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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิ ชาการ TNIAC 2015

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รเิ ริม่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
รวมไปถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการศึกษา ในรูปแบบของสหวิทยาการศึกษา ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้
เป็ นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจยั ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยั ในปี พ.ศ.
2554 เป็ นการจัดครัง้ ที่ 1 และในปี พ.ศ.2556 เป็ นการจัดครัง้ ที่ 2 ภายใต้ช่อื TNIAC (Thai-Nichi Institute of
Technology: Academic Conference)
สําหรับปี พ.ศ. 2558 เป็ นการจัดประชุมครัง้ ที่ 3 ภายใต้หวั ข้อการประชุม Thai-Nichi Institute of
Technology: “The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference---TNIAC 2015” เป็ นการประชุม
สหวิทยาการด้านการศึกษาและวิจยั ระดับชาติ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และการศึกษา รวมไปถึงภาษาและสังคม ได้นําเสนอ
ผลงานวิจยั ทีน่ ํ าไปสู่การแลกเปลีย่ นทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และความร่วมมือในการทําวิจยั ต่อไปใน
อนาคต
ในการประชุมครัง้ นี้ มีบทความส่งมาให้พจิ ารณา 92 บทความ จํานวนบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ และได้ร บั การตัด สินให้นํา เสนอในการประชุ ม ครัง้ นี้ จํานวน 76 บทความ จากสถาบันต่ างๆ
ภายในประเทศ
ขอขอบคุณ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นการประชุม
ขอขอบคุ ณ ผู้นํ า เสนอผลงานและผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ขอขอบคุ ณ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีช่ ว ยประเมิน
บทความ คณะกรรมการจัด การประชุ ม บุ ค ลากรที่ม ีส่ ว นร่ ว มในการจัด การประชุ ม ได้สํ า เร็จ ลุ ล่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ เป็ นอย่างดีเยีย่ มทุกประการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธุ์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม

1

Keynote Speaker-1
ดร. สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ)
“AEC: What does it mean for Thailand?”

Keynote Speaker-2
ปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)
"เทคโนโลยีการสร้างเขื่อนไชยะบุรี ที่ สปป. ลาว"

2

รายชื่อของผูป้ ระเมิ นบทความ (Reviewers)
1) กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
2) กรกฎ เหมสถาปตั ย์ (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
3) กันติชา กิตติพรี ชล (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
4) กันพงษ์ วรรัตน์ปญั ญา (ผศ.ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
5) กิตติพล ชิตสกุ ล (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
6) กิตติมา เมฆาบัญชากิจ (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
7) เกษม ทิพย์ธาราจันทร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
8) เกียรติ วิฑรู ชาติ (นพ.), ออร์โธปิดกิ ส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
9) โกสินทร์ จํานงไทย (ศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
10) จรัญ แสนราช (ผศ.ดร.), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11) จักรี ทีฆภาคย์วศิ ษิ ฏ์ (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตชุมพร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
12) จําลอง ปราบแก้ว (รศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
13) จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
14) จิราภา วิทยาภิรกั ษ์ (รศ.ดร.), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
15) จิราวรรณ ฉายสุวรรณ (รศ.ดร.), คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16) เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ผศ.), คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
17) ชลิดา คล้ายโสม (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18) โชติพชั ร์ ภรณวลัย (รศ.ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
19) ฐนสิน ญาติสงู เนิน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
20) ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
21) ณฐา คุปตัษเฐียร (รศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

ณัฐชา เพชรดากูล (ดร.), วิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐพล ลิม้ จีระจรัส (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ดัชกรณ์ ตันเจริญ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒ
ั น์
ตรีรตั น เมตต์การุณ์จติ (ผศ.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (รศ.ดร.), สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทิวา พาร์ค (ผศ.ดร.), คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ธงชัย แก้วกิรยิ า (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ธนวรรณ พิณรัตน์ (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธันยพร กณิกนันต์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ธันยมัย เจียรกุล (ดร.), คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
นพดล มณีรตั น์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นรังสรรค์ วิไลสกุลยง (ผศ.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
นิพนธ์ เจริญกิจการ (รศ.ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
นิรวุ รรณ เทรินโบล์ (ผศ.ดร.), คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัณฑิต อนุ ญาหงษ์, สํานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์ (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ประกอบ กิจไชยา (รศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประมุข บุญเสีย่ ง (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ปราเมศ ชุตมิ า (รศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ั น์
ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (รศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒ
ปานมนัส ศิรสิ มบูรณ์ (รศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
พลชัย โชติปรายนกุล (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
พาสน์ ทีฆทรัพย์ (ดร.), คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
พิทกั ษ์ ธรรมวาริน (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
พิพฒ
ั น์ ชัยวิวฒ
ั น์ วรกุ ล (ผศ.ดร.), บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

ภัสมะ เจริญพงษ์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ภาสกร อภิรกั ษ์วรพินิต (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ภูวดล ศิรกิ องธรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
เยาวภา พงษ์สุวรรณ (ดร.), สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
รชตะ รุง่ ตระกูลชัย (ดร.), คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ระวี พรหมหลวงศรี (ผศ.ดร.), คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
รักนรินทร์ แสนราช (อาจารย์), คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธุ์ (รศ.ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
วรากร ศรีเชวงทรัพย์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
วารี กงประเวชนนท์ (รศ.ดร.), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภาณี เพ็งเนตร (ดร.), สํานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่

วิภาวรรณ ว. คงเผ่า (ดร.), คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิมล แสนอุม้ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
วิรชั ศรเลิศลํ้าวาณิช (ดร.), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วีรวุฒ ิ ชัยวัฒน์ (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
วีรวุฒ ิ ทัฬหิกรรม (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒ
ั น์
ศักดิ ์ชัย ทิพย์จกั ษุรตั น์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
65) สะพรังสิ
่ ทธิ ์ มฤทุสาธร (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
66) สายยัญ สายยศ (ดร.), คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67) สิลดา อินทรโสธรฉันท์ (ดร.), คณะวิทยาศาสาตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68) สุกญ
ั ญา ลีทองดี (ผศ.สพ.ญ.ดร.), คณะสัตวแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69) สุธรี า พันธุธ์ รี านุ รกั ษ์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
70) สุนิดา อรุณพิพฒ
ั น์ (ดร.), วิทยาลัยนานาชาติปรีดพี นมยงค์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
71) สุพจน์ เธียรวุฒ ิ (ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72) สุเมธ ประภาวัต (ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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73) สุรตั น์ อารีรตี น์ (ผศ.ดร.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
74) แหลมทอง เหล่าคงถาวร (รศ.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
75) อดิศกั ดิ ์ เสือสมิง, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
76) อนุ วตั เจริญสุข (ผศ.), คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
77) อภิลกั ษณ์ เอียดเอือ้ (ดร.), วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
78) อรรณพ หมันสกุ
่ ล (ผศ.ดร.), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
79) อัญชลี สุพทิ กั ษ์ (ผศ.), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
80) อําภาพรรณ ตันตินาครกุล (ดร.), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
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Time

Program and Room Number

07:30 ~
Registration : 6th Floor, Building A
08:50 - 09:00 Opening Ceremony :
A601
09:00 - 09:40 Keynote Speaker-1 :
A601
09:50 - 10:30 Keynote Speaker-2 :
A601
10:30 - 11:00 Coffee Break : 6th Floor, Building A
Session Topics @ 3rd Floor (Paper ID)
EN:S1-A304 EN:S1-A309 IT:S1-A310 IT:S1-A313 BA:S1-A314

11:00 - 12:30 Session 1
Time
11:00 11:15
11:15 11:30
11:30 11:45

69
92
2

1
61
80

24
79
87

21
22
27

88
28
35

11:45 12:00

49
98

41
48

83
56

30
37

45
78

3

51

12:00 12:15
12:30 - 13:30 Lunch Break
13:30 - 15:00 Session 2

12:15 12:30
A601
Time
13:30 13:45
13:45 14:00
14:00 14:15
14:15 14:30

15:00
15:30

17:00
17:30

Session Topics @ 3rd Floor (Paper ID)
EN:S2-A304 LM:S2- A309 IT:S2-A310 IT:S2-A313 BA:S2-A314
76
44

26
54

38
70

57
13

90
63

55
65

18
34

40
94

59
96

85
93

14:30 14:45
58
36
95
43
97
14:45 15:00
32
th
- 15:30 Coffee Break : 6 Floor, Building A
- 17:00 Session 3
Session Topics @ 3rd Floor (Paper ID)
Time
EN:S3-A304 LM:S3-A309
IT:S3-A313 BA:S3-A314
15:30 15:45
52
91
16
19
15:45 16:00
53
89
25
23
16:00 16:15
64
75
42
33
16:15 16:30
68
31
81
29
16:30 16:45
71
15
84
62
16:45 17:00
14
99
67
~
Closing Ceremony : A601
- 18:30 Farewell Reception : A601

EN : Engineering
BA : Business Administration

IT : Information Technology,
LM : Linguistics & Medical

7

LIST OF PAPERS
Session 1
EN:S1-A304

Session chair: ผศ.ดร.วิมล แสนอุม้

ID 69

Optimizing PI-Controller Gain for Bearingless Brushless DC Motor using LQR Method
Supanut Namjuntra, Phaisarn Sudwilai, Atip Klangwichien

15

ID 92

การลดกําลังสูญเสียสําหรับขับโหลดแบบมอเตอร์
อานนท์ ศรีสว่าง, มารุต โคตรพันธ์, สุรพี ร มีหอม

20

ID 2

A New Exponentially-Controlled Logistic Chaotic Map
Jeerana Noymanee, Wimol San-Um

24

ID 49

Performance Analysis of Automatic SPRT Module Calibration
Teerawat Thepmanee

28

ID 98

การวิเคราะห์รปู ร่างของลวดจัดฟนั แบบลูปตัวทีดว้ ยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
ภาณุพงศ์ หวังสุข, เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ

32

EN:S1-A309

Session chair: ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

ID 1

เครื่องผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงพลาสมาอาร์โฟลว์ขนาดเล็ก
ตรีรตั น เมตต์การุณ์จติ

ID 61

The Study of Effects of Hydrogen Loading Time to the Fluctuation of FBG Wavelength
Phimolphan Rutthongjan, Phaisarn Sudwilai, Ong-arj Tangmettajittakul,
Phattamon Samanworakit

ID 80

Numerical Investigation on Water Transport in Polymer Electrolyte Fuel Cells in Different
Flow Field Configurations
Patcharawat Charoen-amornkitt, Nuttapol Limjeerajarus

ID 41

Stability of mixed-phase alumina catalysts for ethanol dehydration reaction
Jarurat Sumphanwanich, Bunjerd Jongsomjit

ID 48

การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจําหน่ายสําหรับบ้านพักอาศัยเชิงภูมอิ ากาศ
ชีวภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ,์ นพดล มณีรตั น์, สุภาวดี รัตนมาศ

8

37

43

48
53

59

IT:S1-A310

Session chair: ผศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

ID 24

ประสิทธิภาพของ Ubuntu Server Router สําหรับ Fully Automatic Tunnel
อรรณพ หมันสกุ
่ ล

ID 79

การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกเครือข่ายไร้สายสําหรับโทรศัพท์มอื ถือในระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยน์
นริสา ธรรมเกียรติคุณ, ดลวิชติ จันทร์นาม, นภาภร ศรีนนท์, ธงชัย แก้วกิรยิ า

ID 87

Optimization Channel Control Power in Live UMTS Network
Thananan Numatti, Saiyan Saiyod

ID 83

การพัฒนาอุปกรณ์ ตรวจวัด สภาพดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกผักด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
สําหรับฟาร์มอัจฉริยะ
สายยัญ สายยศ, ณัฐพล แก้วมาตย์

ID 56

ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ สําหรับหน่วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
นพดล จินตสุนทรอุไร, ตรีรตั น เมตต์การุณ์จติ

87

ID 3

A New Chaos-Based Keyed Hash Function for MANET Applications
Winai Chankasame, Wimol San-Um

93

IT:S1-A313

63

69
75

81

Session chair: ดร.สะพรังสิ
่ ทธิ ์ มฤทุสาธร

ID 21

The Quantitative Measurement of Facial Skin Roughness using Image Processing
Suphatcha Rueansit, Wimol San-Um, Yoshiki Mikami

100

ID 22

การพัฒนาระบบเพื่อสร้างแผนผังการเดินภายในอาคารจากวิดโี อและข้อมูลการเคลื่อนที่
วัชรพล เอือ้ พูนวิรยิ ะ, สะพรังสิ
่ ทธิ ์ มฤทุสาธร

104

ID 27

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการประมาณค่าการเคลื่อนทีข่ องตาสามมิตโิ ดยใช้ภาพตาสอง
มิติ
ธนานัน จันทิมา, ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์, วิศาล มหาสิทธิวฒ
ั น์

111

ID 30

การจดจํา Marker หลายรูปแบบ สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง( Augmented Reality ) โดยการ
วิเคราะห์ภาพและการระบุตําแหน่ง
พิชญา ชาตินนั ท์, จุฑามาศ บุญอินทร์, ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

115

ID 37

เครื่องจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนีโดยใช้การประมวลผลภาพ
รัตนพล ยุทธวิรยิ ะ, นพดล มณีรตั น์, รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธุ์

ID 51

การมองเห็นภาพ 3 มิตผิ ่านการควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3 มิติ แบบ
เรียลไทม์สาํ หรับตาหุ่นยนต์
สายนที บุญกว้าง, พิรพัฒน์ ชุตมิ าโยธินกูล, สายยัญ สายยศ

9

121

126

BA:S1-A314

Session chair: ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์

ID 88

การเพิม่ ขีดความสามารถของธุรกิจร่วมทุน ไทย-ญีป่ ุน่
วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์, ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร์, บัญชา เกิดมณี,
สมชาย เลิศภิรมย์สขุ , สมบัติ ทีฆทรัพย์

132

ID 28

การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการทํางานในบริษทั ญีป่ ุน่
อนุวตั เจริญสุข, วัลย์ลดา ภวภูตานนท์

137

ID 35

ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศกึ ษากลุ่มบริการ
กาญจนา ส่งวัฒนา, ศันสนีย์ เทพปญั ญา, ศรีสุดา ถุ งสุวรรณ, อรุณี ลิ้มประเสริฐ,
เสาวรภย์ กุสมุ า ณ อยุธยา, ศรัญยา แสงลิม้ สุวรรณ

ID 45

การศึกษามาตรฐานโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างเป็ นต้นแบบในเขตสวนหลวง
ภาสกร พันธุโ์ อภาส, เสรีย์ ตูป้ ระกาย

ID 78

การประยุกต์ใช้ Material & Waste Flow Analysis ร่วมกับ AHP ในการคัดเลือกศักยภาพของเสีย
อุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสมในการบริหารจัดการ: กรณีศกึ ษานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อนุษรา คําสาร, ปริญญ์ บุญกนิษฐ์

143

150

154

Session 2
Session chair: ดร.กรกฎ เหมสถาปตั ย์

EN:S2-A304
ID 76

การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าบัตรสมาชิกสายการบินแห่งหนึ่ง
ศริชล ชัยชาญทิพยุทธ, กรกฎ เหมสถาปตั ย์

160

ID 44

การบูรณาการ MATLAB กับ ระบบพีแอลซี S7-300 กรณีศกึ ษาการตรวจจับขวด
สะกล คําแผ่น, ไสว พงศ์สวัสดิ ์

166

ID 55

การปรับปรุงสายการผลิตด้วยพืน้ ฐานแนวคิด MES
สมฤดี วงค์พรม, ไสว พงศ์สวัสดิ ์

172

ID 65

การจัดการระบบขนส่งชิน้ ส่วนยานยนต์ในสายงานผลิตการขึน้ รูป
อารีวร พุฒเิ สถียร, นพดล มณีรตั น์, รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธุ์

178

ID 58

การบํารุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่ งจักรในโรงงานโม่แป้งข้าวสาลี
สมบัติ โพธิรั์ ตน์, ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน

183

ID 32

การสร้างและประเมินคุณภาพเครื่องฝานกล้วยเส้น
วิโรช ทัศนะ

189

10

LM:S2-A309

Session chair: ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ

ID 26

การพัฒนาตัวแบบเพื่อการประเมินระดับความสามารถการบริการบําบัดระบบหายใจ
สุภตั รา พงศ์ศกั ดิ,์ กิตติมา เมฆาบัญชากิจ

ID 54

การประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงพันธุกรรมในการจัดเส้นทางเดินรถรับกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา
โรงพยาบาลนครปฐม
ศิรลิ กั ษณ์ อเนกบุญลาภ, ดํารงเกียรติ รัตนอมรพิน, ธีรพล เปี ยฉํ่า, ธนกรณ์ แน่นหนา

201

ID 18

ผลของความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีนไมโครอาร์เอ็นเอ-221 ต่อยีนเป้าหมายในเซลล์มะเร็ง
ตับ
ธนัญญา จินาโต, ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ, พิสฐิ ตัง้ กิจวานิชย์, สัญชัย พยุงภร

207

ID 34

การพัฒนาวิธี Semi-Nested PCR เพื่อใช้ในการตรวจหา Demodex folliculorum และ D. brevis
ปวันรัตน์ ตรีขนั , กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร, อัจฉรา ภูม,ี เผด็จ สิรยิ ะเสถียร

213

ID 36

ผลของเมทแอมเฟตตามีนต่ออัตราการเจริญเติบโตของ Musca domestica (Diptera: Muscidae)
ศิรนิ ภา เพ็ชรนารถ, ณัฐ ตันศรีสวัสดิ,์ เผด็จ สิรยิ ะเสถียร

217

IT:S2-A310

195

Session chair: ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์

ID 38

การออกแบบโมเดลเพื่อวิเคราะห์ความเสีย่ งทางอารมณ์ผโู้ พสต์ขอ้ ความบน Facebook
สาเรศ วันโสภา, นีรชา โสพล, ธัญชนก แย้มกลีบบัว, ยุรนันท์ มูซอ, ธงชัย แก้วกิรยิ า

221

ID 70

Perceived Values and Their Effects on Intention to Adopt Online Learning
Boonlert Watjatrakul

227

ID 40

การออกแบบระบบแนะนํ าการเลือกศึกษาต่ อในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 4MAT ทีว่ เิ คราะห์ดว้ ยเหมืองข้อมูล
สาเรศ วันโสภา, ธงชัย แก้วกิรยิ า

233

ID 94

ความต้อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ ความสามารถทางภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
วิภาณี เพ็งเนตร

239

ID 95

ระบบรายงานการประเมินตนเองแบบ Taxonomy เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
เกษม ทิพย์ธาราจันทร์, ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล

11

245

IT:S2-A313

Session chair: ผศ.ดร.อรรณพ หมันสกุ
่ ล

ID 57

การออกแบบโมเดล QoS เพื่อปรับปรุงคุณภาพสําหรับการติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบ P2P
โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ยุรนันท์ มูซอ, ธงชัย แก้วกิรยิ า

ID 13

การพัฒนาระบบห้องลองเสือ้ เสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค
ภูวดล ศิรกิ องธรรม

ID 59
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II. PRINCIPLE OF BBLDC MOTOR
A three-phase BBLDC motor has three induction coils
with equivalent circuit as described in the following section.

Abstract− Bearingless Brushless DC motor can suspend the
rotor and generate torque simultaneously. The advantage of
using brushless DC motors are, it has no physical contact
with rotor, therefore reduce/neglect friction loss, produce
higher speed, and no need of lubrication system. Linear
Quadratic Regulator (LQR) methodology was used to tune
the parameters of PI controller. Motor dynamics are
described by a mathematical differential model and were
simulated using MATLAB/SIMULINK. Results were
obtained in order to verify the proposed method.
Keywords− Bearingless Brushless DC Motor, Linear
Quadratic Regulator, Proportional-Integral Controller,
Speed Control, MATLAB/SIMULINK.

Fig.1 The equivalent circuit of BBLDC motor

I. INTRODUCTION
DC motors has been used in the industries for many
years now. They provide simple means and precise way of
control [1]. But DC motors have some deficiencies which
gave rise to design of other alternative types of DC motors.
For example, the lack of periodic maintenance, mechanical
wear outs, acoustic noise, sparkling, brushes effects are
some of the problems that were needed to overcome. The
Bearingless Brushless Direct Current (BBLDC) motors are
gaining popularity in the industries, especially in the area of
appliance production, aeronautics, medicine, consumer and
industrial automations and so on [2-4].
The BBLDC motor is a synchronous electric motor that
looks exactly like a DC motor. It has a linear relationship
between current and torque, voltage and rpm. However, it is
an electronically controlled commutation system, instead of
having a mechanical commutation like a typical brushed
motors [5]. Some of many advantages over conventional
brushed DC motors are high efficiency, long operating life,
and low maintenance. The most commonly used is the three
phases type, which is used for this research.
In this paper, Linear Quadratic Regulator (LQR) method
is used to obtain proportional and integral gain for
Proportional-Integral (PI) controllers, which is necessary to
achieve optimal control of BBLDC motor. The ultimate
purpose is to realize a system that will provide the desired
operating performance. The desired performance can be
readily stated in terms of time domain performance indices.
For example, the maximum overshoot and rise time for a
step input. The simulation was carried out in
MATLAB/Simulink environment.

A. Mathematical model of the BBLDC
The equivalent circuit of BBLDC motor consist of a
resistor, an inductance, and back electromotive force (emf)
for each phase. In simulation, the common “y” connection
of stator windings is assumed as shown in Fig.1. The
mathematical equations of BLDC motor are:
𝑉𝑎𝑏 = 𝑅(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏 ) + 𝐿

𝑉𝑏𝑐 = 𝑅(𝑖𝑏 − 𝑖𝑐 ) + 𝐿

𝑑

𝑑𝑡
𝑑

𝑑𝑡
𝑑

𝑉𝑐𝑎 = 𝑅(𝑖𝑐 − 𝑖𝑎 ) + 𝐿

𝑑𝑡

𝑇𝑒 − 𝑇𝐿

𝑑𝑡

(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏 ) + 𝑒𝑎 − 𝑒𝑏
(𝑖𝑏 − 𝑖𝑐 ) + 𝑒𝑏 − 𝑒𝑐

(𝑖𝑐 − 𝑖𝑎 ) + 𝑒𝑐 − 𝑒𝑎

(1)
(2)
(3)

The moment of inertia includes all inertia connected to
the motor shaft, and damping constant includes air friction.
Therefore, the torque equation is:
= 𝛽𝜔𝑚 + 𝐽

𝑑

𝜔𝑚

(4)

The equations (1), (2) and (3) can be derived as:

𝑉𝑎𝑏 = 𝑅(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏 ) + 𝐿

𝑉𝑏𝑐 = 𝑅(𝑖𝑎 − 𝑖𝑐 ) + 𝐿

𝑑

𝑑𝑡
𝑑

𝑑𝑡

(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏 ) + 𝑒𝑎 − 𝑒𝑏
(𝑖𝑎 − 𝑖𝑐 ) + 𝑒𝑏 − 𝑒𝑐

Where 𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 + 𝑖𝑐 = 0 , therefore after modifying
equations by moving derivative term and pair line voltages
with their respective back emf, new equations can be
written as:

𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑡

15

𝑅

= − 𝑖𝑎 +
𝐿

2

3𝐿

(𝑉𝑎𝑏 − 𝐸𝑎𝑏 ) +

1

3𝐿

(𝑉𝑏𝑐 − 𝐸𝑏𝑐 )

(5)
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speed is input to the PI controller which then, based on this
difference, controls the required DC-bus current. The
required DC-bus current is controlled by a current controller,
which is also implemented as a conventional proportionalintegral (PI) controller. The difference between the actual
and required DC-bus current is input to the PI controller
which then, based on this difference, controls the duty cycle
of the PWM pulses, which correspond to the voltage
amplitude required to maintain the desired speed.

(6)

The equations (4) – (8) can be written in state space
form:
𝑥’ = 𝐴𝑥 +𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥

(7)
(8)

where matrices A, B and C are:
𝑅

⎡− 𝐿 0
⎢ 0 −𝑅
𝐿
𝐴=⎢
⎢
0
⎢ 0
⎣ 0
0
1
0
⎡0
1
⎢
𝐶 = ⎢−1 −1
⎢0
0
⎣0
0

0

0

−

𝑘𝑓
𝐽

1
0 0
0 0⎤
⎥
0 0⎥
1 0⎥
0 1⎦

0⎤
0⎥
⎥ ,
⎥
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0⎦

2

⎡ 3𝐿
⎢− 1
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⎢
⎣ 0

1

3𝐿
1
3𝐿

0

0

0⎤
0⎥⎥
,
1⎥
𝐽⎥
0⎦

State variables x and input u are:

𝑖𝑎
𝑖
𝑥 = � 𝑏� ,
𝜔𝑚
𝜃𝑚
given,

e
𝑖
𝐽
L
R
𝑇
𝑉
𝛽
𝜃
𝜔

Fig.3 The control system model in MATLAB with Simulink

𝑣𝑎𝑏 − 𝑒𝑎𝑏
𝑢 = � 𝑣𝑏𝑐 − 𝑒𝑏𝑐 �
𝑇𝑒 – 𝑇𝐿

back-emf [V]
phase currents [A]
Rotor Inertia [kg.m2]
inductance per phase [H]
resistance [Ω]
torque [Nm]
phase voltages [V]
friction constant [Nms]
rotor angle [rad]
rotor speed [rad/s]

Linear Quadratic Regulator (LQR) method was used to
select the optimal gain for PI controllers. Optimal gain
matrix is derived from the solution S of the associated
Riccati equation:

Subsrcipts
a Phase a
b Phase b
c Phase c
e electrical
L load
m mechanical

𝐴𝑇 𝑆 + 𝑆𝐴 − 𝑆𝐵𝑅 −1 𝐵𝑇 𝑆 + 𝑄 = 0

(9)

Equation (9) can be easily programmed for a computer,
or solved using MATLAB. However for LQR method, it is
crucial selecting matrices 𝑄 and 𝑅 to be used in the
calculation. The LQR problem involves minimization of the
cost function:
∞

𝐽 = ∫0 (𝑥 𝑇 𝑄𝑥 + 𝑢𝑇 𝑅𝑢)𝑑𝑡

Which will be used in modelling and control in the
following section.

(10)

Where 𝑄 is symmetric positive semi-definite state
weighting matrix, and 𝑅 is symmetric positive definite
control weighting matrix. The choice of the element 𝑄 and
𝑅 allows the relative weighting of individual state variables
and individual control inputs as well as relative weighting
state vector and control vector against each other. The
weighting matrices 𝑄 and 𝑅 are important components of an
LQR optimization process. The compositions of 𝑄 and 𝑅
elements have great influences on system performance. The
designer is free to choose the matrices 𝑄 and 𝑅 , but the
selection of matrices 𝑄 and 𝑅 is normally based on an
iterative procedure using experience and physical
understanding of the problems involved. Commonly, a trial
and error method has been used to construct the matrices 𝑄
and 𝑅 elements. This method is very simple and very
familiar in linear quadratic regulator application [6].

The BBLDC motor control
A block diagram represent the controller design are
shown in Fig.2.
B.

Fig.2 Block Diagram of Bearingless Brushless DC Motor control system

For simulation purpose, the system model was made in
MATLAB/SIMULINK as shown as Fig. 3. The required
speed is controlled by a speed controller, which is
implemented as a conventional proportional-integral (PI)
controller. The difference between the actual and required
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The simplest case is to assume 𝑅 =1, and 𝑄 = 𝐶 ′ 𝐶.

III. OPTIMIZING THE PI GAIN WITH LQR
Before starting, a set of design requirements is needed.
Time domain performance indices were defined in Table 1.
TABLE 1
OUTPUT REQUIREMENTS
Settling time less than [s]
Overshoot less than [%]
Steady-state error less than [%]

2
1
𝑄=𝐶𝐶=�
0
0
′

0.020
5%
1%

0
0
�
0
1

The controller can be further fine-tuned by changing
the non-zero elements in the 𝑄 matrix to achieve a
desirable response.

A. MATLAB Representation
The system is represented by state-space equations (eq.
(7) and (8)) and the parameters can be defined in Table 2.
TABLE 2
DEFINING PARAMETERS
Stator phase resistance Rs [Ω]
Stator phase inductance Ls [H]
Motor Inertia [kgm2]

1 0
2 0
0 1
0 0

B. Results and Discussion
This section will briefly explain how each elements of
matrix 𝑄 affect the response of the system.

2.875
0.0085
0.0008

1) Open-loop response
Applying step input to the system, open-loop response
(speed) is given by Fig. 4.

Fig. 6 Step response, vary the value of 𝑄 (1,1)

Figure 6 shows the result of varying element 𝑄(1,1).
This element directly affect the damping condition of the
response. See how the response is underdamped at lower
𝑄(1,1) value (5000, 7000) and overdamped at higher value
(13,000, 15,000).
Fig. 4 Open-loop response

Figure 4 shows the steady state response at amplitude =
0.436, settling time at 0.022s and 19.3% overshoot. From
the plot, both the steady-state error and the overshoot were
larger than the requirements in previous section.
2) Linear Quadratic Regulator
By using LQR method to find state-feedback control
gain matrix 𝐾 of the system (see Fig. 5), The MATLAB
function lqr allows you to choose two parameters 𝑄 and 𝑅
as stated in the previous section.

Fig. 7 Step response, vary the value of 𝑄 (1,2) and 𝑄 (2,1)

Figure 7 shows the result of varying element 𝑄 (1,2)
and 𝑄(2,1). These element slightly affect the rise time of
the response. Higher value of these elements improve the
rise time of the system.

Fig. 5 Closed-loop plant and feedback gain[7]
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C. Summarize the Results
By applying the results in previous section, we have:
11000
1100
𝑄=�
0
0

1100
0
2
0
0
0.0001
0
0

which results in,
𝐾 = [59.5471

−2.8197

0
0
�
0
1

0.0100

−0.0430]

Notice the value chosen for 𝑄 (1,2) and 𝑄 (2,1) are
1100, the highest value for matrix 𝑄 to remain symmetric
positive semi-definite.
The step response of the system can be shown in Fig.
11. The response has no overshoot, settling time at
t=0.0125s, and almost no steady state error.

Fig. 8 Step response, vary the value of 𝑄 (2,2)

Figure 8 shows the result of varying element 𝑄(2,2).
Again, this element slightly affect the rise time of the
response. Higher value of this elements deteriorate the rise
time of the system.

Fig. 11 Finalized step response
Fig. 9 Step response, vary the value of 𝑄 (3,3)

IV. CONCLUSION
In this paper, the process of applying LQR technique to
find feedback gain for PI controller has been briefly
described. The results show how this technique can be apply
for this system, optimizing the speed control of Bearingless
Brushless DC Motor. However, finer tune of the controller
gain can yield even better results

Figure 9 shows the result of varying element 𝑄(3,3).
This element directly affect the steady state condition of
the response. Lower value of 𝑄(3,3) (approaching 0) yield
better steady state response.
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A power loss reduction for drive the motor load
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

การลดกํ าลังสูญ เสียของแหล่ง จ่ายกําลังขับโหลดแบบมอเตอร์ ที่เป็ น
สาเหตุก ารเกิด สูญ เสีย กํา ลังในวงจรแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์
ได้แก่ ลักษณะการกระตุ้นสัญ ญาณพัลส์อินพุท ของแหล่งจ่ายกําลังแก่
โหลดมอเตอร์ ทีม่ ผี ลการการเกิดสัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่
ส่ง ผลให้เกิด สูญ เสียกํ า ลัง อีกส่ว นที่เ ป็ น สาเหตุ สํา คัญ คือ วงจรกํ า ลัง
เอาท์ พุ ต ที่ ม ี โ หลดแบบมอเตอร์ จะมี ผ ลให้ เ กิ ด สัญ ญาณรบกวน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวนํ า (Conducted EMI) ในวงจรแหล่งจ่ายกําลัง
แก่โหลดมอเตอร์แบบลิมติ สวิตช์ (Limit-Switch) แบบฮาฟบริคจ์ (HalfBridge), และแบบฟู ลบริดจ์ (Full-bridge) ทัง้ นี้ จะทําการวิเคราะห์
เปรีย บเทีย บวงจรแหล่ งจ่ายกํา ลัง แก่ โหลดมอเตอร์ และการลดกํ าลัง
สูญเสียของแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์ของวงจรแต่ละแบบรวมทัง้
อธิบายการทํางานของวงจรแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์ท่สี มบูรณ์
เพื่อเป็ นแนวทางการออกแบบแหล่งจ่ายกําลังชนิดสทิตชิง่ แบบอื่นได้
คําสําคัญ: กําลังสูญเสีย สนามแม่เหล็ก มอเตอร์

แ ห ล่ ง จ่ า ย กํ า ลั ง ช นิ ด ส วิ ต ชิ่ ง ไ ด้ เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท กั บ
ชีวิต ประจํ า วัน จํา พวกเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ าขนาดเล็ก ที่ใ ช้ กํ า ลัง สู ง ได้แ ก่
เครื่อ งคอมพิว เตอร์ เครื่อ งโทรสาร และโทรทัศ น์ จํ า เป็ น จะต้ อ งใช้
แหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิง่ แนวโน้มการนํ าแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิ่ง
มาใช้ในเครื่อ งใช้อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็ นไปได้สูง เช่น การ
ขับ เคลื่ อ นมอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรง การขับ เคลื่อ นมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าด้วยไฟตรง (HVDC) ที่มกี ําลังไฟฟ้า
ไม่สูงนักจนถึงสูงมากในระดับเมกกะวัตต์ (MW) หรือเมกะวีเอ (MVA)
เป็ นต้น [1] นั ่นคือกําลังไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้น้ีจะแปรผันโดยตรง
กับขนาดพิกดั (แรงดัน, กระแส) ของเซมิคอนดัคเตอร์ เพาเวอร์สวิตช์
[2] หมายถึงขนาดพิกดั ของสวิตช์สารกึ่งตัวนํ ากําลังเป็ นตัวชี้วดั ถึงขนาด
ของการควบคุมกําลังไฟฟ้า
การควบคุม การขับโหลด ดีซี มอเตอร์ แบบ PWM (Pulse
wide Modulation) หมุนทางเดียวด้วยเพาเวอร์มอสเฟ็ ตตัวเดียวก็จะ
ก่อ ให้เกิดความไม่สมดุลของการไหลกระแสไฟในวงจรได้ ทํ าให้เ กิด
สัญ ญาณรบกวนความถี่สูง ได้ จึงทํ า ให้เกิดกํ าลังสูญ เสียในแหล่ งจ่า ย
กําลังแบบสวิตชิง่ ได้ ด้วยเหตุผลนี้ สามารถวิเคราะห์การทํางานของวงจร
เพื่อ ปรับ การไหลของกระแสไฟฟ้ าใหม่ ด้ว ยการใส่ แอคทีพ สวิต ชิ่ ง
(Active Switching) เพิม่ เข้าไป เพื่อจัดการไหลของกระแสในส่วนของ
กราวนด์แท่นใหม่ เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนโหมดร่วมในวงจรแหล่งจ่าย
กําลังชนิดสวิตชิง่ โดยทําการสมดุลแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิง่ ใหม่
แหล่งกําลังงานสวิตชิ่งแบบบัคคอนเวอร์เตอร์ (Buck Converter) เพื่อ
นํ าเอาวิธคี วบคุมมาใช้ในวงจรฟูลบริดจ์สวิตชิง่ คอนเวอร์เตอร์ (FBC) ที่
สามารถความคุมการหมุนของมอเตอร์ได้ 2 ทิศทาง พบว่าคุณสมบัติ
ของ FBC สามารถสมดุลวงจรเพื่อขจัดสัญญาณรบกวนโหมดร่วมได้
ดีกว่าและในส่วนของสัญญาณกระตุน้ ออกแบบให้มกี ารทํางานเหมือนกับ
วงจรแบบบัคคอนเวอร์เตอร์ สามารถลดสัญญาณรบกวนได้ดกี ว่า ซึ่งเป็ น
สาเหตุ ข องการเกิ ด กํ า ลัง สู ญ เสีย ในแหล่ ง จ่ า ยกํ า ลัง ชนิ ด สวิต ชิ่ง [3]
การออกแบบแหล่งจ่ายไฟสวิตชิง่ อินเวอร์เตอร์ขนาด 3 เฟส (SPWM 3
Phase inverter) ด้วยการจําลองด้วย MATLAB สําหรับนํ าไปใช้ใน
อุ ต สาหกรรมสํ า หรับ ควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์ ให้ ม ี คุ ณ ภาพที่ ดี
จํ า เป็ นต้ อ งพัฒ นาการควบควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์ ด้ ว ยวงจร

Abstract
To reduce the losses of supply are driving a motor load. The
cause of the power loss in power supply circuit to the motor load
included: the stimulation pulse input of the power source for
motor. The effect of electromagnetic noise, effect to power lost.
Another important part of the cause. Circuit output power with
motor load. The resulting source of electromagnetic interference in
the conductor (Conducted EMI). So, in the circuit Power source for
motor with Limit Switch, Half-Bridge, and a full bridge. For to a
comparative analysis of circuit power source for motor. And to
reduce the losses of the power supply to the motor load of each
circuit as well describe the different types of circuit power source
for motor completely. Guidelines the design of the switching power
supply of the other.
Key word: Power loss Electromagnetic Motor
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เนื่องจากจํานวนกระแสไฟฟ้า 220 V. ที่ไหลจากปลั ๊กไฟผ่านเข้ามายัง
ตัวสวิทชิง่ เพาเวอร์ ซัพพลาย เพื่อแปลงแรงดันไฟลงมาเป็ นไฟแรงดันตํ่า
เช่น 12 V., 5 V., 3.3 V. จะไม่สามารถแปลงได้ 100% เพราะ จะมีการ
สูญเสียของค่ากําลังงานในกระบวนการ ซึ่งการสูญเสียกําลังงานเหล่านี้
อาจจะมาจากตัวเก็บประจุต่างๆ การรั ่วไหลของกระแสไฟฟ้าจากตัว
วงจรเองและอื่ น ๆ หรื อ จะอธิ บ ายในอี ก ทางหนึ่ ง คื อ สมมุ ติ ว่ า
คอมพิวเตอร์ต้องการใช้กําลังไฟฟ้า 500 W. ตัว แหล่งจ่ายกําลังก็จะกิน
กําลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามากกว่านัน้ นัน่ เอง Power Efficiency คือ
เปอร์เซ็นต์ของกําลังไฟ DC ที่จ่ายออกมา เทียบจากที่จ่ายกําลังไฟฟ้า
AC เข้าไป เช่น ถ้า Power Efficiency = 80% ก็คอื ถ้าจ่ายไฟ AC เข้า
ไป 100 Watts จะได้ ไฟ DC ออกมาที่ 80 Watts ค่านี้ยงิ่ สูงก็ยงิ่ ดี
เพราะแสดงว่ามีกําลังสูญเสียน้ อยกว่า และเกิดความร้อนน้ อยกว่าด้วย
เพราะว่ากําลังงานที่สูญเสียไฟฟ้า (Power Loss) จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูป
กําลังงานความร้อ น ข้อดีอกี อย่างคือประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่าด้วย
เพราะว่า load ของไฟ DC ที่เท่ากันจะกินไฟ AC น้อยกว่า มาตรฐาน
ของ PSU (Power Supply Unit) รุน่ ใหม่ๆ อยูท่ ่ี 80% เป็ นอย่างตํ่า

อิเล็กทรอนิ กส์กําลัง [4] ซึ่งเทคโนโลยีของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํ าที่ใช้ใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมความ เอซี มอเตอร์ มีทงั ้ ขนาด 1 เฟส
และ 3 เฟส[5] ดังนัน้ บทความนี้ จึงนํ าเสนอแนวทางการวิเคราะห์กําลัง
สูญเสียในวงจรแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิ่ง จากรูปสัญญาณพัลส์กระตุ้น
อินพุตของเพาเวอร์ม อสเฟ็ ตและสัญญาณเอาท์พุตที่ขบั โหลดมอเตอร์
โดยวิเ คราะห์ส าเหตุ ท่ีก่ อ ให้เ กิด กํา ลัง สูญ เสีย ในแหล่ ง จ่า ยกํ า ลัง ชนิ ด
สวิตชิง่ เริม่ จากส่วนที่หนึ่งคือ ลักษณะการกระตุ้นสัญญาณพัลส์กระตุ้น
อินพุตอุปกรณ์เพาเวอร์มอสเฟ็ ตและผลของกําลังเอาท์พุตของแหล่งจ่าย
กําลังชนิดสวิตชิง่ คือ วงจรแบบลิมติ สวิตช์ วงจรแบบฮาร์ฟบริดจ์ วงจร
แบบฟู ล บริด จ์ และวงจรสวิต ชิ่ง อิน เวอร์เ ตอร์ เขีย นเป็ น สมการเพื่อ
คํานวนหาค่ากําลัง กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า จากนัน้ จึงนํ าผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบวงจรช่วยขจัดสัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่เป็ นสาเหตุทําให้เกิดกําลังสูญในวงจรแหล่งจ่ายสวิตชิ่ง เพื่อเป็ นแนว
ทางการออกแบบวงจรขจัดกําลังสูญเสียในแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิ่ง
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกําลังสูญเสีย ของแหล่งจ่ายกําลัง
ชนิดสวิตชิง่ เมื่อขับโหลดแบบมอเตอร์ พัฒนาประสิทธิภาพลดกําลัง
สูญเสียของแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิง่
3. วิ ธีการวิ จยั
ทําการศึก ษาการขับ มอเตอร์ด้วยวงจรแหล่งจ่ายกํา ลัง ชนิ ด
สวิตชิ่ง เป็ นแบบลิม ิตสวิตช์ (Limit-Switch) แบบฮาฟบริคจ์ (HalfBridge), และแบบฟูลบริดจ์ (Full-Bridge) สําหรับใช้ควบคุมการทํางาน
ของโหลดที่เ ป็ น มอเตอร์ หรือ มีล ัก ษณะเดีย วกัน กับ มอเตอร์ ซึ่ง มี
ลักษณะสัญญาณเอาท์พุตเป็ นแบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) ตามแต่ชนิ ดของวงจรแหล่งจ่ายกําลังชนิ ดสวิตชิ่ง
สําหรับควบคุมการทํางานของโหลด ศึกษาการปรับปรุงวงจรแหล่งจ่าย
กําลังชนิดสวิตชิง่ มาใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อลดกําลังสูญเสียของระบบ ที่ม ี
โหลดเป็ นมอเตอร์ หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับมอเตอร์เท่านัน้
4. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การศึกษากําลังสูญเสียในแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิ่ง สําหรับ
ขับโหลดมอเตอร์ พิจารณาการวิเคาระห์กําลังสูญเสียในแหล่งจ่ายกําลัง
ชนิดสวิตชิง่ ที่สญ
ั ญาณขับโหลดแบบ DC และ AC เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการ
เลือกใช้ชนิดของแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิ่ง ให้ม ีประสิท ธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ จากการศึกษาพบว่า เทคนิคการออกแบบวงจร Active Commonnoise Canceller (ACC) สามารถลดกําลังสูญเสียของแหล่งจ่ายกําลัง
ชนิ ด สวิต ชิ่ง สํา หรับ ขับ โหลดมอเตอร์ จึง ส่ง ผลให้ป ระสิท ธิภ าพการ
ทํางานของวงจรแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิง่ ให้ดขี น้ึ
กําลังสูญเสียในแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิทชิง่ คือ กําลังงานส่วน
ที่สูญ เสียระหว่างใช้กําลังงานปกติ ส่วนค่าของประสิทธิภาพกําลังงาน
ของแหล่งจ่ายกําลังชนิ ดสวิตชิ่ง คือ ค่าประสิท ธิภ าพของกําลังงาน
หมายความว่า ค่ า ของประสิท ธิภ าพกํ า ลัง งานยิ่ง มากเท่ า ไหร่ ก็ยิ่ง ดี
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ข. วงจรแบบฟูลบริดจ์
รูปที่ 1 โครงสร้างแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์

รูปที่ 2 โครงสร้างแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์ 3 เฟส
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การวิเคราะห์กําลังสูญเสียของวงจรสวิตชิ่งในวงจรแหล่งจ่าย
กําลังชนิดสวิตชิง่ สําหรับขับมอเตอร์ เลือกใช้วงจรแหล่งจ่ายกําลังชนิด
สวิตชิง่ แบบลิมติ สวิตช์ (Limit-Switch) แบบฮาฟบริดจ์ (Half-Bridge),
แบบฟูล- บริดจ์ (Full-bridge) ดังรูปที่ 1 สําหรับการควบคุมการทํางาน
วงจรแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิง่ แบบลิมติ สวิตช์ จะใช้รวมกับวงจรแบบ
ฟูลบริดจ์ ด้วยการจัดการกระตุ้นสัญญาณอินพุตแบบลิมติ สวิตช์ วงจร
สวิตชิง่ อินเวอร์เตอร์ สามารถออกแบบวงจร ACC แสดงในรูปที่ 2 การ
พิจารณาการทํางานของอุปกรณ์ สวิตชิ่ง ในการศึกษาผลการลดกําลัง
สูญเสียของ อุปกรณ์สวิตชิง่ ได้พจิ ารณาการทํางานของอุปกรณ์สวิตชิ่ง
เพียงอุปกรณ์ ตวั เดียว เนื่ องจากมีหลักการทํางานเหมือนกัน หลักการ
วิธีก ารวิเ คราะห์ กํ า ลัง สู ญ เสีย ของอุ ป กรณ์ ส วิต ชิ่ ง มีล ัก ษณะรู ป
สัญญาณ ดังรูปที่ 3

2nd slope
VDS1

VDS2

+

Poff =

tr

t1

t2

t4

tf

รูปที่ 3 สัญญาณช่วงเกตเปิ ด/ปิ ด และกําลังทีส่ ญ
ู เสีย
จากรูปที่ 3 สามารถคํานวณหาค่าสูญ เสียกําลังได้จากสมการและมี
ขัน้ ตอนต่อไปนี้
I
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5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาผลการลดสูญเสียกําลังของ อุปกรณ์สวิตชิ่ง ได้
พิจารณาการทํางานของอุปกรณ์สวิตชิง่ เพียงอุปกรณ์ตวั เดียว เนื่องจาก
มีหลักการทํางานและวิธกี ารวิเคราะห์เหมือนกัน จากการศึกษาพบว่ามี
สาเหตุมาจากสัญญาณรบกวน Conducted EMI ในอุปกรณ์สวิตชิง่ จาก
รูปที่ 3 คือ การกระตุ้นของสัญญาณพัลส์ มีลกั ษณะส่วนประกอบของ
สัญญาณคือ ความกว้างสัญญาณต่อช่วงเวลาและขนาดสัญญาณสวิตชิ่ง
สัญญาณด้านเอาท์พุตมีพารามิเตอร์สโลปของ IDS และ VDS สัญญาณ
รูปคลื่นของเพาเวอร์ม อสเฟ็ ต สามารถวิเคราะห์สญ
ั ญาณ Conducted
EMI ได้จากสมการ (1)-(5) และวิเคราะห์สูญเสียกําลังในวงจรแหล่งจ่าย
กําลังแก่โหลดมอเตอร์ ได้จากพลังงานในช่วงขณะรูปคลื่นของเพาเวอร์

กระแสอินพุตขาเกตของอุปกรณ์สวิตชิง่
igon =

2
1
[IDS
2

(7)

คือ แรงดันตกคร่อมระหว่างเดรนกับซอต
คือ แรงดันแหล่งจ่าย
คือ ช่วงเวลาขาขึน้
คือ ช่วงเวลาขาลง
คือ สูญเสียกําลังรวมทัง้ หมด (W)
คือ ความนําของเพาเวอร์มอสเฟ็ต
คือ แรงดันช่วงเกตเปิ ด
คือ แรงดันช่วงเก็ตปิ ด
คือ อัตราส่วนแรงดันระหว่างเก็ตกับซอต
คือ แรงดันคงทีร่ ะหว่างเก็ตกับซอต
คือ กระแสไหลจากเดรนไปซอต
คือ ค่าประจุของเก็ต (ผลรวมค่าประจุเก็ตซอตกับเก็ต-เดรน)
Cgd คือ ค่าประจุเก็ตกับซอต
Crss คือ ค่าประจุระหว่างเก็ตกับซอต
Cgrd คือ ค่าประจุระหว่างเก็ตกับเดรน

t
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ดังนัน้ จะได้สญ
ู เสียกําลัง
Pdiss = Pon + Poff
เมื่อ
Pon = 1 [IDS (VS - ∆VDS1)] +

t
VDS3

(6)

2

1st slope

Vth

(VS - ∆VDS2)t2]

พลังงานสูญเสียช่วงขณะปิ ด
Woff = 1 [IDS (VS - ∆VDS3)(t3 + t4)]
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1
[IDS
2

+

(4)
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พลังงานสูญเสียช่วงขณะเปิ ด
Won = 1 [IDS (VS - ∆VDS1)(tr + t1)]
2
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มอสเฟ็ ต ขณะเริม่ ทํางานและเริม่ หยุดทํางาน ดังสมการที่ (6) และ (7)
โดยสามารถคํานวณสูญ เสียกําลัง ในช่วงขณะเริม่ ทํางานและเริ่ม หยุด
ทํางาน ได้จากสมการที่ (8) เป็ นกําลังสุญเสียทัง้ หมด 1 ช่วงเวลา

4. สรุป

ผลการพิจารณาพบว่า การลดสัญ ญาณรบกวน Conducted
EMI ในวงจรแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์แบบต่างๆ พบว่ายังไม่
คํานึงถึงผลของ Power Loss มากนัก โดยเฉพาะในวงจรอินเวอร์เตอร์
ดังนัน้ หากนํ าผลการวิเคราะห์การปรับปรุงการลดสูญเสียกําลังมาเป็ น
ต้ น แบบ เพื่อ สํ า หรับ ใช้ ก ารออกแบบวงจรแหล่ ง จ่ า ยกํ า ลัง แก่ โ หลด
มอเตอร์แบบต่างๆ และสวิตชิง่ แบบอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากการออกแบบ
การลดสูญ เสีย กํ า ลัง ที่ขบั เอาท์พุตกํ า ลัง สูง ๆ จะเกิด สัญ ญาณรบกวน
Conducted EMI ได้ง่ายกว่า เนื่องจากเป็ นสัญญาณ AC ขนาด 3 เฟส
จึงเป็ นวิธกี ารที่น่าสนใจ เนื่องจากวงจรแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์
ที่ขบั เอาท์พุตสัญญาณ AC มีพน้ื ฐานการทํางานจากแหล่งจ่ายกําลังแก่
โหลดมอเตอร์ แบบฟู ล บริด จ์ ที่ ใ ห้ ส ัญ ญาณเอาท์ พุ ต ขับ โหลด AC
ขนาด 1 เฟส สําหรับเป็ นแนวทางการออกแบบแหล่งจ่ายกําลังชนิดสทิต
ชิง่ แบบอื่นได้

6. ผลการวิ จยั
กําลังสูญ เสียของแหล่งจ่ายกําลังชนิ ดสวิตชิ่ง อุปกรณ์ท่ีเป็ น
วงจรที่ประกอบด้วยเพาเวอร์มอสเฟ็ ต แบ่งออกเป็ นแหล่งจ่ายกําลังชนิด
สวิตชิ่ง คอนเวอร์เตอร์แบบเฟสเดียว มีแรงดันอินพุตขนาด 24 โวลต์
โหลดเป็ น ดีซี มอเตอร์ขนาด 24 วัตต์ มีสาเหตุการสูญเสียกําลังงาน
เอาท์พุตมาจากการทํางานของสัญญาณกระตุ้นที่ความถี่สูง ซึ่งมีระดับ
ความรุนแรงของกําลังสูญ เสีย และการปรับปรุงการทํางานใหม่ ดังผล
การทดลองในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์ คอนเวอร์เตอร์
สูญเสียกําลัง
แหล่งจ่ายกําลัง
(โหลด ดีซี มอเตอร์)
วัตต์
เปอร์เซ็นต์
ลิมติ สวิตช์
0.98
4.1
ฮาฟบริดจ์
6.24
26
ฮาฟบริดจ์ + ACC
3.36
14
ฟูลบริดจ์
3.50
14.6
ฟูลบริดจ์ + ACC
1.37
5.71
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ตารางที่ 2 ผลของสู ญ เสีย กํ า ลัง ของสวิต ชิ่ง เพาเวอร์ ซัพ พลาย
อินเวอร์เตอร์ แบบ 3 เฟส กําหนดให้แรงดันอินพุตขนาด 240 โวลต์ มี
โหลดเป็ นมอเตอร์ขนาด 1,500 วัตต์ จะพบว่าสูญ เสียกําลังของกําลัง
เอาท์พตุ จําลองผลการทดสอบที่ 3 เฟส ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าแหล่งจ่าย
กําลังแก่โหลดมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ แบบ 1 เฟส อันเนื่องมาจากการ
ทํางานของเฟสแรงดันอินพุตมีระยะห่างลดลง 3 เท่า จึงส่งผลให้เกิด
สนามแม่เหล็กก่อกวนได้งา่ ยกว่าแบบ 1 เฟสอย่างเดียว

IEICE Electronics Express. v.9.
[5] Zhenyu, S. 2014. Classification of Auxiliary Circuit Schemes for
Feeding Fast Load Transients in Switching Power Supplies. IEEE
Transactions on Circuits and Systems—I: Regular Papers, v. 61.

ตารางที่ 2 แหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร์ 3 เฟส
สูญเสียกําลัง
แหล่งจ่ายกําลัง
(โหลดมอเตอร์ 3 เฟส)
วัตต์
เปอร์เซ็นต์
อินเวอร์เตอร์
267
17.8
อินเวอร์เตอร์ 1 + ACC
218
14.53
อินเวอร์เตอร์ 2 + ACC
38
2.54
หมายเหตุ อินเวอร์เตอร์ 1 ไม่มหี ม้อแปลง CM,
อินเวอร์เตอร์ 2 มีหม้อแปลง CM
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A New Exponentially-Controlled Logistic Chaotic
Map
Jeerana Noymanee, Wimol San-Um
Intelligent Electronic Systems (IES) Research Laboratory
Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology (TNI)
1771/1 Patthanakarn 37, Suanlaung, Bangkok, Thailand, 10250. Tel :( +66-2)-763-2600
wimol@tni.ac.th

the ratio of existing population to the maximum possible
population. The coefficient a is a number means the sum of
the rate of reproduction and malnutrition. This equation
models the distribution of human populations and estimates
the increasing in populations of other species under limited
circumstances.
The common feature found in both (1) and (2) is a single
changeable parameter a that sets overall dynamic behaviors of
the overall system. Conventionally, the adaptive control of
logistic map was therefore proposed using additional
controller [5], i.e.

Abstract— The typical logistic map has been utilized in a variety
of applications such as in biological modeling and secure
communications. Nonetheless, such a typical logistic map has
only a single control parameter that sets all dynamic behaviors.
This paper therefore introduces a new arbitrary power in the
quadratic term in order to control stability of the system. The
addition arbitrary power subsequently increases the degree of
freedom of the logistic map and provides versatile responses as
well as the flexibility of the system. Dynamic properties are
described in terms of Cobweb plots, bifurcations, Lyapunov
exponents, and chaotic waveforms in time domain. Experimental
results utilize the Ardino microcontroller to generate chaotic
waveforms with a relatively flat spectrum in frequency domain.
Keywords—Generalization, Robust Chaos,
nonlinearity, Bifurcation, Lyapunov exponent.

Absolute

xn +1 = axn − bxn2 + u k

Value

where a and b are two system parameters and uk is a contoller.
Recently, a generalized Logistic Map has been proposed in the
form

I. INTRODUCTION
Chaotic system is typically a dynamic system that
possesses some significant properties, involving the sensitive
dependence on initial conditions and system parameters, the
density of the set of all periodic points, and topological
transitivity. In particular, a chaotic map is the lowest onedimensional evolution function in a discrete-time domain that
can exhibits chaotic behaviors. The simplest chaotic map may
be a logistic map which realizes quadratic polynomials as
nonlinearity [1], i.e.

xn +1 = a − xn2

xn +1 = axnα (1 − xnβ )

(1)

(2)

In other words, it can be considered in (2) that the equation
comprises two terms, i.e. linear and nonlinear terms as follows

xn+1 = axn − axn2

(5)

where α and β are arbritrary power of the variable xn. It can be
considered from (4) and (5) that the equations are complicated
in terms of atleast three parameters that contol both linear and
nonlinar terms.
This paper therefore presents a new technique for
controlling stability of the logistic map through the use of
fractional power in the nonlinear term. The dynamic behaviors
can be controlled effectively. The addition arbitrary power
subsequently increases the degree of freedom of the logistic
map and provides versatile responses as well as the flexibility
of the system. Dynamic properties will be described in terms
of Cobweb plots, bifurcations, Lyapunov exponents, and
chaotic waveforms in time domain. Experimental results
utilize the Arduino microcontroller to generate chaotic
waveforms with a relatively flat spectrum in frequency
domain.

where a is a control parameter. The well-known variant of (1)
that has been employed in a variety of applications [2-4] is in
the form

xn+1 = axn (1 − xn )

(4)

(3)

II. PROPOSED MODIFIED LOGISTIC MAP WITH ARBRITARY
POWER IN NONLINEAR TERM

This equation normally utilizes for a classic example of
nonlinear dynamic system behaviors. Originally, the Logistic
Map is a discrete-time demographic model analogous to the
first logistic equation created by Pierre François Verhulst. The
variable xn is a number between zero and one that represents

The proposed new technique for controlling stability
of the logistic map through the use of fractional power in the
nonlinear term is expressed as
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(6)

where a is a typical control parameter and b is a newly
introduced parameter. Eq. (6) can be re-written as

x n +1 = ax n − ax n2−b

(7)

It can be considered from (7) that the linear term (axn) is kept
as original logistic map. However, the power of nonlinear term
is reduced from 2 to frcational number. According to (8) the
fixed point (xp) can be found at

Fig.1. The pparently chaotic waveform in time-domain at a =
3.99 and b = 0.

1

 1  2 −b
xp = 

3−b

(8)

Generally, preliminary investigations of chaotic behaviors
in chaotic maps can be achieved qualitatively and
quantitatively through a bifurcation diagram and the Lyapunov
Exponent (LE), respectively. The bifurcation diagram
indicates possible long-term values, involving fixed points or
periodic orbits, of a system as a function of a bifurcation
parameter. The stable solution is represented by a straight line
while the unstable solutions are generally represented by
dotted lines, showing thick regions.
On the other hand, the LE is defined as a quantity that
characterizes the rate of separation of infinitesimally close
trajectories and is expressed as [5]

1
n→∞ N

LE = lim

N

∑ log
n =1

2

d xnn++11
dX
ddXxnn

Fig.2. The cobweb plot at a = 3.99 and b = 0.

(9)

where N is the number of iterations. Typically, the positive LE
indicates chaotic behaviors of dynamical systems and the
larger value of LE results in higher degree of chaoticity. In this
paper,
III. SIMULATION RESULTS

Fig.3. The period doubling bifurcation diagram in the region
of [0, 4].

A. Typical Logictic Map Characteristics
Dynamic behaviors of logistic map are investigated using
MATLAB. Fig.1 shows an apparently chaotic waveform in
time-domain where parameters were set at a = 3.99 and b = 0.
It is seen from Fig.1 that the signal is random in both
amplitude and frequency characteristics. Fig.2. shows the
cobweb plot at a = 3.99 and b = 0.
The cobweb plot is typically used to investigate the
qualitative behaviour of one-dimensional iterated functions. It
can be seen in Fig.2 that a chaotic orbit shows a filled out area,
indicating an infinite number of non-repeating values. Fig.3
show the period doubling bifurcation diagram in the region of
[0,4] where chaos is induced from a gretaher than 3.5. Fig.5
shows the LE spectrum where chaos appears when LE is
greater than zero.

Fig.4 The LE spectrum where chaos appears when LE is
greater than zero.
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b = 0.2

Fig.6 Arduino with Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU
b = 0.3

b = 0.5

b = 0.4

b = 0.6

Fig.5. the time-domain waveforms of the modified logistic
map at different value of the parameter b.
B. Dynamic Behaviors of the proposed Modified Logistic
Map
Dynamic behaviors of the proposed modified logistic map
can be investigated through the bifurcation of the parameter b.
Fig.5.shows the period doubling bifurcation diagram of
parameter b in the region of [0,1]. It can be seen that the
bifurcation is inverse to the typical logistic map. In addition,
the bifucation structure of parameter a versus b is shown in
Fig.6. The system possesses relatively complex behaviors. In
order to investigate the ability to control to behaviors, time
domain waveforms are illustrated in Fig.7 It can be considered
from Fig.7 that when the value of the parameter b is incresed,
i.e. the power of the nonlinear term becomes fractional, the
system become stable as indicated by the bifucation diagram
shown in Fig.3 and the waveforms in Fig.7.

Fig.7. Chaotic waveform generated from Arduino.

IV. EXPERIMENTAL RESULTS
A. Generation of Chaotic Signals Using Microcontroller
The experimental results have been conducted using a cost
effective Arduino with Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3
CPU as shown in Fig.6. The case where parameters a = 3.99
and b=0.1 was chosen as for demonstration. Fig. 7 shows the
chaotic waveform generated from Arduino and Fig. 8. shows
the Fast Fourier Transfrom (FFT) of the chaotic signal also
showing a relatively flatspectrum over all frequency range.
Other cases also exhibit the same characteristics in
correspodance to the simulation results.

Fig.8 Fast Fourier Transfrom of the chaotic signal, showing a
relatively flat spectrum over all frequency range .
V. CONCLUSION
This paper has presented a new arbritary power in the
quadratic term in order to control stability of the system. The
additial arbritary power subsequently increases the degree of
freedom of the logistic map and provides versatile responses
as well as the flexibility of the system. Dynamic properties are
described in terms of Cobweb plots, bifurcations, Lyapunov
exponents, and chaotic waveforms in time domain.
Experimental results utilize the Ardino microcontroller to
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generate chaotic waveforms with a relatively flat spectrum in
frequency domain. The application in random-bit generator
that passes all NIST standard tests is also involved. The
proposed chaotic map offer an alternative maps and random
bit generator such as in cryptography or in communications
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Module Calibration
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resistors with the SPRT module for reading data by the
thermometer readout. Then the precision of the SPRT module
is analyzed and further reported in the format of calibration
results included with measurement uncertainty.[2-4]
Based on manual operations, the calibration process starts
from setting instrument parameters. The operator must check
the instrument for readiness. After that, a standard resistor is
connected with SPRT module for manually reading and
recording the resistance values. The recorded data are used to
calculate the errors, means, and uncertainty according to the
standard of calibration. Unfortunately, the above calibration
procedure is done for one standard resistor only. This means
that the operator must take long time to perform the
calibration process for all standard resistors used. Normally, it
takes about 5 hours to complete the calibration process for 5
standard resistors. However, the time for reporting the results
is not added. This implies that the report of calibration results
could be obtained on the next day. For minimizing these
limitation caused by manual operations, the LTMS is used to
interface between the SPRT module and standard resistors for
providing automatic calibration process as shown in Fig. 1 [1].

Abstract— This paper aims to present a performance analysis of
automatic calibration system of the standard platinum resistance
thermometer module. The automatic method is based on the use
of low thermal matrix scanners. Calibration results obtained
from the automatic technique are compared with the results
gotten by the conventional manual technique. The t-test, statistic
hypothesis method, is used to assess whether the results of two
techniques are statistically different from each other. The paired
t-test analysis results show that there is no difference at the 95%
confidence level. This confirms that the automatic technique
using low thermal matrix scanner can be effectively employed.
Moreover, it provides several advantages such as reduced errors
caused by manual operation, reduced operating time, reduced
paper usage, saving in labor cost, and obtaining benefits of
electronic documents.
Keywords— SPRT Module, Low Thermal Matrix Scanners
(LTMS), Automatic Calibration, Hypotheses Test

I. INTRODUCTION
In conventional method based on manual operations, the
process of the SPRT (Standard Platinum Resistance
Thermometer) module calibration takes long time and requires
all employees’ participation in the entire calibration process. It
also requires an expert for calculating the results and
measurement uncertainty. In order to minimize these
limitations, an automatic technique for use in the calibration
of SPRT is introduced. This proposed technique is based on
the use of LTMS (Low Thermal Matrix Scanners) to interface
between the SPRT module and standard resistors. However,
the literature describes a technique for design and
implementation of the calibration system and shows the
calibration results with uncertainty only.[1]
The aim of this paper, therefore, is to analysis the
performance of the automatic calibration technique proposed
in for verifying its workability. In order to ensure that using
LTMS to implement the automatic calibration can provide
calibration results which are similar to the results achieved
from the manual calibration procedure done by the expert. The
statistic hypothesis method called t-test is employed to assess
whether the results of automatic and manual calibration
methods are statistically different from each other.

Fig. 1 Automatic SPRT module calibration.

From Fig. 1, a computer is employed to control operations
of the entire system. The SPRT module and LTMS are
connected to the computer via RS-232 and IEEE-488(GPIB),
respectively. The LTMS provides multi-channel connectors to
interface with standard resistors. The software for automatic
reading and recording the values of standard resistors of the
SPRT module as well as automatic reporting the results is
developed by the authors [1].
Table I. Shown specification of 4210A automated LTMS.
Standard resistors wiring to an automated LTMS as shown in
Fig.2(a), and connection automated LTMS to SPRT module as
shown in Fig. 2(b).

II. AUTOMATIC CALIBRATION METHOD
The SPRT module is an instrument which is usually
connected to the thermometer readout for reading data from
the SPRT in the digital format. In general, the calibration of
the SPRT module is conducted by connecting standard
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TABLE I
SPECIFICATION OF 4201 AUTOMATED LTMS.

Operation
Thermal EMF's
Error Contribution
Contact Configuration
Contact Resistance
Expected Relay Life
Insulation Resistance

test of significance using the t-distribution. Is the mean
difference significantly different from zero?[5].
This technique blocks out the effect of interfering variables.
It is called a paired t-test or a t-test using a matched pair.
Because both methods is how to calibrate SPRT module alike,
but different in that the method presented has the equipment
LTMS into the system to control input with SPRT module.
Our approach uses t-test to compare the average of the two
that were significantly different at 95% confidence level or
not.

Four Terminal Matrix
< 50 nanovolts
< 20 nanovolts
Relay - Two Coil Latching
<0.05 Ohms
108 Operations
>1012 Ohms

B. Hypotheses Tests for a Difference in Means, Variances
Unknown
We now consider tests of hypotheses on the difference in
means µ1 = µ2 of two normal distributions where the variances
σ12 and σ22 are unknown. A t-statistic will be used to test these
hypotheses. Two different situations must be treated. In the
first case, we assume that the variances of the two normal
distributions are unknown but equal; that is, σ12 = σ22 = σ2. In
the second, we assume that and are unknown σ12 and σ22 not
necessarily equal.
Suppose we have two independent normal populations with
unknown means µ1 and µ2, and unknown but equal variances
σ12 = σ22 = σ2. We wish to test.
(a)

H0 : µ 1 - µ 2 = ∆ 0
H1 : µ 1 - µ 2 ≠ ∆ 0

(b)

Fig. 2 The connection of LTMS to the SPRT module.

The automatic calibration system of the SPRT module can
reduce the operation time of calibration from 5 hours,
excluding time of recalibration, to 8 minutes which is the time
for setting the program, connecting RS-232 cable with the
thermometer readout, and linking GPIB (IEEE-488) cable to
the automated LTMS. It also saves labor used in the
calibration process, as well as reduces the complicated
procedures that can cause errors in calibration. Time to wait
for the process does not occur. A calibration program can be
placed in advance to optimize the use of the standard. Lastly,
this proposed method is easy to use and suitable for anyone
inexperienced in calibration.

(1)

Let x11, x12,…x1n1be a random sample of n1 observations
from the first population and x21, x22,…x2n2 be a random
���,
sample of n2 observations from the second population. Let 𝑥
1
2
2
𝑥
���,
2 S1 and S2 be the sample means and sample variances,
respectively.
It seems reasonable to combine the two sample
variances S21 and S22 to form an estimator of σ2. The pooled
estimator of σ2 is defined as follows.
S2p = �

III. PROPOSED PERFORMANCE ANALYSIS

�n1 -1�s21 +��n2 -1�s22 �
n1 +n1 -2

�

(2)

Has a t distribution with n1 + n2 – 2 degrees of freedom
(ν). The test statistic is

A. Hypothesis test
In some cases it is possible to pair the measurements. One
member of each matched pair comes from one value or
characteristic of a variable or design, and the other member of
each pair comes from the other characteristic, but everything
else is nearly the same (as closely as possible) for the two
members of the pair. For example, we might have one
member of each pair from an experimental type of equipment
and the other member from a standard type. Aside from the
variable used to form the pairs, factors which might have
appreciable effects must be kept as constant as possible. We
try to match the two items forming a pair. Randomization
should still be used to minimize interference from other
factors. Then the difference between the members of a pair
becomes the important variable, which will be examined by a

t0 =

�x�1 -x�2 �-�μ1 -μ2 �
1 1
n1 n2

Sp � +

(3)

The rejection criterion H0
t0 > tα/2,ν

(4)

or
(5)
t0 < -tα/2,ν
The use of this information to test the hypotheses in Eq.(1)
is now straightforward simply replace µ1 - µ2 by ∆0, and the
resulting test statistic has a t distribution with n1 + n2 – 2
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degrees of freedom under H0 : µ1 - µ2 = ∆0. Therefore, the
reference distribution for the test statistic is the t distribution
with n1 + n2 – 2 degrees of freedom.
The location of the critical region for both two and onesided alternatives parallels those in the one-sample case.
Because a pooled estimate of variance is used, the procedure
is often called the pooled t-test. [6]

Table II.
RESULUT OF THE MANUAL AND AUTOMATIC CALIBRATIONS
Example : Resistor 25 Ω
No.
Manual
Automatic
1
25.00025
25.00019
2
24.99993
25.00028
3
25.00036
24.99978
:
:
:
60
25.00005
25.00009

IV. EXPERIMENTAL RESULTS
In experiments, all equipment for calibration, as shown in
Fig. 3. Start a manual calibration step A., and record the
results in Table II.
Upon completion of this step, the process of automatic
calibration step B and record the results in Table II., as well.

Table III.
RESULT OF THE SAMPLE MEANE AND SAMPLE VARIANCES
R
(Ω)
25
100
200
400

A. Calibration procedure
1) Manual calibrate procedure:
1.1) Standard resistor connected directly to the SPRT
module Fig. 3(a).
1.2) Connect the standard resistor 25 Ω controlled
temperatures at 23 °C with SPRT Module.
1.3) Read and record the number of SPRT Module 60
time. The result shown in Table II.
1.4) Change standard resistor 100, 200 and 400 Ω to
steps 1.2 respectively.

Manual
𝑥�1
𝑆12
25.000119 1.84726E-08
99.999328 1.14607E-07
200.000273 4.54192E-07
399.999290 2.91176E-06

Automatic
���2
𝑥
𝑆22
25.0000751 1.48695E-08
99.999298
1.40845E-07
200.000326 4.14531E-07
399.999541 2.94857E-06

C. Result of t-test
From Table III, we can calculate the value of t0 according
to equation 2 and 3, the result as follows.
S2p = �

(60-1)1.84726E-08+�(60-1)1.48695E-08�
�
60 + 60-2

S2p = 1.6671E-08

2) Automatic calibrates procedure:
2.1) Connect the standard resistor with Low Thermal
Matrix Scanner to SPRT Module show in Fig. 3(b).
2.2) Start the LTMS to scan input at 25 Ω.
2.3) Read and record the value of the SPRT Module
60 time. The result shown in Table II.
2,4) The LTMS scan input to the standard resistor
100, 200, and 400 Ω to steps (2) respectively.

t0 =

(25.000119 − 25.0000751) − 0
1 1
1.2911E-4� +
60 60

t0 = 1.880657

From t-distribution table is used to find the t-value such
that tα/2,ν (t0.025,118) approximately 1.98
Table IV.
RESULTS OF T-TEST

standard resistor
(Ω)
25
100
200
400

t – stat
(t0)
1.8806
0.4598
-0.4432
-0.8053

t – critical
(tα/2,ν)
1.9803
1.9803
1.9803
1.9803

Conclusions: Since -1.98 < t0 = 1.88 < 1.98, the null
hypothesis cannot be rejected. That is, at the 0.05 level of
significance, we do not have strong evidence to conclude that
manual calibration results in a mean yield that differs from the
mean yield when automatic calibration is used.
In this study, all of the experiments we use Excel program
to calculate the value of t0(t Stat), which reduces the
computation time and accuracy in the experiment. The results
were summarized in Table VI to VIII are as follows.

Fig. 3 Comparison between manual and
automatic calibrations of the same SPRT module.

B. Numerical Illustration.
For an illustrative example, we consider standard resistor
25 Ω as shown in Table II., and the sample means and sample
variances for all resistor as shown in Table III.
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Table V.
RESULTS OF T-TEST FOR STANDARD RESISTOR OF 25 Ω

Mean
Variance
Observations
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference

Variable 1

Variable 2

25.0001195

25.00007517

1.84726E-08

1.48695E-08

60

60

Table VII.
RESULTS OF T-TEST FOR STANDARD RESISTOR OF 200 Ω
Variable 1

Variable 2

Mean

200.0002733

200.0003267

Variance

4.54192E-07

4.14531E-07

60

60

Observations

1.6671E-08

Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference

4.34362E-07

0
Df

0

118

t Stat

df

1.880657019

118

t Stat

-0.443234597

P(T<=t) one-tail

0.03124184

P(T<=t) one-tail

0.32920381

t Critical one-tail

1.657869523

t Critical one-tail

1.657869523

P(T<=t) two-tail

0.062483679

P(T<=t) two-tail

0.65840762

t Critical two-tail

1.980272226

t Critical two-tail

1.980272226

Table VI.
RESULTS OF T-TEST FOR STANDARD RESISTOR OF 100 Ω

Table VIII.
RESULTS OF T-TEST FOR STANDARD RESISTOR OF 400 Ω

Variable 1

Variable 2

Mean

99.99932833

99.99929833

Mean

Variance

1.14607E-07

1.40845E-07

Variance

60

60

Observations
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
df

Variable 1
399.99929

399.9995417

2.91176E-06

2.94857E-06

60

60

Observations

1.27726E-07

Pooled Variance

0

2.93017E-06

Hypothesized Mean Difference

118

Variable 2

0

df

118

t Stat

0.459771711

t Stat

P(T<=t) one-tail

0.323263043

P(T<=t) one-tail

0.211142556

t Critical one-tail

1.657869523

t Critical one-tail

1.657869523

P(T<=t) two-tail

0.646526085

P(T<=t) two-tail

0.422285113

t Critical two-tail

1.980272226

t Critical two-tail

1.980272226

-0.805267288
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

งานวิจยั นี้ศกึ ษาผลกระทบของขนาดของลวดจัดฟนั แบบลูปตัวทีต่อ
แรงดึง และอัตราส่ว นของแรงต่อ ระยะเคลื่อ นที่ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ต้อ ง
พิจารณาในการจัดฟนั โดยใช้ลูป ทําการวิเคราะห์โดยปรับเปลี่ยนขนาด
ต่าง ๆ ของลูปตัวที แล้วใช้วธิ ไี ฟไนต์เอลิเมนต์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเคลื่อนที่ของขาลูปกับแรงที่เกิดขึ้นในแนวระดับ พบว่า ระยะห่าง
ระหว่างขาลูปไม่มผี ลต่อแรงในแนวระดับและอัตราส่วนของแรงต่อระยะ
เคลื่อนที่ ความยาวในแนวระดับของลวดทีเ่ ป็ นส่วนบนของลูปตัวทียง่ิ มี
ค่ามาก ยิง่ ทําให้ได้แรงในแนวระดับมีค่าน้อย นอกจากนี้ความสูงของลูป
ซึง่ ประกอบด้วยความสูงของขารวมกับความสูงของส่วนที่ดดั โค้งเป็ นตัว
ทีมผี ลต่อแรงในแนวระดับอย่างมีนัยสําคัญ ลูปที่มคี วามสูงมากจะทําให้
ได้แรงในแนวระดับมีคา่ น้อย ข้อมูลจากงานวิจยั นี้สามารถนํ าไปใช้ในการ
ออกแบบขนาดของลูปตัวทีท่ีเหมาะสม และยังใช้เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์ขนาดของลูปแบบอื่น ๆ ได้
คําสําคัญ: ลูปตัวที, ลูปปิ ด, แรงต่อระยะเคลื่อนที่, ลวดจัดฟนั , วิธไี ฟ
ไนต์เอลิเมนต์

โดยทั ่วไปผู้ท่มี ีปญั หาฟนั เรียงตัวไม่สวยงามในลักษณะที่มชี ่อ งว่าง
ระหว่างฟนั มักจะเข้ารับการจัดฟนั ซึ่งนอกจากจะแก้ปญั หาดังกล่าวแล้ว
ยังช่วยป้อ งกันปญั หาฟนั ล้ม และเพื่อ ให้ม ีความมั ่นใจในการเข้าสังคม
มากขึ้นอีกด้วย การจัดฟนั ในลักษณะนี้ทนั ตแพทย์จะต้องใส่แรงกระทํา
ผ่านแบร็คเก็ต (Bracket) ที่ตดิ อยู่บนซี่ฟนั ที่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่
เพื่อ ปิ ดช่องว่างดังกล่าว การเลื่อ นฟนั ในลักษณะดังกล่าวสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ นสองวิธขี น้ึ กับลักษณะของอุปกรณ์ท่ใี ช้ คือ วิธกี ลศาสตร์การ
เลื่อน (Sliding mechanics) และวิธกี ลศาสตร์ลูปปิ ด (Closing loop
mechanics) กล่าวโดยสังเขปได้ว่า วิธแี รกจะมองลวดจัดฟนั เป็ นรางที่
แบร็กเก็ต จะเลื่อ นไปตามราง และทํ า ให้ฟ นั เลื่อ นไปอยู่ในตํ า แหน่ ง ที่
เหมาะสม ทันตแพทย์ม กั ใช้ยางเส้นขนาดเล็กคล้อ งระหว่างแบร็คเก็ต
ของฟนั สองซีเ่ พื่อดึงฟนั ให้เลื่อนไปบนลวดในทิศทางที่ต้องการ ในขณะที่
วิธที ส่ี องจะดัดลวดจัดฟนั ให้เป็ นลูปรูปร่างต่าง ๆ เช่น ตัวยู ตัวที ตัวแอล
หยดนํ้า และสามเหลีย่ ม เป็ นต้น ทันตแพทย์จะวางตําแหน่ งของลูปให้อยู่
ตรงช่องว่างระหว่างฟนั อาศัยการดึงขาลูปให้แยกออกทําให้เกิดแรงใน
ลักษณะของสปริงทีพ่ ยายามคืนตัวดึงแบร็คเก็ตเพื่อให้ฟนั เลื่อนเข้าหากัน
งานวิจ ยั นี้ ใ ห้ค วามสนใจไปที่วิธีจ ดั ฟ นั โดยใช้ลู ป ปิ ด ซึ่ง ที่ผ่า นมามี
การศึกษาและวิจยั ทางด้านนี้มากมาย โดยส่วนใหญ่จะวิเคราะห์รูปร่าง
ของลูปปิ ดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมทางกลของลวด ได้แก่ อัตราส่วนโมเมนต์
ต่อแรง (Moment-to-force ratio, M/F) อัตราส่วนแรงต่อระยะเคลื่อนที่
(Load/deflection) และแรงในแนวดิง่ (Vertical force) ในตัวแปรทัง้ สาม
อัต ราส่ว นโมเมนต์ต่ อ แรงมีค วามสํา คัญ ที่สุด ต่ อ การเคลื่อ นที่ข องฟ นั
บทความส่วนใหญ่จะวิเคราะห์เน้นหนักไปที่ตวั แปรนี้โดยใช้วธิ ขี องคาสติ
เกลียโน [1-2] วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ [1-5] และวิธที ดลอง [3-4, 6] โดยสอง
ตัวแปรที่เหลือมักจะถูกวิเคราะห์ร่วมไปในงานวิจยั ดังกล่าว ในประเทศ
ไทยมีการวิเคราะห์อตั ราส่วนแรงต่อระยะเคลื่อนที่ของลวดสีร่ ูปแบบโดย
การทดลองแล้วเปรียบเทียบ โดยมีเกณฑ์ว่ารูปร่างของลวดที่ดที ่สี ุดจะใช้
แรงดึงให้ยดื น้อยทีส่ ดุ [7]
จากการค้นคว้าของผูเ้ ขียน งานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นทําการวิเคราะห์
รูปร่างของลวดโดยกําหนดขนาดของรูปร่างไปที่ค่าใดค่าหนึ่งโดยเฉพาะ
เป็ นการวิเคราะห์วา่ รูปร่างแบบใดมีพฤติกรรมทางกลเท่าไหร่และต่างกัน

Abstract
This research studies the effects of T-loop’s size to the traction
force and the load/deflection which will be considered in
orthodontic loop design. The dimensions of T-loops are varied and
the relations between deflection of loop legs and horizontal forces
are analyzed using the finite element method. The results show
that the distance between loop legs does not affect to the
horizontal force and load/deflection. More horizontal length of Tloop will decrease the horizontal force. Furthermore, the total loop
height significantly affect to the horizontal force. A loop with more
height leads to a smaller horizontal force. The result of this
research can then be used in an optimum T-loop design and also
be acted as a guideline for an analysis of other closing loops.
Keywords:, T-loops, closing loop, load/deflection, orthodontic
wire, finite element method
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อย่างไร โดยไม่ได้มกี ารปรับเปลี่ยนขนาดความยาว ความสูง และรัศมี
ความโค้งของรูปร่างนัน้ ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผู้ใช้งานว่า
ตัวแปรหรือสัดส่วนใดของลูปปิ ดที่มผี ลต่อพฤติกรรมทางกลของลูปนัน้
บ้าง ในงานวิจยั นี้จะศึกษาผลกระทบของขนาดของลวดจัดฟนั ลูปตัวทีต่อ
พฤติกรรมทางกลของมันด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยเลือ กพิจารณา
อัตราส่วนแรงต่อ ระยะเคลื่อ นที่เป็ นหลัก และใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิ
เมนต์ ANSYS เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์

(ก)

(ข)

2. ทฤษฎี
ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงระบบของแรงที่ทําให้ฟนั เคลื่อนที่ และหลักการ
ของวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ โดยจะบรรยายให้ผอู้ ่านเข้าใจในระดับพื้นฐาน
เท่านัน้

(ค)
(ง)
รูปที่ 1 จุดศูนย์กลางความต้านทานและระบบของแรงเนื่องจากลูป
(ปรับปรุงรูปจากบทความของ Lindauer [8])

2.1 กลศาสตร์ของทันตกรรมจัดฟนั
เมื่อพิจารณาแรงทัง้ หมดซึ่งประกอบด้วยแรงกระทําที่แบร็คเก็ตและ
แรงต้านของเนื้อเยื่อบริเวณรากฟนั ที่กระทํากับฟนั จะพบว่า มีจุดอยู่จุด
หนึ่งวางตัวอยู่ในแกนแนวดิง่ ของฟนั ซึ่งถ้าใส่แรงกระทําในแนวนอนกับ
ฟนั โดยให้ผ่านจุดนี้ ฟนั จะเลื่อนไปตามแนวแรงโดยไม่เกิดการหมุน จุด
ดังกล่าวนี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางการต้านทาน (Center of resistance,
Cre) [8] แต่ในทางปฏิบตั ิการเลื่อนฟนั ไม่ว่าจะใช้วธิ กี ลศาสตร์การเลื่อน
หรือกลศาสตร์ลูปปิ ดจะต้องใส่แรงกระทําที่แบร็คเก็ตดังแสดงในรูปที่ 1
(ก) โดยสมมุตใิ ห้ทราบว่าแรงที่ต้องใช้มขี นาด 100 กรัม จากความรูท้ าง
กลศาสตร์ในส่วนของสถิตยศาสตร์ จะมีระบบของแรงและโมเมนต์ (หรือ
แรงคู่ควบ) กระทําที่จุด Cre ดังรูปที่ 1 (ข) โมเมนต์ดงั กล่าวเกิดจากแรง
100 กรัมคูณกับระยะทางระหว่างแบร็คเก็ตถึงจุด Cre ซึ่งโมเมนต์หรือ
แรงคู่ค วบนี้ จ ะทํ าให้ร ากฟนั หมุนไปในทิศทางตรงข้ามกับ ทิศ ที่ฟ นั จะ
เคลื่อนที่ไป สําหรับวิธกี ลศาสตร์ลูปปิ ด ทันตแพทย์จะออกแบบลูปปิ ดที่
ทําให้เกิดระบบของแรงและโมเมนต์ขน้ึ ที่แบร็คเก็ตในลักษณะดังรูปที่ 1
(ค) และ (ง) ตามลําดับ โดยโมเมนต์ท่เี กิดจากลูปปิ ดจะมีทศิ ทางตรงกัน
ข้ามกับโมเมนต์ของแรง 100 กรัมที่เกิดขึ้นที่จุด Cre จากหลักการดังที่
กล่าวมา การออกแบบลูปปิ ดจึงให้ความสําคัญกับ (1) ขนาดของแรงที่จะ
ใช้ในการเลื่อนฟนั ให้พอดีทจ่ี ะสามารถเลื่อนฟนั ได้โดยไม่ทําลายเนื้อเยื่อ
หรือส่วนอื่น ๆ รอบฟนั และ (2) ขนาดของโมเมนต์ท่จี ะสามารถหักล้าง
กับแรงคู่ควบที่เกิดขึน้ ที่จุด Cre ได้ โดยจะพิจารณาขนาดของโมเมนต์น้ี
ในรูปของตัวแปร M/F อนึ่งเนื่องจากแบร็คเก็ตติดอยู่ท่ผี วิ นอกสุดของฟนั
ดังนัน้ นอกจากจะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบขึน้ ตามรูปที่ 1 (ข) แล้ว ยัง
เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบรอบแกนในแนวดิง่ ของฟนั ด้วย ซึ่งโมเมนต์น้ี
จะพยายามหมุนฟนั รอบแกนในแนวดิง่ แต่ขนาดของโมเมนต์จะมีค่าน้อย
กว่าโมเมนต์ในกรณีแรก บทความนี้จะไม่พจิ ารณาผลกระทบใด ๆ จาก
โมเมนต์น้ี และจะไม่นําไปเป็ นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางกล
ของลูปปิ ด

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 การแบ่งโดเมนของปญั หาในวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ (ก) โดยใช้เอลิ
เมนต์ทรงสีห่ น้า และ (ข) ตัวอย่างเอลิเมนต์ทรงสีห่ น้า 10 จุดต่อ [9]
2.2 วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
ั หาทางกลศาสตร์ข องแข็ง การหา
โดยทัว่ ไปในการวิเ คราะห์ป ญ
คําตอบโดยใช้วธิ ีทางทฤษฎีอ าจมีความยุ่งยากเนื่องจากความซับซ้อ น
ของรู ป ร่ า งของวัต ถุ หรือ คุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ การใช้ วิธี เ ชิ ง ตัว เลข
(Numerical methods) ในการประมาณค่าหาคําตอบที่มคี วามถูกต้อง
เพียงพอจึงเป็ นทางเลือกที่วศิ วกรและนักวิทยาศาสตร์นิยมใช้กนั มากขึน้
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ก็เป็ นวิธีเชิงตัวเลขวิธีหนึ่ งที่ม ีการใช้ง านกันอย่า ง
แพร่ห ลาย และมีโปรแกรมให้ใช้งานเป็ นจํานวนมาก เนื่ อ งจากเป็ น ที่
ยอมรับถึงความถูกต้องของผลลัพธ์ท่คี ํานวณได้ รวมไปถึงความสะดวก
และความรวดเร็วในการใช้งาน
หลักการพืน้ ฐานของวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์คอื การแบ่งรูปร่างของปญั หา
ออกเป็ นเอลิเมนต์ยอ่ ย ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) โดยเอลิเมนต์ย่อยนี้อาจ
มีรูปร่างเป็ นสองมิติ เช่น สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม หรือ สามมิติ เช่ น
รูปทรงสีห่ น้า (Tetrahedral element) รูปอิฐบล็อก (Brick element หรือ
hexahedral element) และรูปลิ่ม ก็ได้ เอลิเมนต์จะประกอบด้วยจุดต่อ
(Node) ซึ่งที่แต่ละจุดต่อจะใช้อ้างอิงถึงตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ วิธไี ฟ
ไนต์เอลิเมนต์จะใช้วธิ เี ชิงตัวเลขเปลี่ยนสมการเชิงอนุ พนั ธ์ย่อย (Partial
differential equation) ที่ควบคุมพฤติกรรมและคุณสมบัตขิ องเอลิเมนต์
ย่อยให้กลายเป็ นสมการพีชคณิตเชิงเส้น จากนัน้ ทําการประกอบสมการ
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ย่อยของแต่ละเอลิเมนต์เข้าด้วยกันเป็ นระบบสมการรวมของปญั หา ซึ่ง
เมื่อจัดรูปแล้ว สมการสุดท้ายจะอยูใ่ นรูปของสมการยืดหยุน่ เชิงเส้น
(1)
[K ]{q} = {F }
โดย [K ] เป็ นเมทริกซ์ของความแข็งเกร็ง {q} เป็ นเวกเตอร์ของระยะ
กระจัดที่จุดต่อ และ {F } เป็ นเวกเตอร์ของแรงที่จุดต่อ อนึ่งในแต่ละเอลิ
เมนต์จะอาศัยฟงั ก์ชนั การประมาณภายในเอลิเมนต์เพื่อ คํานวณระยะ
กระจัดภายในเอลิเมนต์โดยประมาณ เช่น ประมาณเป็ นสมการเส้นตรง
เป็ นต้น
การวิเคราะห์ปญั หาด้วยโปรแกรม ANSYS มีขนั ้ ตอนพอสรุปเป็ น
หลักการได้ดงั แสดงในรูปที่ 3 คือ การสร้างแบบจําลองของปญั หา การ
เลือกชนิดของเอลิเมนต์ การกําหนดคุณสมบัติของวัสดุ การสร้างเมช
(Mesh generation) การกําหนดเงื่อ นไขขอบเขตซึ่งรวมไปถึงการ
กําหนดภาระทีก่ ระทํา การคํานวณตัวแปรเบือ้ งต้น และสุดท้ายคือการนํ า
ตัวแปรเบือ้ งต้นทีค่ าํ นวณได้ไปคํานวณตัวแปรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าลูปจะมีการดัดโค้งคล้ายพยัญชนะตัว T ใน
ภาษาอังกฤษ ตัวแปรที่สําคัญในการวิเคราะห์ คือ ความยาวของลูปใน
แนวนอน a รัศมีความโค้ง r ความสูงของขาลูป h และระยะห่าง
ระหว่างขาลูป d งานวิจยั นี้จะวิเคราะห์ตวั แปรเหล่านี้โดยนํ ามาเทียบกัน
เพื่อ ให้ท ราบว่า ตัวแปรใดมีผลต่อ พฤติกรรมทางกลของลูปเท่าใด ดัง
กรณีต่อไปนี้
3.1.1 วิเคราะห์ d เทียบ a โดยกําหนดให้ r = 1 มม. h = 8 มม. และ
a = 8 มม. แล้วปรับเปลีย่ นค่า d จาก 1 ถึง 5 มม.
3.1.2 วิเคราะห์ r เทียบ a โดยกําหนดให้
• h = 4 มม. d = 1 มม. และ a = 3 มม. แล้วปรับเปลี่ยนค่า r
จาก 0.5 ถึง 3 มม.
• h = 8 มม. d = 1 มม. และ r = 1 มม. แล้วปรับเปลี่ยนค่า a
จาก 2 ถึง 8 มม.
3.1.3 วิเคราะห์ r เทียบ h โดยกําหนดให้ a = 8 มม. d = 1 มม. และ
r = 1 มม. แล้วปรับเปลีย่ นค่า h จาก 2 ถึง 8 มม.

3. การวิ เคราะห์ลปู ตัวทีด้วยโปรแกรม ANSYS

3.2 การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ANSYS
ข้อมูลที่ต้องป้อนให้กบั โปรแกรม ANSYS อาจเรียงลําดับตามรูปที่ 3
โดยประมาณ แต่ดว้ ยความยืดหยุ่นของโปรแกรม ผูใ้ ช้งานสามารถป้อน
ข้อมูลสลับขัน้ ตอนก่อนหลังได้ในระดับหนึ่ง ส่วนที่สําคัญในการวิเคราะห์
คือ รูปร่างของลู ปตัว ทีซ่ึง จะมีลกั ษณะดังรูป ที่ 4 และการปรับเปลี่ย น
ขนาดต่าง ๆ สามารถทําได้โดยแก้ไขตัวเลขบอกขนาดในส่วนของ CAD
ซึง่ โปรแกรมจะปรับขนาดให้โดยอัตโนมัติ ในงานวิจยั นี้เลือกใช้เอลิเมนต์
SOLID95 ซึ่งเป็ นเอลิเมนต์ส่เี หลี่ยมสามมิติ 20 จุดต่อ ในการคํานวณ
และให้โปรแกรมกํ าหนดจํานวนเอลิเ มนต์ท่ีเหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
โดยจํานวนเอลิเมนต์และจํานวนจุดต่อที่ใช้ในการคํานวณจะอยู่ระหว่าง
40 000 - 80 000 เอลิเมนต์ และ 20 000 - 35 000 จุดต่อ ตามลําดับ
ส่วนการให้ภาระกับโครงสร้างลูป สําหรับงานวิจยั นี้จะกําหนดระยะยืดที่
ขาลู ปทัง้ สองข้า งให้เ คลื่อ นออกไปเป็ น ระยะ x/2 แล้ว ให้โ ปรแกรม
คํานวณหาแรงและโมเมนต์ท่ีเกิดขึ้น โดยจะปรับเปลี่ยนระยะยืดตัง้ แต่
0.25 ถึง 3 มม. หมายเหตุวา่ งานวิจยั นี้จะมุง่ พิจารณาที่อตั ราส่วนแรงต่อ
ระยะเคลื่อนทีเ่ ป็ นหลัก

3.1 ขนาดของลูปตัวที และตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ลูปตัวทีทน่ี ํามาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้มลี กั ษณะรูปร่างและการกําหนด
ตัวแปรของขนาดดังแสดงในรูปที่ 4 โดยจะจํากัดขนาดสูงสุดในแนวนอน
และในแนวดิง่ ให้ไม่เกินด้านละ 10 มม. เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
ช่องปาก [2] หน้าตัดของลวดเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาด 5 × 5 ตร.มม.

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการจําลองปญั หาในโปรแกรม ANSYS

4. ผลและการวิ เคราะห์ผล
กรณีท่ี 1 การวิเคราะห์ d เทียบ a ได้ผลดังรูปที่ 5 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ระยะระหว่างขาลูปทัง้ สองไม่มผี ลต่อแรงดึงของลวด ทันตแพทย์สามารถ
เลือกกําหนดระยะระหว่างขาลูปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะในช่อง
ปากของคนไข้โดยจะไม่กระทบต่อแรงที่ขาของลูป หรือแรงที่จะกระทําที่
แบร็คเก็ต
กรณีท่ี 2 การวิเคราะห์ r เทียบ a ซึ่งมีการกําหนดความสูงของขาลูป
สองค่า คือ 4 และ 8 มม. จะแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 รูปคือ รูปที่
6 และ 7 ตามลําดับ เนื่องจากขนาดของแรง F ที่คํานวณได้ของทัง้ สอง
รูปมีความแตกต่ างกัน ค่อ นข้างมาก จากผลการคํานวณทัง้ สองรูปจะ

รูปที่ 4 ตัวแปรของขนาดลูปตัวทีทว่ี เิ คราะห์
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แรง F (N)

สามารถประเมินได้วา่ เมื่อความสูงของขาลูปมีค่าไม่มากพอ แรง F ที่ขา
ลูป จะมีคา่ ค่อนข้างสูง ในขณะที่แรงที่ใช้ในการเลื่อนฟนั อาจมีค่าไม่ถงึ 5
นิวตัน โดยในรูปที่ 6 เมื่อความสูงของขาลูปมีขนาดปานกลางพบว่า เมื่อ
ให้ a มีค่าคงที่ ค่า r ที่มคี ่ามากจะใช้แรง F ที่มขี นาดน้อยกว่าน่ าจะ
เหมาะกับการใช้งานจริงมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kosonittikul และคณะ [7] ทีแ่ นะนําให้ใช้แรง F น้อย ๆ จะดีกว่า หรืออาจกล่าว
ได้ว่าถ้าค่า h น้ อย ควรจะเลือกใช้ค่า r ที่มากขึ้นเพื่อให้ได้แรง F ที่
เหมาะสม และจากรูปที่ 7 จะได้วา่ เมื่อค่า h มากเพียงพอ และค่า r น้อย
ค่า a ทีม่ ากกว่าจะให้แรง F ทีม่ ขี นาดน้อยกว่า
กรณีท่ี 3 การวิเคราะห์ r เทียบ h จะได้ผลการคํานวณดังรูปที่ 8 ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ ค่า h ทีม่ ากกว่าจะให้แรง F ทีม่ ขี นาดน้อยกว่า
จากทัง้ 3 กรณี แม้ว่าจะยังมีบางแง่มุมที่งานวิจยั นี้ยงั ไม่ได้วเิ คราะห์
เช่น ความสูงของลูปโดยรวม (h + r) แต่พอจะสังเกตได้คร่าว ๆ ว่า
ความสูงโดยรวมของลูปมีผลอย่างมากต่อขนาดของแรง F โดยควรจะให้
ลูปมีความสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ไม่ว่าจะกําหนดให้ h มีค่ามาก
หรือ r มีคา่ มากก็ตาม

10
9
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6
5
4
3
2
1
0

แรง F (N)

0.0

แรง F (N)

ระยะเคลื่อนตัวของขาลูป x (mm)

รูปที่ 8 ผลการคํานวณระยะ r เทียบ h
5. สรุป
งานวิ จ ัย นี้ อ ธิ บ ายความรู้ พ้ื น ฐานเบื้ อ งต้ น ในการจัด ฟ นั โดยวิ ธี
กลศาสตร์ของลูป และใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ ANSYS วิเคราะห์
ขนาดของลูปตัวทีวา่ มีผลอย่างไรต่อแรงทีข่ าลูปในแนวนอน ซึ่งแรงนี้เป็ น
แรงที่จะกระทําที่แบร็คเก็ตและทําให้ฟ นั เลื่อ นไปในทิศทางที่ต้อ งการ
จากผลการวิเคราะห์พ บว่า ระยะระหว่า งขาลู ปทัง้ สองไม่ม ีผลต่อ แรง
ดังกล่าว ความยาวในแนวระดับและความสูงโดยรวมของลูปควรมีค่ามาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อ ให้แรงที่ใช้เลื่อนฟนั มีค่าน้ อ ย และอยู่ในช่วงที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน

แรง F (N)
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รูปที่ 5 ผลการคํานวณระยะ d เทียบ a
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รูปที่ 7 ผลการคํานวณระยะ r เทียบ a เมื่อ h = 8 ม.ม.
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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์ค
โฟลว์ข นาดเล็ก ที่ไ ด้อ อกแบบและสร้า งขึ้น เพื่อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
ขนาดเล็ก และครัวเรือน วัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเป็ นแท่ง
กราไฟต์ นํ้า และพลังงานไฟฟ้า งานวิจยั นี้จะให้เห็นถึงการออกแบบและ
กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ท่มี ขี นาดเล็ก รวมถึง
การทดสอบผลิตก๊าซเชื้อเพลิง เพื่อหาค่าของ อัตราการไหลของนํ้ า และ
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ในปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์ท่เี หมาะสม ทําให้ได้ค่า
สัมประสิทธิ ์สมรรถนะทีด่ ที ส่ี ุด และวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของ
ก๊าซเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้
คําสําคัญ: พลาสมาอาร์คโฟลว์, ก๊าซเชือ้ เพลิง, แมกเนกุล

รูปที่ 1 หลักการผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงด้วยวิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์

ผลิต ก๊ า ซเชื้อ เพลิง ณ บริเ วณที่ใ ช้งานได้ เพื่อ เป็ นพลัง งานทางเลือ ก
ให้กบั อุตสาหกรรมขนาดเล็กและครัวเรือน การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วย
วิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์ (Plasma Arc Flow) สะดวก เนื่องจากวัตถุดบิ ที่
ใช้เป็ น แท่งกราไฟต์ นํ้ า และพลังงานไฟฟ้า เพีย งแค่เสียบปลั ๊กก็จ ะ
สามารถผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงให้ใช้ได้ และมีตน้ ทุนการผลิตในราคาถูก
การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วยวิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์ ถูกคิดค้นขึน้ ในปี
ค.ศ.1999 โดยศาสตราจารย์ Ruggero Maria Santilli ประธานสถาบัน
งานวิจยั พืน้ ฐาน (Institute for Basic Research) มหาวิทยาลัยฮาว์วาร์ด
โดยวิธขี องพลาสมาอาร์คโฟลว์นนั ้ ได้มาจากหลักการพืน้ ฐานของวิธกี าร
อาร์คไฟฟ้าใต้น้ํ า ในขณะที่วธิ พี ลาสมาอาร์คโฟลว์ปรับปรุงวิธกี ารอาร์ค
ไฟฟ้าใต้น้ําให้มปี ระสิทธิภาพในการผลิตก๊าซที่สูงขึน้ เพียงพอทีจ่ ะนํ าไป
ผลิตก๊ า ซในเชิงพาณิชย์ได้ ในปจั จุบ ันเครื่อ งผลิต ก๊ าซพลาสมาอาร์ค
โฟลว์ท่นี ํ ามาใช้งานจริงมีขนาดใหญ่ โดยใช้กําลังไฟฟ้าในผลิตมากกว่า
100 kW ก๊าซสังเคราะห์น้ีม ีช่อื เรียกในทางการค้าว่า แมกเนก๊าซ
(Magnegas) โดยแมกเนก๊ า ซส่วนใหญ่ นํ าไปใช้ใ นการทดแทนก๊ า ซ
อะเซติลนี ในอุตสาหกรรมการตัดเหล็ก
ในบทความนี้ส่วนแรกกล่าวถึง ปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์และการ
คํานวณค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance : COP)
ส่วนถัดไปกล่าวถึงการออกแบบ เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงขนาดเล็กด้วย
วิธีพ ลาสมาอาร์ค โฟลว์ กระบวนการผลิตก๊ า ซเชื้อ เพลิง การคํา นวณ
หาค่าสัม ประสิท ธิ ์สมรรถนะของเครื่อ งผลิต และส่วนสุด ท้า ยเป็ น การ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของก๊าซเชือ้ เพลิง

Abstract
This article objective is to introduce the development of smallscale plasma arc flow gasifier which is designed and invented for
household and domestic industries. The gasifier materials consist
of graphite, water and electric energy. This research shows the
design and process of the small-scale plasma arc flow gasifier, as
well as gasification to test water flow rate and electric power that
is used in the plasma arc flow reaction for the best coefficient of
performance and the chemical compositions of the produced fuel
gas analysis.
Keywords: plasma arc flow, fuel gas, magnecule
1. คํานํา
ในปจั จุบนั พลังงานทีส่ ะสมอยูใ่ นธรรมชาติกําลังจะหมดไปไม่ว่าจะเป็ น
นํ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยพลังงานในรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้
คือก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ในประเทศ
ไทยได้มาจาก 3 แหล่งก็คอื อ่าวไทย โรงกลั ่นนํ้ ามัน และการนํ าเข้าจาก
ต่างประเทศ ก๊าซ LPG ได้ถูกนํ าไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในหลากหลายภาค
ส่วน เช่น ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้น ก๊าซ
LPG เป็ นทีน่ ิยมใช้เพราะมีคา่ ความจุพลังงานทีส่ งู และสามารถกักเก็บไว้
ในสถานะที่เป็ นของเหลว ทําให้สะดวกในการขนส่งและใช้งานได้นาน
ต่อหน่วยปริมาตรความจุ อย่างไรก็ตามราคาขาย LPG ที่มแี นวโน้มปรับ
ราคาสูงขึ้นทุกปี ก็ทําให้ผบู้ ริโภคประสบปญั หา ในงานวิจยั นี้ได้นําเสนอ
เครื่องผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็กทีส่ ามารถนําไป

2. ปฏิ กิริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์และค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
2.1 วิธกี ารผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงจากปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์
การผลิ ต ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง ด้ ว ยวิ ธี พ ลาสมาอาร์ ค โฟลว์ นั ้น เป็ น
กระบวนการส่งผ่านของเหลวที่มสี ่วนประกอบของนํ้ า ลําเลียงเข้าไปยัง
บริเวณอาร์คไฟฟ้ากระแสตรง ทีใ่ ช้แท่งกราไฟต์เป็ นขัว้ ไฟฟ้าแอโนด และ
แคโทดดังรูปที่ 1 การอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํ านัน้ จะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
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ลํา เลียงสู่บริเวณอาร์ค ไฟฟ้ าใต้น้ํ า นัน้ สามารถนํ า มาจาก นํ้ า ในเหล่ ง
ต่างๆ นํ้ าเสีย และสารละลายนํ้ ามันที่เหลือทิ้งจากโรงานอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ต้นทุนสําหรับของเหลวและขัว้ ไฟฟ้ากราไฟต์มรี าคาถูกมาก เมื่อ
เทีย บกับ ต้น ทุ น ของพลัง งานไฟฟ้ าที่ใ ช้ อ าร์ค ไฟฟ้ าใต้น้ํ า ดัง นัน้ การ
ประเมิน สมรรถนะของ ปฏิกิริย าพลาสมาอาร์ค โฟลว์ เพื่อ ผลิต ก๊ า ซ
สังเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ ถูกกําหนดให้เป็ น ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะที่
เขียนได้ดงั นี้

23 – 35 โวลต์ ผ่านขัว้ ไฟฟ้ากราไฟต์ จะทําให้เกิดการเบรคดาวน์
ระหว่างขัว้ ไฟฟ้าภายใต้ของเหลว โดยกระแสอิเล็กตรอนทําให้เกิดความ
ร้อนที่มอี ุณหภูมสิ ูงถึง 1,000 Co และอิเล็กตรอนจะชนเข้ากับขัว้ ไฟฟ้า
แอโนด ทําให้ผวิ แท่งคาร์บอนจะระเหิดเป็ นไอ และถูกไอออไนซ์ (ionize)
เกิดพลาสมาของอะตอม H O และ C ที่มอี ุณหภูมสิ ูง ภายใต้
สนามแม่เหล็กความเข้ม สูงระหว่างขัว้ ไฟฟ้า กราไฟต์ทงั ้ สอง จะมีรงั สี
อัลตราไวโอเลตความเข้มสูงแผ่ออกมาด้วย เมื่อพลาสมาไหลผ่านออกไป
จากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา พลาสมาจะเย็นตัวลงโดยถ่ายเทความร้อ น
ให้กบั นํ้าบริเวณรอบ ๆ ทําให้เกิดฟองก๊าซเชื้อเพลิงลอยขึน้ ไปบริเวณผิว
นํ้า ก๊าซทีไ่ ด้จะมีองค์ประกอบของ H2 ประมาณ 50 % และ CO 50 %
ทัง้ นี้ประสิทธิภ าพของปฏิกิริยาพลาสมาอาร์โฟลว์ ในการผลิตก๊ าซ
เชือ้ เพลิง จะขึน้ อยูก่ บั 3 ปจั จัยหลักดังนี้ [1]
1) อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า ที่แปรผันต่อ ความดันและอุณหภูม ิ ในบริเวณ
ที่เกิดปฏิกริ ยิ า ถ้าความดันสูงขึ้นก็จะทําให้อตั ราการเกิดปฏิกริ ยิ าสูงขึน้
ตามไปด้วย ถ้ามีอุณหภูมใิ นบริเวณที่เกิดปฏิกิรยิ าสูงขึ้น ก็ทําให้อตั รา
การเกิดปฏิกริยาสูงขึน้ เช่นเดียวกัน
2) ปริมาตรของขอบเขตที่เกิดปฏิกริ ยิ า ทีแ่ ปรผันกับขนาดของพลาสมา
อาร์ค และบริเ วณที่ในส่ว นที่ม ีความร้อ นสูง ถ้ากํ า ลัง ไฟฟ้า ที่ใช้อ าร์ค
สูงขึ้น ขนาดของพลาสมาอาร์คก็จะมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ถ้า
ความต่างศักย์ ระหว่างแคโทด และแอโนด สูงขึ้น ก็จะทําให้ขนาดของ
พลาสมาอาร์คเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
3) ชนิดของเหลว อัตราการลําเลียงของเหลวเข้ามาในบริเวณ์อาร์ค และ
อัตราลําเลียงก๊าซ CO และ H2 ออกไปจากบริเวณอาร์ค ที่สําพันธ์กบั
โครงสร้างทางเรขาคณิตของกราไฟต์และรูปแบบการลําเลียงของเหลว

E +E
Coefficient of Performance (COP) = gas heat
E electr

(2)

ในกรณีทไ่ี ม่รวมผลผลิตที่ได้จากความร้อนที่แผ่ออกมาระหว่างการอาร์ค
ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะจะเปลีย่ นไปเป็ น COP = Egas / Eelectr
เราสามารถคํานวณหาขีดจํากัดบนของ ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะได้
ในทางทฤษฏี โดยยังไม่ได้รวมกลไกของปฏิกริ ยิ าในส่วนของ อุณหพล
ศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และ จลพลศาสตร์เคมี ทีก่ ําหนดให้ อุณหภูม ิ
ก่อนเกิดปฏิกริ ยิ าเท่ากับ T = 25 Co ที่ความดัน P = 1 atm ในงานวิจยั
นี้จะคํานวณเฉพาะกรณีทใ่ี ช้น้ําเป็ นของเหลวทีส่ ง่ ผ่านไปยังบริเวณอาร์ค
ปฏิกิริย าเคมีจ ากการอาร์ค ไฟฟ้ าใต้น้ํ า ที่ลํ า เลีย งนํ้ า ส่ง ผ่า นไปยัง
บริ เ วณการอาร์ ค ไฟฟ้ าระหว่ า งแท่ ง กราไฟต์ ทํ า ให้ เ กิ ด ก๊ า ซที่ ม ี
องค์ประกอบของ H2 และ CO เป็ นไปตามปฏิกริ ยิ าดังนี้
C ( solid ) → C ( gas ) ∆H = −171.7,
H 2O(liquid ) → H 2O(vapor ) ∆H = −10.4,
H 2O(vaper ) + C ( gas ) → H 2 ( gas ) + CO ( gas ) ∆H = +138.8,

2.2 สัมประสิทธิ ์สมรรถนะของปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์โฟลว์ [1]
ในปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์นนั ้ ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับของเหลว
ทีม่ สี ว่ นประกอบของนํ้า และแท่งกราไฟต์ ทําให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง โดยมี
ความร้ อ นแผ่ อ อกมา จากหลัก อนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน ประสิท ธิภ าพของ
ปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์ ในทางวิทยาศาสตร์ เขียนได้เป็ น

(3)
(4)
(5)

ค่าพลังงานที่ใช้ในการคํานวณในหน่ วย kcal/mol สมการที่ (5) ได้มา
จากการคํานวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ในตาราง 1 และ
จากสมการ (3) (4) และ (5) เราสามารถจัดสมดุลสมการเคมีได้เป็ น
H 2O(liquid ) + C ( solid ) → H 2 ( gas ) + CO ( gas ) ∆H = −49.3,

+E
E
heat <1
Scientific Efficiency = Total energy produced = gas
Total energy avaliable Eelectr + Eliq

(6)

สมการที่ (6) เป็ นปฏิกริ ยิ าจากการอาร์คใต้น้ํ าทําให้ได้ก๊าซ H2 และ CO
เป็ นปฏิกริ ยิ าดูดความร้อน (Endothermic Reaction) 49.3 kcal/mole

(1)
โดย Egas เป็ นพลังงานทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ก๊าซสังเคราะห์ท่ผี ลิตได้ส่วน
Eheat เป็ นพลังงานความร้อนที่แผ่อ อกมาระหว่างการอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํ า
Eelectr เป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปสําหรับการอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํ า และ
Eliqเป็ นพลังงานของเหลวทีถ่ ูกลําเลียงเข้าไปยังบริเวณการอาร์ค รวมกับ
พลังงานของขัว้ ไฟฟ้ากราไฟต์ ทัง้ นี้ประสิทธิภ าพทางวิทยาศาสตร์ ใน
สมการที่ (1) มีคา่ ไม่มากกว่า 1 ตามหลักการอนุรกั ษ์พลังงาน
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หาสมรรถนะของปฏิกิรยิ าพลาสมาอาร์ค
โฟลว์ ที่ จ ะนํ าไปใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ จะไม่ ใ ช้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทาง
วิทยาศาสตร์ในสมการที่ (1) โดยตรง เนื่องจากของเหลวที่ใช้ในการ

ตารางที่ 1 ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม ( kcal/mol. T = 25 Co)
Diatomic molecules
H-H
104.2
O=O
119.1
Manyatomic molecules
C-O
85.5
C=O in CO2
192.0
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Diatomic molecules
C=O
255.8
N≡N
192.0
Manyatomic molecules
O-H
110.6
O-O
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ตารางที่ 2 การแปลงหน่ วยพลังงานและปริมาตร
1 kcal

= 3.9685

BTU

1 kcal

= 1.1628 × 10-3 kW • h

1 BTU

= 0.25198 kcal

1 BTU

= 2.930 × 10-4 kW • h

1 kW • h

= 3413.0 BTU

1 kW • h

= 859.99 kcal

3

19.6 โมล จากสมการ (11) ปฏิ กิ ริ ย าการเผาไหม้ ที่ ใ ห้ ไ อนํ้ าและ
คาร์บอนไดออกไซด์จะคายความร้อนออกมาเท่ากับ

1m

= 35.314 cf

1cf

= 28.317 liters

Exothermic heat (vapor) = 19.6 (mole) × 126.2
= 2,473.5 kcal หรือ 2.88 kW • h

ในกรณีของการเผาไหม้ก๊าซสังเคราะห์ ที่ได้น้ํ าและคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา จากสมการ (12) ปฏิกริ ยิ าคายความร้อนออกมาเท่ากับ
Exothermic heat (liquid) = 19.6 (mole) × 136.6
= 2,677.4 kcal หรือ 3.11 kW • h

จากตารางที่ 2 ในกรณีท่ีให้พลังงานเข้าไปในปฏิกิริยาเคมีตาม
สมการที่ (6) เท่ากับ 1 kW • h = 860 kcal สามารถผลิตไฮโดรเจนได้
H2 (mole) = 860 (kcal) / 43.9 (kcal/mol)
= 19.6 moles

(7)

(8)

จากตารางที่ 2 1 cf = 28.317 liters ปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่ได้
เท่ากับ 493.3 / 28.317 = 15.5 cf ปริมาตรของก๊าซ CO ในสมการที่ 4
จะมีปริมาตรเท่ากับ 15.5 cf เช่นเดียวกับก๊าซไฮโดรเจน
ในการเผาไหม้ของก๊าซ H2 และ CO นัน้ เป็ นปฏิกริ ยิ าคายความร้อน
(exothermic reaction) ตามสมการดังนี้
CO + 12 O2 → CO2 ( gas ) ∆H = +68.7,

Coefficient of Performance

(9)

CO + H 2 + O2 → CO2 + H 2O(liquid ) ∆H = +136.6,

=
=
=
=

Egas / Eelectr
Egas / Eendot
3.11 kW • h / 1 kW • h
3.11
(15)

Eendot เป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ไปในการอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํ า เฉพาะส่วน
ทีท่ ําให้เกิดปฏิกริ ยิ าในสมการที่ (6) ให้ได้ก๊าซ H2 และ CO ทัง้ นี้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ไปสําหรับอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํ า แบ่งออกเป็ นสองส่วนคือพลังงาน
ที่ใช้ไปการทําให้เกิดก๊ าซเชื้อเพลิงและพลังงานความร้อ นที่แผ่ออกมา
Eheat สํา หรับ ในกรณี ท่ีร วม Eheat เข้า ไปในการคํา นวณค่า สัม ประสิท ธิ ์
สมรรถนะ สมการที่ (15) เปลีย่ นไปเป็ น

H 2 + 12 O2 → H 2 O(vapor ) + 57.5, H 2 + 12 O2 → CO2 + (liquid ) + 67.9,

CO + H 2 + O2 → CO2 + H 2O(vaper ) ∆H = +126.2,

(14)

จากปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ก๊าซ H2 และ CO ที่คายความร้อนออกมาใน
สมการ (13) และ (14) คือค่าความจุพลังงาน (Energy Content) ของ
ก๊าซสังเคราะห์ ทัง้ นี้การเผาไหม้ทไ่ี ด้น้ํ า จะมีค่าความจุพลังงานมากกว่า
กรณี ท่ีไ ด้ไ อนํ้ า ดัง นัน้ เราสามารถหาค่า สัม ประสิท ธิส์ มรรถนะสูง สุ ด
สําหรับปฏิกิรยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์ ที่เป็ นไปได้ในทางทฤษฏี โดยใช้
ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ก๊าซ H2 และ CO อย่างละ 19.6 โมล ในกรณีท่ไี ด้
ไอนํ้า มีความร้อนออกมาในปริมาณ 2.88 kW • h และในกรณีท่ไี ด้น้ํ ามี
ความร้อ นออกมาปริม าณ 3.11 kW • h และทัง้ สองกรณี น้ี จ ะต้ อ งใช้
พลังงานจํานวน 1 kW • h ในการได้มาของ H2 และ CO อย่างละ 19.6
โมล ดัง นั น้ ค่า สัม ประสิท ธิส์ มรรถนะสู ง สุ ด ในทางทฤษฏี ที่ไ ม่ร วม
ผลผลิตที่เป็ นพลังงานความร้อนที่ได้ Eheat ในกรณีท่เี ผาไหม้ก๊าซ H2
และ CO ได้น้ําออกมา มีคา่ เท่ากับ

ทีค่ วามดัน 1 atm และอุณหภูม ิ 25 Co จะได้ไฮโดรเจนที่มปี ริมาตร
เท่ากับ
H2 (Volume) = 19.6 (mole) × 22.41 (liter/mole)
= 493.1 liter

(13)

(10)
(11)
(12)

เราสามารถหาปริมาณความจุพลังงาน (energy content) หรือค่าความ
ร้อนสุทธิ ของส่วนผสมก๊าซ H2 + CO ในกรณีท่สี ่วนผสมก๊าซ มี
อัตราส่วน 50% + 50% ตามสมการ (12) จะคายพลังงานความร้อน
ออกมาเท่ากับ 136.6 / 2 = 68.3 kcal/mol = 271.2 BTU/mol = 342.8
BTU/cf
ปฏิกิริย าในสมการ (11) และ (12) เป็ นปฏิกิริย าคายความร้อ นที่ม ี
ไอนํ้ า และนํ้ า ออกมาตามลําดับ ในกรณีท่ใี ช้ก๊าซ H2 และ CO ปริมาณ

Coefficient of Performance

= Egas / Eelectr
= Egas / (Eendot + Eheat)
= 3.11 • k
(16)

ค่า k เป็ นตัวแปรที่เปลี่ยนตามปริมาณความร้อ นที่แผ่อ อกมาจากการ
อาร์คไฟฟ้าใต้น้ําโดยที่ k < 1
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รูปที่ 2 ตัวทําปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็ก
รูปที่ 3 กระบวนการผลิตก๊าสเชือ้ เพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็ก

3. ปฏิ กิริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์และค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
งานวิจยั นี้ได้ออกแบบเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ให้
มีขนาดเล็ก ในขณะที่ยงั ได้ประสิทธิภ าพในการผลิตก๊ าซเชื้อ เพลิงที่ดี
และมีปริมาณการผลิตทีเ่ หมาะสม และใช้กําลังไฟฟ้าไม่เกิน 3.5 kW

ขัว้ ไฟฟ้าทังสเตนแคโทดขณะอาร์คไฟฟ้า ที่ใช้กําลังไฟฟ้า 3.5 kW และ
นํ้าเป็ นของเหลวมีค่าประมาณ 1,000 Co ในขณะที่ขวั ้ ไฟฟ้าคาโทดแท่ง
ทังสเตนมีจดุ หลอมเหลว 3,422 Co จึงสามารถทนต่อความร้อนที่เกิดขึน้
ในการอาร์คได้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องป้อนขัว้ ไฟฟ้าขัว้ แคโทดเข้าไปเพื่ออาร์ค
ไฟฟ้า ทําให้ความซับซ้อนในการควบคุมน้อยลง นอกจากนี้แท่งกราไฟต์
แอโนดที่อ ยู่ภ ายนอกสามารถป้อ นเข้าไปในตัว ทํ า ปฏิกิริย าได้ ทํ า ให้
สามารถผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวทําปฏิกริ ยิ าในรูปที่ 2 ประกอบด้วยท่อสแตนเลสยาว 55 มิลเิ มตร
มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31 มิลลิเมตร และภายนอก 40 มิลลิเมตร
โดยภายในบรรจุท่อเทฟลอน เพื่อป้องกันการลัดวงจรระหว่างขัว้ ไฟฟ้า
ทังสอง ที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12 มิลเิ มตร และภายนอก
30 มิลิเมตร โดยท่อเทฟลอนมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูม ิ 372 Co และมี
คุณสมบัตทิ ม่ี ผี วิ ลื่นและมีความต้านทานไฟฟ้าสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในท่อเทฟลอนถูกกําหนดให้มขี นาด 1.5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
แท่งคาร์บอน เพื่อทีต่ อ้ งการกําหนดขอบเขตของบริเวณการเกิดปฏิกริ ยิ า
ที่เหมาะสมและที่ดา้ นบนของท่อสแตนเลส มีอุปกรณ์ป้อนแท่งคาร์บอน
ใช้ดซี มี อเตอร์เป็ นตัวส่งกําลังผ่านทางเกลียว ทําให้แท่งกราไฟต์สามารถ
เลื่อ นขึ้น ลงได้ โดยการทํ าปฏิกิริยาให้เ กิดก๊ าซเชื้อ เพลิงนัน้ นํ้ าจะถู ก
ลําเลียงผ่านเข้าไปยังบริเวณการอาร์ค ระหว่างขัว้ ไฟฟ้ากราไฟต์แอโนด
อยูท่ ด่ี า้ นบน และขัว้ ไฟฟ้าทังสเตนคาโทดที่อยู่ดา้ นล่าง โดยการควบคุม
ปฏิกริ ยิ าการอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํา จะใช้มอเตอร์ท่ตี ่อกับเฟื องขับให้ แท่งกรา
ไฟต์ขน้ึ -ลง ควบคุมให้ปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3.1 ตัวทําปฏิกริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์
การออกแบบตัว ทํ า ปฏิกิริย พลาสมาอาร์ค โฟลว์ใ ห้ม ีข นาดเล็ก นัน้
จะคํานึงถึงความสะดวกในการป้อนแท่งกราไฟต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การซ่อ มบํารุงตัวทําปฏิกิริยาอีกด้วย สําหรับตัวทําปฏิกริยาพลาสมา
อาร์ค โฟลว์ท่ีม ีข นาดเล็ก จะถู ก จํา กัด ประสิท ธิภ าพในการผลิต ก๊ า ซ
เนื่อ งจากถูกจํากัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการอาร์คไฟฟ้า ที่แปรผันตรงกับ
ประสิท ธิภ าพในการผลิต ก๊ า ซเชื้อ เพลิง อย่างไรก็ตามเราจําเป็ นต้อ ง
ออกแบบตัวทําปฏิกริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์ ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ที่สุ ด เท่ า ที่จ ะทํ า ได้ โดยให้ฟ องก๊ า ซที่ไ ด้จ ากบริเ วณที่เ กิด ปฏิกิริย า
ลดอุณหภูมไิ ด้เร็วทีส่ ดุ
โครงสร้างของตัวทําปฏิกริ ยิ าพลาสมาอาร์คโฟลว์ทอ่ี อกแบบขึน้ อยู่ใน
รูปที่ 2 ทีอ่ อกแบบให้การไหลของนํ้ าเป็ นแบบเชิงเส้น เพื่อป้องกันไม่ให้
ฟองก๊ าซกลับเข้ามาที่บริเวณของการอาร์ค และลดความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิต โดยควบคุม การเคลื่อ นที่เฉพาะแท่งกราไฟต์ท่ีเป็ น
ขัว้ ไฟฟ้าแอโนด ส่วนขัว้ ไฟฟ้าคาโทดใช้แท่งทังสเตนที่ติดตัง้ อยู่กบั ที่
เนื่ อ งจากบริเวณปลายขัว้ ไฟฟ้าแอโนดจะมีอุณหภูม ิท่ีสูงกว่าขัว้ ไฟฟ้า
คาโทดมากขณะเกิดอาร์คไฟฟ้า ขัว้ ไฟฟ้าทัง้ สองถูกําหนดให้มเี ส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 8 มิลลิเมตร ที่สําพันธ์กบั กําลังไฟฟ้าสูงสุดทีส่ ามารถ
ใช้ในการอาร์คได้ถงึ 3.5 kW ที่ได้มาจากการทดลองอาร์คไฟฟ้าใน
ขณะทีม่ ขี องเหลวไหลผ่านบริเวณการอาร์ค
ขัว้ ไฟฟ้าคาโทดทังสเตนถูกยึดให้อยูก่ บั ที่ ในขณะที่แท่งขัว้ ไฟฟ้ากรา
ไฟต์แอโนดสามารถถูกป้อนเข้าในบริเวณอาร์คได้ ทัง้ นี้ระหว่างขัว้ ไฟฟ้า
ทัง้ สองจะได้รบั ความต่างศักดิ ์ 20 ถึง 27 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านได้สูงสุด 130 แอมป์ จากอินเวอร์เตอร์ ทัง้ นี้อุณหภูมใิ นบริเวณการ
อาร์คจะขึน้ อยู่กบั 3 ปจั จัยคือ กําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการอาร์ค ความเร็ว
ของเหลวทีผ่ า่ นบริเวณการอาร์คและชนิดของเหลว ในกรณีน้ีอุณหภูมทิ ่ี

3.2 กระบวนการผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็ก
กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วยวิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์ ขนาดเล็ก
ที่อ อกแบบและสร้างขึ้นอยู่ในรูปที่ 3 กระบวนการผลิตก๊ าซเริ่ม จาก
ลําเลียงนํ้าเข้าไปในถังเก็บนํ้าแบบไม่เต็มถัง เพื่อเหลือปริมาตรให้กกั เก๊บ
ั ้ ้ าเพื่อลําเลียงนํ้าจากถังเก็บผ่านเข้าไปยังตัวทํา
ก๊าซได้ จากนัน้ เปิ ดปมนํ
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อินเวอร์เตอร์ทใ่ี ช้ในอาร์คไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 50 ถึง 130 แอมป์ ในขณะที่
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขัว้ ไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 23 – 27 โวลต์
ในการทดสอบในแต่ละค่าอัตราการไหลของนํ้ าและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ จะ
ถูกทดสอบซํ้าเป็ นจํานวน 30 ครัง้ เพื่อที่จะหาค่ากระแสไฟฟ้า และ
อัตราการไหลของนํ้าทีเ่ หมาะสม ทีท่ ําได้ปริมาตรก๊าซสูงสุด เมื่อเทียบกับ
พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ไป จากผลการทดสอบได้ค่าที่ดที ่สี ุดคือ กระแสไฟฟ้า
70 แอมป์ และอัตราการไหลของนํ้ าที่ 12 ml/min เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้า
ไป 1 kW • h ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงได้ 204.656 litter ที่ ความดัน 1 atm
และอุณหภูม ิ 25 Co นอกจากนี้การอาร์คไฟฟ้าทําให้น้ํ าในระบบมี
อุณหภูมสิ ูงขึ้น เมื่อวัดอุณหภูมขิ องนํ้ าและโครงสร้างของเครื่องผลิต
คํานวนเป็ นปริมาณความร้อนเท่ากับ 2,229 BTU ต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 1 kW • h
ทัง้ นี้ค่าความจุพลังงงานของก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ ถ้าคํานวนจาก
องค์ประกอบก๊าซเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรเจน 50 % และ
คาร์บ อนมอนนอกไซด์ 50 % จะได้ค่าความจุความร้อ นของก๊ าซ
เชื้อเพลิงที่ 315 BTU/cf อย่างไรก็ตามคุณสมบัตขิ องก๊าซที่ผลิตได้จาก
วิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์ มีโครงสร้างไม่เหมือนโมเลกุลของก๊าซทั ่วไป โดย
อะตอมและโมเลกุ ล ก๊ า ซถู ก ยืด เหนี่ ย วไว้ใ นรู ป แบบของ แมกนิ คู ล า
(Magnecular) [2],[3] ทีอ่ ะตอมของ H C และ O จะถูกยึดไว้ดว้ ยแรง
แม่ เ หล็ ก เราจะเรี ย กโมเลกุ ล แบบใหม่ น้ี ว่ า เรี ย กว่ า แมกเนกุ ล
(Magnecule) โดยนํ้ าหนักโมเลกุล (Molecular Weight) ของแมกเนกุล
โฮโดรเจน จะมีค่าสูงกว่านํ้ าหนักโมเลกุลของไฮโดรเจนทั ่วไปถึง 7.47
เท่า [4] ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ จะนํ าค่าความจุความร้อน ที่ได้จากการ
ทดสอ บกา รเผ าไหม้ จ ริ ง โ ดยอ้ า งอิ ง จากผลการท ดสอ บขอ ง
Motorfuelers, Inc. เมื่อนํ าก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากวิธพี ลาสมาอาร์ค
โฟลว์ไปเผาไหม้ในอากาศ ได้ปริมาณความร้อน 871 BTU/cf [2] หรือ
30.759 BTU/litter ดังนัน้ พลังงานไฟฟ้า 1 kW • h ที่ผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
ได้ 204.656 litter เมื่อ เผาไหม้ก๊ า ซเชื้อ เพลิ ง ได้พ ลัง งานเท่ า กับ
204.656 litter × 30.759 BTU/litter = 6,295 BTU ในขณะที่พลังงาน
ไฟฟ้า 1 kW • h มีค่าพลังงานเท่ากับ 3,412.3 BTU ดังนัน้ ค่า COP ใน
กระบวนการผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงของงานวิจยั นี้ ตามสมการที่ (2) มีคา่ เป็ น

รูปที่ 4 เครือ่ งผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็ก ทีส่ ร้างขึน้

ปฏิกริยาพลาสมาอาร์โฟลว์ โดยนํ้ าจะถูกลําเลียงกลับเข้าไปในถังเก็บนํ้ า
อีกครัง้ หนึ่ง ถัดไปเปิ ดเครื่อ งอินเวอร์เตอร์ ส่งแรงดันไฟฟ้าให้กบั
ขัว้ ไฟฟ้าในตัวทําปฏิกริยาพลาสมาอาร์โฟลว์ ทําให้มกี ารอาร์คไฟฟ้าใต้
นํ้าอย่างต่อเนื่องและเกิดฟองก๊าซเชือ้ เพลิงทีม่ อี ุณหภูมสิ ูง ด้วยแรงดันนํ้ า
จะทําให้ฟองก๊าซไหลออกจากตัวทําปฏิกิรยิ าอย่างรวดเร็วเข้าไปยังถัง
เก็บนํ้ า ฟองก๊าซจะมีอุณหภูมลิ ดลงอย่างรวดเร็ว และลอยขึน้ ไปด้านบน
ของถังเก็บนํ้ า เมื่อ เซนเซอร์ตรวจพบว่านํ้ าในถังเก็บมีอุณหภูมสิ ูงเกิน
ั ้ ้ าระบายความร้อนจะลําเลียงนํ้าในถังเก็บนํ้ า ออกไปยัง
กว่า 40 Co ปมนํ
แผงระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อน ให้กบั นํ้ าในถังเก็บนํ้ า และ
ส่งกลับเข้ามายังถังเก็บนํ้ าอีกครัง้ หนึ่ง นอกจากนี้เมื่อความดันในถังเก็บ
นํ้าเพิม่ สูงขึน้ ถึง 7 bar วาล์วด้านบนถังเก็บนํ้ าจะถูกเปิ ดออก เพื่อให้ก๊าซ
เชื้อเพลิงถูกลําเลียงเข้าไปในถึงเก็บก๊าซเชื้อเพลิงภายนอก โดยเครื่อง
ผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็ก ทีส่ ร้างขึน้ อยูใ่ นรูปที่ 4
4. การทดสอบเครื่องผลิ ตก๊าซเชื้อเพลิ ง
4.1 การทดสอบผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงและหาค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ
การคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะหรือ COP ของเครื่องผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์คขนาดเล็ก ตามสมการที่ (2) ทําได้โดยวัด
ปริมาตรของก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้คํานวณเป็ นค่าพลังงานจากเผาไหม้
ก๊าซ หรือ Egas รวมกับพลังงานความร้อน Eheat ที่แผ่ออกมาในปฏิกริยา
พลาสมาอาร์คโฟลว์ และหารด้วยพลังงานไฟฟ้า Eelectr ที่ใช้ไปสําหรับ
ั ้ ้ า ในการทดสอบนี้กําหนดให้
ตัวทําปฏิกริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์และปมนํ
ความดันในระบบให้คงที่ท่ี 7 bar ที่เป็ นขีดจํากัดบนของความดันในตัว
ทําปฏิกริยาพลาสมาอาร์โฟลว์ และรักษาอุณหภูมขิ องนํ้ าในถังเก็บไว้ท่ี
40 Co เพื่อให้ฟองก๊ าซเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ที่ไม่ต้อ งสิ้นเปลือ ง
พลั ง งานไฟฟ้ าในการลดอุ ณ หภู ม ิ ม ากเกิ น ไป ในการทดลองจะ
ปรับเปลีย่ นอัตราการไหลของนํ้า ทีส่ ง่ ผ่านเข้าไปยังตัวทําปฏิกริยา ตัง้ แต่
3 ml/min ถึง 15 ml/min และปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าของ

COP =

6295 BTU + 2229 BTU
= 2.498
3412.3 BTU

(17)

ในกรณีท่คี ํานวณค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ โดยไม่รวม Eheat โดยเครื่อง
ผลิตก๊ าซไม่ได้นํา ผลผลิตความร้อ นนัน้ ไปใช้งาน สมการที่ (17) จะ
เปลี่ยนไปเป็ น COP = 6295 BTU / 3412.3 BTU = 1.845 จะเห็นว่า
ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ ทีค่ าํ นวณได้ มีคา่ ไม่เกินขีดจํากัดบน 3.11 ตาม
ทฤษฏีท่ี คํานวนไว้ในสมการ (15) จากผลการทดลองเครื่องผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงด้วยวิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์ขนาดเล็กนี้ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงสุดขณะใช้กําลังไฟฟ้าในการผลิต 2.25 kW ในอัตราการผลิตก๊าซ
เชือ้ เพลิง 460.475 liter / hour

41

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

เป็ นของเหลวนี้ ประกอบด้วย อะตอมของ H 66% O 22% และ C 11%
และมีความถ่วงจําเพาะ 0.3387 เมื่อเทียบกับอากาศแห้ง [2] ทําให้การ
เก็บก๊าซเชือ้ เพลิงนี้ปลอดภัย เพราะเมื่อก๊าซรั ่วไหลจะลอยขึน้ สูด่ า้ นบน
เมื่อนําก๊าซเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้ในงานวิจยั นี้ไปเผาไหม้ในอากาศ ดังรูป
ที่ 5 พบว่าเปลวไฟของก๊าซเชื้อเพลิง มีสนี ้ํ าเงิน และสีฟ้าอมแดง นัน้
แสดงว่าการเผาไหม้ก๊ าซเชื้อ เพลิงนี้ จะให้อุณ หภูม ิท่ีสูง สอดคล้อ งกับ
สเปกตรัมของไฮโดรเจนที่ม ี สีม่วง สีน้ํ าเงิน สีน้ํ าทะเล และ สีแดง และ
การทดสอบของมหาวิทยาลัยซิตแ้ี ห่งนิวยอร์ค ได้เผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงที่
ได้จากปฏิกริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์กบั ออกซิเจนให้อุณหภูมเิ ปรวไฟสูง
ถึง 5,816 Co [5] นอกจากนี้การเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงนี้ในอากาศจะไม่
เกิด เขม่า โดยผลการทดสอบเผาไหม้ก๊ า ซในงานวิจ ัย [2] ไอเสีย
ประกอบด้วย ไอนํ้ า 60% ออกซิเจน 12% และ คารบอนไดออกไซด์
7% จะเห็นได้ว่าการเผาไหมก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากปฏิกริยาพลาสมา
อาร์คโฟลว์น้ี จะให้ออกซิเจน และไอนํ้า กลับคืนสูบ่ รรยากาศอีกด้วย

รูปที่ 5 การทดสอบเผาไหม้ก๊าซเชิอ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้

4.2 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีก๊าซเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้
งานวิจยั นี้ได้ทดสอบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ เพื่อนํ า
ตัว อย่ า งก๊ า ซเชื้อ เพลิ ง ไปทดสอบกับ เครื่อ งแก๊ ส โครมาโทรกราฟี แมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatography - Mass Spectrometer :
GC-MS) ทีห่ น่ วยเครื่องมือกลาง (Central Instrument Facility) คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ นี้เครื่อง GC-MS สามารถวิเคราะห์
โมเลกุลที่มนี ้ํ าหนักตัง้ แต่ 5 a.m.u. ถึง 300 a.m.u ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ ควรจะแสดงผลค่า peak ของก๊าซ CO2
ที่มมี วลโมเลกุล 44 a.m.u. เพียงค่าเดียว ส่วนผลของก๊าซไฮโดรเจนจะ
ไม่ปรากฏ เนื่องจาก มวลโมเลกุลไฮโดรเจนมีค่าน้ อยกว่าที่เครื่อง GCMS จะสามารถตรวจพบได้
แต่ผลการวิเคราะห์จากเครื่อง GC-MS พบเฉพาะสารประกอบที่ม ี
มวลโมเลกุ ลสูง เช่น ไอโซเบนโซฟู รานไดโอนี (Isobenzofurandione)
และฟี นอล (Phenol) ที่มคี ่าคุณภาพ 93 และ 91 ตามลําดับ ในความ
เป็ น จริง จะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่จ ะมีส ารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ม ีม วล
โมเลกุ ล สูง ดัง กล่ า วอยู่ในก๊ า ซเชื้อ เพลิง ที่ผ ลิต ได้ เนื่ อ งจากการอาร์ค
ไฟฟ้าจะทําให้เกิดอุณหภูมสิ ูงกว่า 1,000 Co ซึ่งในกรณีน้ีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บ อน เช่น ไอโซเบนโซฟู รานไดโอนี และ ฟี นอล จะไม่
สามารถคงอยูไ่ ด้
อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับผลการทดสอบก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตด้วยวิธี
พลาสมาอาร์คโฟลว์ ของงานวิจยั [2],[3] ด้วยเครื่อง GC-MS ก็ไม่พบ
สารประกอบ CO2 เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ก๊าซเชื้อเพลิงนี้
กับเครื่อง GC-MS ยังไม่สามารถสรุปได้ถงึ องค์ประกอบทางเคมีของก๊าซ
เชื้อเพลิงได้ เนื่องจากองค์ประกอบก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากปฏิกริยา
พลาสมาอาร์คโฟลว์ไม่เหมือนกับโมเลกุลก๊าซเชื้อเพลิงทั ่วไป แต่อยู่ใน
รูปแบบของแมกเนกุล ที่มแี รงยืดเหนี่ยวระหว่างอะตอมและโมเลกุลด้วย
แรงแม่เหล็ก นอกจากนี้ในงานวิจยั [2] ได้นําก๊าซเชื้อเพลิงไปทดสอบกับ
เครื่องอินฟราเรดสเปคโตรสโคป (Infrared Spectroscopy : IR) พบว่า
IR signatures peak หนึ่งใกล้เคียงกับ ฟี นอล และ IR signatures
อีก peak หนึ่งใกล้เคียงกับก๊าซ CO2
และเมื่อนํ าก๊าซเชื้อเพลิงไป
วิเ คราะห์ด้ว ยเครื่อ งแปลงฟู ริเ ยร์อิน ฟราเรดสเปกโทรสโคป (Fourier
Transform Infrared Spectroscopy : FTIS) พบองค์ประกอบของก๊าซ
ไฮโดรเจน เมื่อวิเคราะห์หามวลโมเลกุลของก๊าซไฮโดรจน พบว่ามีมวล
โมเลกุล 15.2 amu โดยก๊าซทีผ่ ลิตได้จากวิธพี ลาสมาอาร์คโฟลว์ท่ใี ช้น้ํ า

5. สรุป
ในงานวิจยั นี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงขนาดเล็ก
ด้ว ยวิธีพ ลาสมาอาร์คโฟลว์ จากผลทดสอบเครื่อ งผลิต ก๊ า ซเชื้อ เพลิง
เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะที่ดที ่สี ดุ จะต้องใช้ค่ากระแสไฟฟ้า 70
แอมป์ และอัตราการไหลของนํ้ าที่ 12 ml/min ที่มอี ตั ราการผลิตก๊าซ
460 ลิตรต่อชั ่วโมง ให้ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะเท่ากับ 2.498 โดยก๊าซ
เชื้อ เพลิง ที่ผลิต ได้เ มื่อ เผาไหม้ม ีอุ ณ หภู ม ิเ ปรวไฟที่สูง และไอเสีย ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม สามารถนํ าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ใน
บ้านเรือน และอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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Abstract—This paper studies effects of hydrogen loading time
for four conditions, which control hydrogen loading pressure at
13 MPa to the fluctuation of FBG wavelength at final optical
inspection process. Hydrogen loading technique is a major
technique to enhance photosensitivity and refractive index of
optic fiber. FBG reflective target at 9% of writing process leads
to a small refractive index change and a small distribution of
UV exposure time affect to the high stability of FBG wavelength.
Therefore, the fluctuation of FBG wavelength at final optical
inspection process was the a similar manner for four hydrogen
loading times conditions.

OH bonds, there is formation of Ge oxygen-deficient centers
[2,3]. However, the FBG wavelength shifts to shorter
wavelength during fabrication process caused by the
diffusion of hydrogen [4]. Such an effect leads to the required
wavelength at writing process, which needs to include the
wavelength shift from hydrogen diffusion. Therefore, the
wavelength shift is an important factor for FBG fabrication.
The wavelength shift quantity mainly depends on
hydrogen concentration in a fiber core. According to gas
diffusion equation (1) [5] , the factors that affect to hydrogen
concentration at hydrogen loading process are hydrogen
loading pressure, hydrogen loading temperature, and
hydrogen loading time. Hydrogen loading temperature and
hydrogen loading pressure are controlled from the chamber
designs while hydrogen loading time is an important to
productivity of production in term of fabrication.
In this paper, the effects of wavelength shift at different
cases of hydrogen loading time will be studied in terms of
wavelength fluctuation at final optical inspection process. In
the experiment processes, hydrogen loading time will be
varied at 48, 72, 120, and 192 hours hydrogen loading
pressure will be controlled at 13 MPa. under room
temperature.

Keywords: Fiber Bragg Grating, Hydrogen loading,
Photosensitivity, Refractive index, and Fiber optic.

I. INTRODUCTION
Recently, optical communication technology has been
developed to enable communication between people in
globalization edge. One important device that is implemented
to improve the performance of optical communication is
Fiber Bragg Grating (FBG). The FBG is used in several
applications such as in fiber laser, optical amplifiers, fiber
sensing, and Dispersion compensator [1]. The FBG is
periodically changed corresponding to the refractive index of
fiber core through the ultraviolet radiation process.
The ability to change the refractive index with radiation of
the
UV
light
is
referred
to
photosensitivity.
Several studies have been made in terms of the UV
photosensitivity, including, for example, the color center
model and photoelastic model [2]. These theories are
relatively complicated. One major technique to enhance
photosensitivity in fiber core is a hydrogen loading technique.
The fiber in hydrogen loading process is soaked with
hydrogen gas in the chamber at room temperature. Hydrogen
molecule penetrates into fiber glass network and makes
a physical reaction in fiber core. This reaction affects to
refractive index of fiber core and photosensitivity increase.

H2 loading
into fiber

Fiber
storage

Final optical inspection
of FBG properties

FBG
writing

Removal of
residual H2 in fiber

Fig.1 FBG fabrication processes flow

Exposing UV radiation to hydrogen loading fiber lead to
dissociation of molecule, resulting in the formation of Si-OH
and Ge-OH bonds. Based on the formation of Si-OH and Ge-
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EXPERIMENTS

A. Loss-increase spectrum due to molecular hydrogen at
wavelength 1.24 µm.
Hydrogen absorption loss technique can be used for
evaluating hydrogen concentration in fiber core due to the
spectrum of loss increase of hydrogen molecule at 1.24 µm.
[6].

A. Hydrogen loading process, Hydrogen absorption loss at
wavelength 1.24 µm.measurement and FBG fabrication
In this experiment, Hydrogen gas was loaded into a
single-mode optical fiber (Corning HI1060) at 13 MPa and
room temperature for 48, 72,120 and 192 hours measure
hydrogen absorption loss which observes a minimum value at
1.24 µm.
The experiment starts with writing the grating on
this study was performed using solid state laser at 266 nm
and phase mask technique. Laser power was 0.398 watt.
Laser power expose to fiber glass was 0.16 watt. The tension
control was set at 150 gf. Reflectivity target for all test
conditions were controlled at 9%. Figure 2 shows Optic
configuration at writing process.

0.0
-0.2
48 Hrs.

Loss(dB/m.)

-0.4

48 Hrs.

-0.6

72 Hrs.

Maximum point

120 Hrs.
192 Hrs.

-0.8
-1.0
-1.2

192 Hrs.
Minimum point

-1.4

H2 pressure = 13 MPa
-1.6
1.18

Solid state laser

1.20

1.22

1.24

1.26

1.28

1.30

1.32

Wavelength (um.)

Mirror

Fig.3 Hydrogen absorption loss peak at 1.24 µm.
at hydrogen loading time 48, 72,120, and 192 hour

Mirror

Figure 3 shows hydrogen absorption loss peak at
1.24 µm. at hydrogen loading time 48, 72, 120, and 192
hours. As seen in Fig. 3, there is a minimum value at 1.24
µm. due to molecular-hydrogen vibration and O-Si-O
vibration in silica. Hydrogen absorption loss quantity was
calculated from a different of loss at minimum point and loss
from maximum point.
The result of hydrogen absorption loss shows that
hydrogen loss increases when hydrogen loading time is long,
indicating that the long hydrogen loading time affect to high
concentration of hydrogen molecule in fiber core. However,
hydrogen absorption loss quantity at hydrogen loading time
192 and 120 hours were not different when compare with the
other hydrogen loading condition. This results reveals the
quantity of hydrogen in fiber core of that both hydrogen
loading time were not different.

Phase mask

Light source
Coupler
FBG

Optical
power
meter

Optical
Spectrum
Analyzer

Fig.2 Optic configuration at writing process

Grating was subsequently proceeded into thermal
stabilization process. This process was heat grating at high
temperature. Then, grating was prevented from failures by
coating UV resin at grating area, which is called a recoating
process. All hydrogen of fiber length was removed by input
fiber in the oven. Lastly, all important FBG parameter such
as wavelength, reflectivity, and bandwidth were measured at
final optical inspection process. All of these experiments
were shown in Fig.1
III.

B. FBG wavelength shift cause hydrogen out diffuse.
The wavelength was shifted during fabrication
process due to hydrogen diffusion. Fabrication process,
which affects to the shift on wavelength, is FBG thermal
stabilization and removal residual hydrogen process.
Figure 4 shows the plots of H2 loading time (Hr.)
versus wavelength blue-shift (nm).
It can be seen in Fig. 4 that the solid points is
referred the wavelength shift, which
estimate from
experimental data were obtained from the difference between
FBG wavelength at writing process and FBG wavelength at
final optical inspection process. The dash lines in this figure
is calculated values obtained through equation (1)

RESULTS AND DISCUSSIONS

In this study, hydrogen concentrations in fiber core were
evaluated by three methods, involving the hydrogen
absorption loss at wavelength 1.24 µm, wavelength shift, and
UV exposure time method. FBG wavelengths at final optical
inspection process were reported in term of fluctuation.
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Wavelength blue-shift (nm)

0.8

loading pressure at 13 MPa. The graph shows The UV
exposure time was long when hydrogen loading time was
short. The results can be described by photosensitivity
effects. The radiation of UV to a fiber core leads to a
dissociation of Si-O-Ge site, and therefore the hydrogen
molecule can react to that site.
Based on such phenomena, there are formations of
Si-OH and Ge-OH bonds, which can be called Ge oxygendeficient centers. This formation affects to a refractive index
change, and therefore hydrogen loading time is long, leading
to high refractive index change. UV exposure time of
hydrogen loading condition 120 and 192 hours was in a
similar manner. This results reveals the hydrogen
concentration of the last two loading condition was a similar.
The result of three methods, which use for
evaluation the hydrogen concentration in fiber core were
similar trend. Hydrogen loading time is proportional to
hydrogen concentration in fiber core however hydrogen
concentration in fiber core will be saturated at one value of
hydrogen loading time.

Experimental

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Calculation
0.1

H2 pressure = 13MPa

0.0
0

24

48

72

96 120 144 168 192 216

H2 Loading Time (Hrs.)

Fig.4 shows the plots of H2 loading time (Hr.) versus
wavelength blue-shift (nm). of target FBG reflectivity
at 9 % at hydrogen loading time 48,72,120, and 192 hours.

Gas diffusion equation as follows;

]

(1)

Where C is the hydrogen concentration at the fiber-core c
enter, Csat is the saturated value of C, λ is the ith root, which
depends on the zeroth order Bussel function, DH is diffusivity
of hydrogen into silica, t is hydrogen loading time, and b is
the fiber radius [5]. Based on gas diffusion equation (1),
hydrogen concentration is proportional to hydrogen loading
time. Therefore, hydrogen loading time is long, which affects
to the increase in FBG wavelength shift. However,
wavelength shift of the last hydrogen loading condition was a
few higher than hydrogen loading condition at 120 hours.
This mean, The saturation of hydrogen gas diffusion at
hydrogen loading pressure 13 MPa under room temperature
is around 192 hours.

D. Fluctuation of FBG wavelength shift, FBG wavelength at
writing and final optical inspection process
976.6
H2 pressure = 13 MPa

976.4

Wavelength (nm)

[

C = Csat 1 − exp(−λi2 DH t / b 2 )

976.2
976.0
975.8

Maximum
value

975.6
975.4

Writing process

975.2

Final optical inspection process

Minimum
value

975.0
0

C. UV exposure time due to photosensivity effect.

24

48

72

96

120

144

168

192

216

H2 Loading Time (Hr)
UV exposure time(sec.)

58.0

H2 pressure = 13 MPa

Fig.6 The average FBG wavelength at writing and
final optical inspection processes of target FBG reflectivity
at 9 % at hydrogen loading time 48,72,120, and 192 hours.

53.0
48.0
Maximum
value

43.0

Figure 6 shows the average FBG wavelength at writing,
which refer from the circle dot and final optical inspection
process, which refer from the triangle dot. The result from
Fig. 6 indicates that the FBG wavelength at writing process
was long when hydrogen loading time was long. This result
reveals the relationship of wavelength and refractive index as
follow;

38.0
33.0
Minimum
value

28.0
23.0
0

24

48

72

96

120

144

168

192

216

H2 Loading Time (Hrs.)

λFBG = 2neff Λ FBG

Fig.5 UV exposure time of target FBG reflectivity
at 9 % at hydrogen loading time 48,72,120, and 192 hours.

(2)

where λFBG is FBG wavelength, neff is effective index of
refractive index of fiber core, and ΛFBG is FBG pitch.
Λ phase mask is a half of ΛFBG . Hydrogen loading time is long,
affect to high hydrogen concentration in fiber core.

Reflectivity target was controlled during writing
process at 9%. Laser power radiates to fiber core is 0.16
watts. These two conditions were controlled for all writing
test. Figure 5 shows the graph of UV exposure time at H2
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2n A Λ FBG = 2nB Λ FBG − 2nC Λ FBG

Therefore, refractive index of fiber core high change from
penetration of hydrogen molecule
In contrast, The FBG wavelength at final optical
inspection process was in a similar manner in all hydrogen
loading conditions, causing by hydrogen molecule diffusion
from FBG, which leads to refractive index of fiber core
reduction.

Where λA is FBG wavelength at final optical inspection
process, λB is required FBG wavelength, λC is FBG
wavelength shift from hydrogen diffusion, nA is a refractive
index change, nB is a refractive index change after finished
writing process, and nC is a refractive index change due to
hydrogen molecule. Refractive index change at final optical
inspection process (nA), which can calculate from equation
(4). The result is shown in fig8. The result show, that FBG
reflectivity at 9% of writing process requires a small change
of refractive index. Refractive index was changed around
4.17 × 10-4 to 10.42 × 10-4 therefore FBG wavelength at final
optical inspection process become a similar manner in all
hydrogen loading conditions. The second reason that the
small distribution of UV exposure time of four hydrogen
loading conditions as shown in fig. 9

975.90

H2 pressure = 13 MPa
Wavelength(nm.)

975.80

48 Hrs.
72 Hrs.

975.70

120 Hrs.
192 Hrs.

975.60

975.50
0

24

48

72

96

120

144

168

192

216

UV exposeure time(sec.)

H2 loading time (Hrs.)

Fig.7 The average FBG wavelength at final
optical inspection process of of target FBG reflectivity
at 9 % at hydrogen loading time 48,72,120, and 192 hours.

Refractive index change

The fluctuation of FBG wavelengths at final optical
inspection processes was the a similar manner for four
hydrogen loading times conditions as shown in Fig. 7 The
two reasons to describe such result due to FBG reflectivity
writing target at 9% and The few distribution of UV exposure
time of four hydrogen loading conditions. The first reason
due to FBG reflectivity writing target at 9%. This affects to a
small changing of refractive index change. The refractive
index change of FBG was shown in Fig. 8
11.0
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9.5
9.0
8.5
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7.5
7.0
6.5
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5.0
4.5
4.0
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192
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Fig. 9 The UV exposure time distribution
UV exposure time of target FBG reflectivity at 9 %
at hydrogen loading time 48,72,120, and 192 hours.

X 10-4

It can be seen in Fig. 9 that the distribution of UV
exposure time was the similar manner for four hydrogen
loading times conditions therefore FBG wavelength at
writing process becomes stable. This phenomenon affect to
small distribution of FBG wavelength at final optical process.

48 Hrs.
72 Hrs.
120 Hrs.
192 Hrs.

H2 pressure = 13 MPa

IV.
0

24

48

72

96

120

144

168

192

216

The hydrogen adsorption loss, the FBG wavelength
shift, and the UV exposure time technique can be used for
evaluating hydrogen concentration in fiber core at four
hydrogen loading time conditions. The hydrogen
concentration in the fiber core increases when hydrogen
loading time is long, which is corresponding to gas diffusion
equation. The saturation of hydrogen gas diffusion at
hydrogen loading pressure 13 MPa under room temperature
is around 192 hours. The four conditions of hydrogen loading
time at hydrogen loading pressure 13 MPa and room
temperature has no significant impact on a fluctuation of

H2 loading time (Hrs)

Fig. 8 The FBG refractive index change of target
FBG reflectivity at 9 % at hydrogen loading time 48,72,120, and 192 hours.

The relation of FBG wavelength for both process and FBG
wavelength shift as shown as follow;

λ A = λB − λC

CONCLUSIONS

(3)
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[2]
[3]

FBG wavelength 974-976 nm range at writing, and final
optical inspection process due to a small of refractive index
change at reflectivity 9 b% and the a small distribution of UV
exposure time.

[4]
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Abstract— Water management in a membrane electrode
assembly (MEA) is one of the crucial problems which prevents a
polymer electrolyte fuel cell (PEFC) from a wide-scale
commercialization due to its consequent effect on cell durability
and degradation. One of the main components of PEFC which
directly deals with the water management problems is the
reactants gas flow channel (GFC). A well designed GFC must
provide a uniform distribution of water concentration which
reduces flooding in catalyst layer and gas diffusion layer as well
as drying of the membrane. This work highlights the water
transport inside the PEFC, including membrane water content
and water saturation of three different commercial flow fields,
namely single channel serpentine, three channel parallel in series
and z-type parallel by using finite volume method via ANSYS
FLUENT software. The results indicated that, for a small-scale
PEFC, the single channel serpentine was the best flow field
among the studied flow fields with the recommended operating
voltage of 0.6.

migrates from the anode by the EOD. While the cathode side
of the membrane electrode assembly (MEA) has to deal
heavily with the water flooding problem, the anode side has a
problem of the membrane drying out caused by the EOD.
However, when the water concentration at the cathode is
higher, the water diffuses back to the anode by the BD. To
keep the membrane in the hydration state and avoid the
flooding in the electrodes, the effects of those 2 types of water
transport are needed to be in balance.

Keywords— PEFC, CFD, Multiphase flow, Water Transport,
Fuel cell modeling

I. INTRODUCTION
Polymer electrolyte fuel cell (PEFC) is a device which
converts chemical energy into electrical energy directly by
releasing heat and water as a by-product. However, there are
several technological barriers needed to be overcome before
competing in the global energy market such as heat and water
management problems. Water management problems can be
classified into 2 main categories, i.e., the drying problem and
the flooding problem. The drying out of the membrane leads
to a high protonic resistivity, resulting in the increase of local
hot spots. The increased hot spot accelerates the drying further
and thus the lower cell performance and the membrane
lifetime. A PEFC, typically, operates under low temperatures
and therefore the water may condense and form liquid water
blocking the gas diffusion passage, resulting in the flooding in
the electrodes, which prevent the reactants to reach the
reaction site and hence the reduction of the cell performance.
In the membrane, generally, there are 2 kinds of the water
transport involved, which are the electro-osmotic drag (EOD)
and the back diffusion (BD), as depicted in Fig.1. The water
flooding mentioned earlier is likely to occur in the cathode
catalyst layer (CL) since the water is produced on this side
due to the electrochemical reaction and the water also

Fig. 1 Schematic of the water transport in the PEFC
Among several components of a PEFC, the gas flow
channel (GFC) on the bipolar plates (BPs), which performs
several functions affecting PEFC performance and its lifetime,
directly relates to the water management. After the reactants
are fed into the GFC, the reactants are consumed nonuniformly along the GFC and hence the maldistribution of
temperature and water production. Besides its function of
distributing the reactants to the reaction site, the GFC is also
used to remove the surplus water out through the channel.
Therefore, the design of the GFC plays an important role on
PEFC performance and stability. The computational fluid
dynamics (CFD) has been accepted so far as a powerful tool
for PEFC performance evaluation and parametric design
optimization. There are several studies using the CFD
techniques to investigate the effect of different GFC designs
on the PEFC performance [1 – 3].
In this work, the numerical modeling for the water transport
investigation in three different commercial flow field
configurations, namely single channel serpentine, three
channel parallel in series and parallel of 5 cm2 PEFC which
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operates by using air was carried out via CFD techniques. The
objective of this study is to explore the effects of different
flow configurations on the water transport inside the MEA
which greatly affects the PEFC performance and durability.
The results would provide an useful information for a design
optimization and suggest the flow field with an appropriate
operating cell voltage at which the cell can operate with
stability.

III. RESULTS AND DISCUSSION
Since the membrane water content reflected both cell
lifetime and performance, the simulation results of the average
amount of water content in the membrane of each flow field at
each current density are shown in Fig. 2. The results revealed
that the water content at the low current densities (below 0.2
A cm-2) increased as the current density increased, while it
decreased after 0.2 A cm-2. It was also found that the parallel
flow field provided the highest average membrane water
content among the three flow fields in the entire current
density while the single channel serpentine flow field
delivered the lowest water content in most parts of the current
density. Note that the membrane in the parallel flow field
suffered a severe flooding problem and thus its water content
after 1.4 A cm-2 could not be simulated. This result was
confirmed by the I-V polarization curve presented later in Fig.
7.

II. MODEL DEVELOPMENT
The model, in this work, was carried out through ANSYS
FLUENT PEMFC add-on module based on the finite volume
method by which the phenomena occurring inside the PEFC
are numerically solved. The equations used in this model are
including the mass conservation equation, the Navier-Stoke’s
equations, the conservation of energy equation, the multiphase
model equation and a set of several equations, which are a
combination of theoretical and experimental derived equations
[4]. Note that the multiphase model used in this work assumed
the liquid water velocity in the GFC to be equal to the
reactants velocity and thus flooding in the GFC cannot be
predicted by this model. The 3-D geometries, including BPs,
GFCs, gas diffusion layers (GDLs), catalyst layers (CLs), and
membrane, of 5 cm2 PEFCs were generated in ANSYS
WORKBENCH and imported into ANSYSY ICEMCFD for
discretizing the created geometries into small volume
elements. Hexahedral cells were chosen to be the
computational cell for the sake of quick convergence rate,
good solution accuracy and low required computational time.
A grid independent analysis on each layer of the MEA (i.e.,
GDLs, CLs and membrane) was also carried out to ensure the
quality of the solution in our previous work [5]. Finally, 5
cells lined in the through-plane direction of each layer were
used since the maximum difference of the cell voltage
obtained from the different cell numbers was within 1% of the
case of 5 cells in each layer but a higher computational time.
Therefore, the computational cells of approximately 680,000
hexahedral cells with a maximum aspect ratio of 94 were used
for the final simulation.
The realistic properties and parameters obtained from
manufacturers’ catalogue and experiments conducted in
previous studies were used and summarized in our previous
work [5] and will not be repeated here. The boundary
conditions of this model were selected based on the real
application which uses air as the oxidant for a sake of
convenience for which the oxidant storage is not required.
Therefore, the stoichiometric flow rates of 1.1/1.1 with 90%
RH in both H2/Air were used in this study. The cell and
reactants temperature were set to maintain at 60ºC which was
the operating temperature. Since the cell operated under the
atmospheric pressure, the pressure at outlet of GFCs was set at
1 atm. Finally, galvanostatic boundary conditions were used
since they represented the real operation mode of the
experimental test station.

Fig. 2 Average water content at each current density

However, the driving mechanism behind the increasing and
decreasing of the water content in each current density were
not yet well understood. Fig. 3 shows the amount of
transferring water due to the membrane water transport and
oxygen reduction reaction (ORR) to clarify those ambiguities.
It was clearly seen that the amount of water at the anode side
decreased rapidly after 0.2 A cm-2 which indicated that the
EOD became significantly dominant. Although the EOD
increased the amount of water on the cathode side, the much
higher amount of water on the cathode side was mainly caused
by the water generation via ORR since the increased water on
the cathode has to be equal to the decreased water on the
anode if the ORR is neglected. From Fig. 3, it could be
implied that while the water was being generated at the
cathode side and almost no water was being moved from the
anode to the cathode via the EOD at the low current densities,
the membrane humidification was increased and thus the
increasing of the membrane water content. In the region after
0.2 A cm-2, the amount of water at the anode side reduced
significantly, resulting in the lower average water content.
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Therefore, it can be concluded that although the transportation
of proton mainly depends on the water content, the
transportation of proton also significantly influenced bidirectionally the water transport in the membrane and thus the
water content.

same by the boundary conditions, but the average membrane
water content was different and hence the water distribution.
To prevent the local hot spots which may lead to the problems
of cell degradation and durability, the uniform distribution of
the water content is needed. Since the anode side of the
membrane has to deal with the drying problem, the
investigation on the anode water content distribution at
different cell voltages was conducted and presented in Fig. 4.
It was found that the results were in concurrence with the
average water content (see Fig. 2) in which the anode side of
the membrane was getting drier when the load was increased.
Additionally, the parallel flow field was also found providing
the highest membrane water content followed by the three
channel parallel in series and the single channel serpentine
flow field, respectively. The single channel serpentine flow
field delivered the most uniform water content distribution
among the flow fields, while the parallel provided the worst
uniformity. From this uniform distribution, it could be implied
that the reaction occurred evenly all over the cell area. The
areas at the anode side where the hydrogen oxidation reaction
(HOR) did not take places were where the water content areas
were high since there were no protons to drag the water from
the anode to the cathode side via the EOD. Besides the drying
of the membrane at the anode side, the flooding at the cathode
side could also bring a direct impact on PEFC durability.

Fig. 3 The amount of transferring water in the electrodes (○) Anode (□)
Cathode

In each flow field, there were differences in the water
transport since the amount of fed and generated water was the
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Fig. 4. The anode water content distribution
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Fig. 5 The cathode water content distribution

Therefore, the cathode membrane water content distribution of
each flow field at different cell voltages was also studied and
displayed in Fig. 5.
The results coincided with the amount of transferring water
in the electrodes in Fig. 5 in which, at the cathode side, the
amount of water increased as the increasing of the current

density and thus the decreasing of the cell voltage. However,
the results of the parallel flow field were found contradictory
to the statement mentioned earlier since its water content
increased slightly when the cell voltage was decreased, which
indicated that the flow field suffered a flooding situation and
the voltage fell rapidly. As found earlier, the single channel

Fig. 6 The average cathode water saturation

Fig. 7 IV Polarization curve
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after 0.2 A cm-2, the membrane water content increased.
Those results were also confirmed by the distribution of the
water content at the both sides. However, there were some
liquid water inside the MEA indicated by the water content
and water saturation which would affect greatly on the cell
performance, durability, stability and degradation. The single
channel serpentine flow field was suggested to be the
optimum designs for using with a small-scale PEFC MEA
since it could be operated at the voltage lower than 0.7 V with
stability. Since operating with the voltage lower than 0.6 V
was found affecting the cell durability, the voltage of 0.6 V
was recommended to be the operating cell voltage.

serpentine flow field provided the best uniformity in the
cathode water content distribution, while the parallel
contributed the worst. Note that the areas where the water
content was higher than 14 was the area that full of liquid
water based on the relation suggested by Springer at al. [6].
Fig. 6 displayed the average water saturation (volume
fraction of liquid water) over the cathode CL volume. Since
Wang and Van Nguyen [7] stated that the cell voltage would
not stable if the average water saturation was higher than 0.2
during the operation, all flow fields would operate with
stability at approximately 0.7 V. However, the single channel
serpentine flow field could also be operated at the lower cell
voltage (0.5-0.6 V) which can provide a higher power density
as shown in Fig. 7. Although the voltage of 0.5 V was
approximately the voltage which provided the highest power
density, from the previous study [8], hydrogen peroxide can
be formed electrochemically at potentials less than 0.6 V and
thus the reduction of membrane durability. Therefore, the
operating cell voltage of lower than 0.6 V was not
recommended. Considering all studied aspects, the single
channel serpentine flow field was suggested to be the best
among the studied flow fields due to its higher power density,
more uniform water content distribution, and lower amount of
liquid water in the cathode CL. The suggested cell operating
voltage was 0.6 V since it provided a much higher power
density, had no stability problem in an operation, and was not
affected by hydrogen peroxide. However, the real PEFC
stacks used in a commercial-scale application used much
larger cell areas. Therefore, a further study on the transport
phenomena, including both heat and water, in much larger cell
areas should be carried out and is ongoing in our research
group.
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Abstract— Dehydration reaction is an important and basic
technology for converting ethanol into ethylene product which
temperature is less than pyrolysis reaction. It is also considered
as alternative energy for future. Many researches improve and
modify catalyst in order to obtain high selectivity. The selectivity
factor mostly depends on acidity on a catalyst and temperature,
which is catalytic early degradation.
In this present study, the mixed gamma and chi
crystalline phases of alumina catalyst calcined at 600 °C was
employed for ethanol dehydration to ethylene. The mixed γ- and
χ-crystalline phase alumina was prepared by solvothermal
method. The catalyst was performed for ethanol dehydration
reaction under atmospheric pressure at temperature of
200-400 °C in a fixed-bed reactor. They exhibited both high
conversion and high selectivity to ethylene more than 90% of
interval temperature 350-400 °C. The catalyst was characterized
by several techniques. However, the stability of these catalysts
will be further investigated by reaction test at the specified
temperature (300-400 °C) within time-on-stream (TOS) around 6
hrs. The coke formation will appear on the surface of spent
catalysts. After TOS 12 hrs., the coke content reaches very high
level, which affects to catalyst deactivation. Therefore, the
operating condition (such a TOS and temperature) leads to
generate coke deposited on the catalysts significantly. The
different characteristics of the fresh and spent catalysts will be
compared and discussed further.

reaction [4]. Nowadays, crude oil petroleum is concerned
about non-renewable resource and limited consumer.
Therefore, a new wave of produced ethylene is being created
from definition of “Green chemical process technologies”.
The classified of green process based on natural bioethanol
which produced from fermentation of sugar cane or corncob,
avoiding the use of food products. Ethylene is obtained by
dehydrating bioethanol vapor using a catalyst containing a
mixture of magnesium oxide, alumina, silica and so on that
can reduce the thermal energy, cost and also friendly
environment to enhance yield in chemical process
development.
The main catalysts which are used for ethanol dehydration
reaction are based on γ-Al2O3 and HZSM-5 zeolite. Generally,
the former required higher reaction temperature and lower
product selectivity than zeolite. However, zeolite catalyst
rapidly deactivated by coke formation. Therefore, researchers
concentrate on alumina modification because γ-Al2O3 catalyst
has excellent thermal stability, fine particle size, high surface
area in adsorb and inhibit side reaction.
The objective of this research is to study stability of mixed
γ- and χ-crystalline phase alumina for optimal operating
condition via ethanol dehydration reaction that related to
temperature and time on stream. The result is investigated
physicochemical properties by using several techniques which
were X-ray diffraction (XRD), N2 physisorption (BET),
NH3-temperature programmed desorption (NH3-TPD),
thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron
microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy (SEMEDX).

Keywords— Deactivation, Ethanol dehydration reaction, Mixedphase alumina, Optimum temperature, Stability

I. INTRODUCTION
Ethylene is an important preliminary product of
petrochemical industry and many requirements in the world.
Because ethylene is mostly used in reactant for produced a
variety of polymers such as polyethylene (PE), polypropylene
(PP), polyvinyl chloride (PVC) and so on. Moreover, it is also
used as intermediate compounds of ethylene dichloride,
ethylene oxide and ethyl benzene as well as fibres and other
organic chemicals [1]-[3]. However, these products are
launched on consumer markets such as the packaging,
transportation, electrical/electronic, textile and construction
industries as well as consumer chemicals, coatings and
adhesives.
Normally, ethylene is produced in the petrochemical
industry by steam thermal cracking of hydrocarbon such as
naphtha, liquefied petroleum gas and gas oil. The steam
thermal cracking or pyrolysis method requires high thermal
temperature around 750-900°C because of its endothermic

II. MATERIALS AND METHODS
A. Materials
Aluminum isopropoxide : AIP[(CH3)2CHO]3Al (Aldrich
98%), Toluene(C6H5CH3) (Merck 99%), 1-Butanol(C4H10O)
(Merck 99%), Methanol(CH3OH) (Merck), Ultra high purity
nitrogen gas (TIG 99.99%), and Ethanol C2H5OH (J.T.Baker
99.99%).
B. Synthesis of mixed-phase alumina catalysts
The mixed gamma and chi crystalline phases of alumina
were prepared via the solvothermal method. Aluminum
isopropoxide (AIP) 25g was suspended in 100ml mixed
solution (50ml toluene and 50ml 1-butanol) in a test tube.
After that bring it in a 300ml autoclave and then added 30ml
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solvent (15ml toluene and 15ml 1-butanol) in the gap between
the test tube and the autoclave wall. The mixture is purged
with nitrogen at pressure 20 bar. The operating condition is
heated up to 300°C at 2.5°C/min heating rate and holding for
2 hrs. After it cooled down to room temperature, the resulting
powder was washed with methanol several times by
centrifugal machine at 20 rpm for 5 minutes and air drying
overnight. The catalyst powder was calcined in a tube furnace
for temperatures at 600°C with a heating rate 10°C/min and
holding in the air for 6 hrs.
C. Catalytic characterization
1)
X-ray diffraction (XRD): The bulk crystal structure
and X-ray diffraction (XRD) patterns of the catalysts will be
determined by the SIEMENS D5000 X-ray diffractometer
connected with a personal computer with Diffract ZT version
3.3 programs for fully control of the XRD analyzer. The
experiment will be carried out by using Cu Kα radiation
source with Ni filter in the 2θ range of 20 to 80° with a
resolution of 0.02°. The mean crystallite size was calculated
from the Scherrer equation [5].
2)
Nitrogen physisorption: The BET surface area, pore
volume and pore diameter of catalysts will be determined by
nitrogen gas adsorption at liquid nitrogen temperature (-196°C)
using Micromeritics ChemiSorb 2750 Pulse chemisorption
System instrument. Before characterization, the sample will
be thermally treated at 150°C for 1 hr.
3)
Temperature programmed adsorption (NH3-TPD):
The acid properties of catalysts will be investigated by
temperature programmed adsorption of ammonia (NH3-TPD)
equipment by using Micromeritics chemisorp 2750 Pulse
Chemisorption System. In an experiment, a packed quartz
wool and 0.1 g of catalyst will be loaded in a quartz tube and
pretreated at 500°C under helium flow. The sample will be
saturated with 15%NH3/He. After saturation, the physisorbed
ammonia will be desorbed under helium gas flow about 30
min. and then the sample will be heated from 40°C to 800°C
at heating rate 10°C.min-1. The amount of ammonia in effluent
will be measured via TCD signal as a function of temperature.
4)
Thermal gravimetric analysis (TGA): The spent
mixed-phase alumina catalysts will be subjected to the thermal
gravimetric analysis (Diamond Thermogravimetric and
Differential Analyzer, TA Instruments SDT Q600) to
determine the carbon content in the sample, as well as their
thermal behaviors in the range of 30 to 800°C. The analysis
will be performed at heating rate of 10°C.min-1 in 100ml.min1 flow of air.
5)
Scanning electron microscopy and Energy X-ray
Spectroscopy (SEM-EDX): Scanning electron microscopy
was observed the morphologies of catalysts after TGA
checked by using JEOL JSM-35 CF model. The elemental
dispersion over the catalysts surface were determined by
energy x-ray spectroscopy (EDX) which it was perform on
Link Isis Series 300 program.
D. Catalyst tests in ethanol dehydration reaction
This experiment use 0.05 g. catalyst which was packed in a
continuous down-flow fixed-bed reactor with an inner
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diameter size 0.7 mm. at 200°C under ambient pressure.
The catalyst was placed on 0.01 g. quartz wool in the middle
of a borosilicate glass reactor. Previous in situ activation was
performed under argon (50 ml.min-1) for 1 hr. at 200°C and
190 volt. The gas flow was kept during reaction, while
absolute ethanol was fed into the reactor. The reaction was
detected at temperature 300°C, 350°C and 400°C for mixedphase alumina.
Reaction products were continuously monitored by online
gas chromatography using a Shimadu GC8A gas
chromatography equipped with FID detector connected to
DB-5 capillary column at 150°C every 1 hr. for cycle.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Catalytic characterization
1)
X-ray diffraction (XRD): Transitional alumina phase
was characterized by using X-ray diffraction technique in
order to prove and identify the structure of catalysts. XRD
patterns of mixed-phase alumina catalysts synthesized via
solvothermal method of AIP compound in 50:50 solution
between toluene and 1-butanol were obtained. The catalysts
were properly calcined at 600°C. The characteristic peaks of
alumina reflect γ-phase at 2θ = 32°, 37°, 39°, 45°, 61° and 66°
and χ-phase at 2θ = 37°, 40°, 43°, 46°, 60° and 67° confirms
the transformation of mixed-phase as shown in Figure 1 [6].

Fig. 1 XRD patterns of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina

2) Nitrogen physisorption: The pore structure and the
BET surface area of γ-χ Al2O3 sample were analysed on the
basis of nitrogen adsorption-desorption isotherms as shown in
Fig. 2, exhibited IV-type isotherms, indicating the existence of
well-developed mesopores [7]. The pore diameter (D) is
divided into three categories; macropores (D > 50 nm),
mesopores (2 nm < D < 50 nm) and micropores (D < 2 nm)
[8]. Therefore, the pore size distribution curve of the sample
confirms to sort of unimodal with mesopores as shown in
Fig. 3 (2-28 nm). The pore structure parameters of the
γ-χ Al2O3 sample are listed in Table I.
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TABLE I
BET SURFACE AREA, PORE VOLUME AND PORE SIZE DIAMETER OF THE
MIXED Γ- AND Χ-CRYSTALLINE PHASE ALUMINA CATALYSTS.

Sample
γ-χ Al2O3

BET
surface area
SBET (m2/g)
200

Pore
volume
PV (cm3/g)
0.69

Pore size
diameter
Pd (nm)
8.26

Fig. 4 NH3-TPD of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina catalysts

TABLE II
AMOUNT OF NH3 DESORBED MEASURED BY AREA UNDER THE PEAK IN
DIFFERENT TEMPERATURE RANGE IN THE NH3-TPD PROFILES OF
MIXED Γ- AND Χ-CRYSTALLINE PHASE ALUMINA CATALYSTS

Sample
γ-χ Al2O3
Fig. 2 The N2 adsorption–desorption isotherms of mixed γ- and χ-crystalline
phase alumina catalysts with calcined 600°C

NH3 desorption
(mmol NH3/g cat.)
weak
medium to strong
2.71
6.20

Total acidity
(mmol NH3 /g
cat.)
8.91

B. Catalytic Activity
The catalytic performances of mixed phase alumina in
ethanol dehydration was investigated using different reaction
temperature in the fixed-bed reactor and the results are given
in Fig. 5, 6 and 7 respectively. Fig. 5 and 6 show the
relationship of selectivity versus time on stream over mixed
γ- and χ-crystalline phase alumina catalysts. The selectivity of
ethylene almost keep constant over 90% in during test time
12 hrs. at 350°C and 400°C. On the contrary, at temperature
300°C, it is observed slightly inconsistent selectivity of
product. It favours DEE selectivity more than main product at
low temperature, corresponding with thermodynamic potential
for ethanol dehydration reaction as shown below.
ΔH298 = +44.9 kJ/mole (1)
C2H5OH → C2H4 + H2O
2C2H5OH → C2H5OC2H5 + H2O ΔH298 = -25.1 kJ/mole (2)
The enthalpy change (ΔH) is positive in endothermic reaction
and negative in heat-releasing exothermic process. Therefore,
the selectivity of DEE is high at low temperature, while
selectivity of ethylene increases by rising temperature.
Fig 7 indicates the catalyst under different temperature,
which shows a transient period before reaching a stable
performance. The GC analysis was carried out at time on
stream of 8 minutes and the ethanol conversion increased
around within the first 2 hrs. of reaction time. As a result, the
catalyst performance is considered at stable profile after the
transient period. Therefore, the mixed γ- and χ-crystalline
phase alumina catalysts need to pre-treat by the flowing
gaseous reactants for activation before steady catalytic
performance is reached.

Fig. 3 Pore size distribution of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina
catalysts with calcined 600°C

3)
Temperature programmed adsorption (NH3-TPD):
NH3-TPD is one of the powerful techniques for characterizing
surface acidity of heterogeneous catalysts. The higher
desorption temperature identifies to strong acid site,
corresponding to amount of NH3 desorbed from under
NH3–TPD peak as shown in Table II. In Fig. 4, Mixed-phase
alumina shows two peaks at 100-220 °C and 220-800 °C. The
former indicates weak and the latter presents medium to
strong acid site, consecutively. They are typically known as
Lewis acid sites [9]. Moreover, the acid site was important to
catalytic activity for ethanol dehydration into ethylene.
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In preliminary experiment results, the modification of
mixed-phase alumina catalysts can improve activity to higher
selectivity and conversion than main alumina catalyst
(γ-Al2O3). Obviously, pure gamma alumina displays ethanol
conversion around 70%. On the other hand, the mixed-phase
alumina displays ethanol 85-90% of conversion which shift to
more ethylene product.
1)
TGA of spent catalyst: The TG analysis is performed
in an oxidative atmosphere (air) with linear temperature ramp
up. The maximum temperature is selected so that the sample
weight is stable at the end of the experiment. Carbon is burn
off leaving aluminium oxides. The removal of coke deposits
on mixed-phase catalyst can be calculated into weight loss Fig. 5 Ethylene selectivity of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina
(%). During the temperature less than 200 °C, the weight loss catalysts at 300°C, 350°C and 400°C for TOS 12 hrs.
is attributed to the physically adsorbed water in the porous
materials. Moreover, the weight loss of the light coke and the
heavy coke are attributed to desorption in temperature
between 200–550 °C and 550–800 °C, respectively [10]. In
Fig. 8, the TG expose two weight loss evident. The first
evident represents water loss and the second evident
represents coke content by two features in the derivative curve.
The amount of coke deposition on spent catalysts tends to
increase after rising temperature and also increased reaction
time. We can summarize the coke content in Table III where
T-400,12hrs. is the highest coke content among all condition.
TABLE III
SUMMARIZED THE AMOUNT OF COKE DEPOSITION ON SPENT MIXED Γ- AND
Χ-CRYSTALLINE PHASE ALUMINA CATALYSTS

Sample
Temp = 300 °C
TOS = 6 hrs.
Temp = 350 °C
TOS = 6 hrs.
Temp = 400 °C
TOS = 6 hrs.
Temp = 300 °C
TOS = 12 hrs.
Temp = 350 °C
TOS = 12 hrs.
Temp = 400 °C
TOS = 12 hrs.

Light coke
weight loss
(wt.%)

Heavy coke
weight loss
(wt.%)

Total
weight loss
(wt.%)

3.14

0.79

6.98

3.72

0.88

8.2

3.89

0.84

7.21

3.18

0.79

7.01

4.3

0.96

8.64

6.43

0.94

9.63

Fig. 6 DEE selectivity of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina catalysts at
300°C, 350°C and 400°C for TOS 12 hrs

Fig. 7 Ethanol conversion of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina
catalysts at 300°C, 350°C and 400°C for TOS 12 hrs.

2)
SEM-EDX of spent catalyst: The Morphology of
fresh and spent mixed phase alumina catalysts observed by
SEM technique is shown in Fig. 9. As a result, the surface of
spent catalyst after TG analysis affects the morphologies
compared with a fresh catalyst. It possibly affects from coke
formation after run reaction. The coke content can be detected
using EDX technique and elemental composition of mixed
phase alumina is listed in Table IV.
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Fig. 8 TG profile of spent mixed γ- and χ-crystalline phase alumina catalysts in different reaction temperature:
(A) T-300,6hrs., (B) T-350,6hrs., (C) T-400,6hrs., (D) T-300,12hrs., (E) T-350,12hrs. and (F) T-400,12hrs.

Fig. 9 SEM micrograph of fresh mixed γ- and χ-crystalline phase alumina catalysts and spent mixed γ- and χ-crystalline phase alumina catalysts after TGA
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TABLE IV
EDX COMPOSITION ON SPENT MIXED Γ- AND Χ-CRYSTALLINE PHASE
ALUMINA CATALYSTS AFTER TG ANALYSIS

Sample
Fresh γ-χ Al2O3
Temp = 300 °C
TOS = 6 hrs.
Temp = 350 °C
TOS = 6 hrs.
Temp = 400 °C
TOS = 6 hrs.
Temp = 300 °C
TOS = 12 hrs.
Temp = 350 °C
TOS = 12 hrs.
Temp = 400 °C
TOS = 12 hrs.

Al

%Weight
O

C

Al

%Atom
O

C

53.29

46.71

-

40.35

59.65

-

67.84

29.56

2.60

54.91

40.36

4.73
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การติ ดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบเชื่อมต่อระบบจําหน่ ายสําหรับบ้านพักอาศัย
เชิ งภูมิอากาศชีวภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
Design and installation of PV grid connect system for Bio-Climatic home in
Bangkok
ปิ ยบุตร ดวงสวัสดิ ์†, นพดล มณีรตั น์ †, สุภาวดี รัตนมาศ ‡
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สาขาสถาปตั ยกรรมศาสตร์ คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

‡

requirements.Solar energy system of Grid Connected inverter type
with generation capacity of 3.3 kilowatts effective installation area
of 40 square meters from total area, as it requires for open area
without the presence of shading from tall surrounding trees during
the interval of sunlight collection by the solar panels. The area for
installation of solar panels is rooftop area that features metal
sheet roofing material, at 10 degrees inclination with North
direction, which allows for installation of 15 solar panels of
capacity 285 Watt-peak at can substitute for MEA electrical energy
on the average of 12 units per day or 360 units per month. carbon
dioxide from electric power plants by about 3.22 ton per year.
Keyword : Solar powered houses , alternative power , dual source
electrical energy , Solar inverter, Grid connected

บทคัดย่อ
การวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการใช้พลังงาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิต ย์ และพลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้ านครหลวง ในเขต
กรุ ง เทพฯ โดยนํ า บ้ า นที่ ใ ช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ติ ด ตั ง้ ระบบพลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบ เชื่อมต่อกับระบบจําหน่ าย ของการไฟฟ้าฯซึ่งอุปกรณ์
ไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฯได้พร้อมกัน บ้านที่วจิ ยั เป็ นบ้านที่มสี ภาพแวดล้อมแบบ
เชิงภูมอิ ากาศชีวภาพมีการใช้ตน้ ไม้และภูมสิ ถาปตั ย์สร้าง Micro climate
เพื่อ ลดอุ ณ หภู ม ิก ารติด ตัง้ แผงโซลาร์เ ซลล์ ต้ อ งมีก ารออกแบบ ให้
สอดคล้อ งกับ ภู ม ิส ถาป ตั ย์ คํา นวณความสามารถการผลิต ไฟฟ้ าจาก
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงสรุป
กําลังการผลิตไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พืน้ ที่ท่สี ามารถติดตัง้
แผงโซลาร์เซลล์ สําหรับการวิจยั นี้ได้ว่า บ้านหลังนี้ตดิ ตัง้ ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิต 3.3 กิโลวัตต์สามารถติดตัง้ แผงได้ 40
ตารางเมตร เนื่องจากต้องอาศัยพืน้ ที่เปิ ดโล่งในบริเวณบ้านในช่วงที่แผง
โซลาร์เ ซลล์ ร ับ แสงอาทิต ย์ ซึ่ง พื้น ที่ติด ตัง้ แผงโซล่ า เซลล์ เ ป็ น พื้น ที่
บริเวณหลังคา ทํามุม 5 องศากับพืน้ ราบทางทิศเหนือ ซึ่งพืน้ ที่น้ีสามารถ
ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 285 วัตต์พคี ได้ 15 แผง ทดแทนพลังงาน
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯได้ เฉลี่ย 12 หน่ วยต่อวัน หรือ 360 หน่ วย/เดือน
คิดเป็ น 30% ใกล้เคียงกับการออกแบบ สามารถลดการปล่อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3.22 ตันต่อปี
คําสําคัญ : บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานทดแทน , พลังงาน
ไฟฟ้าสองแหล่งร่วม , Solar Inverter, Grid connected

1. บทนํา
การแสวงหาพลัง งานทดแทน เพื่อ ลดการใช้พ ลังงานจากฟอสซิล
เป็ นแนวทางที่ม ีการตื่นตัวมาเป็ นระยะเวลานานและแหล่งพลังงาน ที่
ได้รบั ความสนใจแหล่งหนึ่งนัน้ คือ แหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็ น
แหล่ ง พลัง งานที่พ บได้ง่ า ยและยั ่งยืน [1,2] ประเทศไทยพื้น ที่อ ยู่ใ กล้
บริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งตัง้ อยู่เส้นรุง้ ที่ 5 – 17 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 96
– 106 องศาตะวันออก[3] และมีค่าพลังงานจากแสงอาทิตย์เฉลี่ยทัง้ ปี
ค่อนข้างสูง โดยค่าความเข้มเฉลีย่ ประมาณวันละ 4.75 kWh/m2 ± 15%
และค่าพลังงานจากแสงอาทิตย์สูงสุดต่อวันเฉลี่ย 850 Watt/m2 [4,5,6]
เหมาะแก่การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจากการค้นคว้าและ
งานวิจยั หลายๆงานที่ผ่านมา มีผลงานวิจยั ประสบความสําเร็จ ในการ
แปลงพลังงานแสง จากดวงอาทิตย์ เป็ นพลังงานไฟฟ้าอยู่มากมาย แต่
ยังมีขอ้ จํากัดอยู่มาก จากวันนัน้ ถึงวันนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ น
พลังงานทดแทนเริม่ มีกนั อย่างแพร่หลาย และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ใน
ปจั จุบ ัน ได้ม ีก ารนํ า มาใช้ร่ว มกับ พลังงานไฟฟ้า ที่ม ีอ ยู่ ในปจั จุบนั ได้
สําเร็จ แต่ระบบ ยังคงมีราคาแพง [7] ถึงแม้ว่าปจั จุบนั เริม่ มีส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือกจากหน่ วยงานภาครัฐ เช่นโครงการ Solar Roof
Top [8] เป็ นต้น ดังนัน้ การพิจารณาก่อ นการติดตัง้ ระบบพลังงาน

Abstract
The research for study of the utilization of energy, which
comprises of solar electrical energy and electrical energy in
Bangkok, This features the installation of solar energy system in
connection with MEA’s grid. The houses that are chosen for study
are those that have bio-climatic type surrounding. For this reason,
the installation of solar panels requires proper installation design,
as well as calculation of the electricity generation capacity energy
consumption of the home inhabitants. Based on listed
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แสงอาทิตย์ท่เี หมาะสมกับบ้านในเขตเมืองที่มโี ครงข่ายไฟฟ้าเข้าถึงโดย
สมบูรณ์ มีเสถียรภาพ
2.3 การออกแบบการติ ดตัง้ และการติ ดตัง้
การออกแบบการติดตัง้ และการติดตัง้ คือการคํานวณขนาดของ
ระบบฯ กําหนดพืน้ ที่ตดิ ตัง้ ทิศและมุมในการติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ การ
ดํา เนิ น การติด ตัง้ อย่ า งเป็ น แบบแผน รู ป แบบการติด ตัง้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน การออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า สอดคล้องกับมาตรฐาน
การติด ตัง้ ของ สมาคมวิศ วกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วสท.[12,13]
จากการสํารวจข้อจํากัดของพืน้ การติดตัง้ กําหนดความต้องการ
ใช้พลังงานทดแทนจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ท่ี 30% ของการใช้
พลัง งานทัง้ หมดของบ้ า นหลัง นี้ (จากข้ อ มู ล การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า
ย้อนหลัง 12 ปี ) เนื่องด้วยข้อจํากัดเรื่องพืน้ ที่ตดิ ตัง้ และเงินทุน รวมถึง
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอ้ งหาได้ตามท้องตลาดในปจั จุบนั
- การคํานวณ

แสงอาทิตย์เป็ นสิ่งที่จําเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อ ให้ผลจากการติดตัง้ พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็ นประโยชน์ มากทีส่ ดุ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในงานวิจยั นี้
ศึกษาแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกจากแหล่ง
พลังงานดวงอาทิตย์ ซึง่ อาจจะเรียกว่า PV systems หรือ ระบบSolar
C e l l ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าทีม่ อี ยูจ่ ากการไฟฟ้าฯ[ 9,1 0 ] กับบ้านพัก
อาศัยเชิงภูมอิ ากาศชีวภาพในกรุงเทพมหานคร[ 1 1 ] ซึง่ เป็ นชุมชนเมือง
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศ
แสงสว่างและดวงโคม
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อการดํารงชีวติ ในปริมาณมาก ใน
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตในปจั จุบนั ก่อให้เกิดมลพิษใน
บรรยากาศและปฏิกริ ยิ าเรือนกระจกส่งผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมโดยรวม
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทางเลือกจึงเป็ นตัวช่วยลด
ผลเสียต่างๆจากการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิต แต่การติดตัง้ พลังงาน
แสงอาทิตย์จะต้องกระทําให้เป็ นไปตามรูปแบบทีถ่ ูกต้องและ เหมาะสม
กับสภาพสถานทีห่ รือพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
ไม่กระทบต่อกิจวัตรตามปกติของผู้
อาศัยภายในบ้านโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ไม่กระทบต่อส่งแวดล้อม
ใช้ประโยชน์ได้สงู สุด
และนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน
บ้านพักอาศัยในแบบที่เราเรียกว่าบ้านเชิงภูมอิ ากาศชีวภาพ
เป็ นบ้านที่ได้รบั การออกแบบให้ประหยัดการใช้พลัง งานไฟฟ้ า ไม่ใ ช้
เครื่อ งปรับ อากาศ หรือ ที่เ รีย กว่า Passive and low energy
architectureใช้อ กั ษรย่อ ว่าPLEA [11] เป็ นบ้านที่เน้ นแนวทางการ
ออกแบบโดยหลัก เกณฑ์ก ารสร้า งความสมดุล ในธรรมชาติ ระหว่า ง
สิง่ มีชวี ติ ภูมอิ ากาศ กับอาคาร ซึง่ หมายถึง วัสดุท่ใี ช้ก่อสร้างอาคาร และ
ระบบอาคารเช่นระบบสุขาภิบาล ระบบการกําจัดของเสีย ระบบการใช้
พลังงานภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเป็ นต้น เหล่านี้ให้มคี วาม
สอดคล้ อ งกับ การดํ า เนิ น ชี วิต ของผู้ อ ยู่ อ าศัย ในบ้ า น แบบบ้ า นเชิ ง
ภูมอิ ากาศชีวภาพจึงเป็ นแบบบ้านที่เน้นรูปทรง โครงสร้างบูรณาการกับ
การสร้างความสมดุลทางธรรมชาติภูมอิ ากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
เมื่ อ มาประยุ ก ต์ ก ับ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี โ ดยใช้ พ ลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ย่ อ มได้ ผ ลลัพ ธ์ เ ป็ น บ้ า นที่ ใ ช้ พ ลัง งานหมุ น เวีย นจาก
แสงอาทิต ย์ ใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าตํ่ า มีค วามเย็น สบาย มีแ สงธรรมชาติ
เข้าถึงทุกห้อง ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยของมนุ ษย์ตามธรรมชาติและ
ภูมอิ ากาศได้อย่างเหมาะสม พัฒนาสู่สงั คมคาร์บอนตํ่า และเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ

Unit × 1000
PV = P
irr × C × H × I
S irr

.....................(1)

12 × 1000
= 3 ,324 W
PV = 4
× 0.80 × 0.95 × 0.95
0.80

เมื่อ

PV = กําลังไฟฟ้าทัง้ หมดจากแผงโซลาร์เซลล์
Pmax = กําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทงั ้ หมดรวมกัน(Watt)
Pirr = พลังงานแสงที่ได้รบั ตลอดทัง้ วันต่อพืน้ ที่(โดยเฉลี่ย 4
kWh/sq.m)
Sirr
= ความเข้มแสงสูงสุดเฉลี่ยต่อพืน้ ที่(โดยเฉลี่ย 0.8-0.9
kWh/sq.m)
C = ค่าความสูญเสียของเซลล์แสงอาทิตย์(ประมาณ 0.8)
H = ค่าความสูญเสียเชิงความร้อน(ประมาณ 0.95)
I = ค่าสัมประสิทธิภาพของอินเวอเตอร์(ประมาณ 0.95)

- คํานวณกําลังไฟฟ้ าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ (Wp)
PV
.....................(2)
Wp =
C×H
3 ,324
Wp =
= 4 ,373 W p
0.80 × 0.95
เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ท่จี ําหน่ ายทัวไป
่ จะระบุค่าพลังงาน
สูงสุด Wp จากมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์ (Standard test
conditions : STC)
- คํานวณจํานวนแผงโซลาร์เซลล์
Wp คือกําลังไฟฟ้าของแผงทัง้ หมด หากเราเลือกใช้แผงที่มี
กําลังไฟฟ้า 285 W และใช้ขนาด 2 ตารางเมตร ตามทีร่ ะบุไว้ใน
คุณสมบัตขิ องแผง จะได้

2. แนวทางการวิ จยั
การติ ด ตัง้ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ก ับ บ้ า นพัก อาศัย เชิง ภู ม ิอ ากาศ
ชีวภาพในประเทศไทย มีสงิ่ ทีต่ อ้ งพิจารณาดังนี้
2.1 พืน้ ที่ติดตัง้ (Site Location)
พืน้ ที่การติดตัง้ จะต้องเป็ นพืน้ ที่บนหลังคา แต่บริเวณติดตัง้ แผง
โซลาร์เซลล์ ต้อ งมีร่ม เงาบดบัง ไม่ว่าเงาจากต้นไม้ใหญ่ หรือ อาคาร
ข้างเคียงน้อยทีส่ ดุ มุมแผง 5 องศา ตามมุมเดิมของหลังคาเดิม
2.2 การกําหนดรูปแบบการใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์
ในงานวิจยั นี้ เราใช้การเชื่อมต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เชื่อ มต่อ ระบบจําหน่ าย (PV Grid system) เพื่อ การใช้พลังงาน
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4 ,373 Wp
285 Wp

ดังนัน้ จํานวนแผงทัง้ หมด = 15.34 แผง เลือกใช้ 15 แผง
สรุปการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับบ้านพักอาศัยเชิง
ภูมอิ ากาศชีวภาพ
ตารางที่ 1 ตารางสรุปรูปแบบและพืน้ ที่การติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ของ
งานวิจยั นี้
ระบบทีเ่ ลือกใช้
ระบบ Grid Connect หรือ Grid Tied
ขนาดการติดตัง้
3.3 KW ตามขนาดของ Inverter
ใช้พน้ื ที่การติดตัง้ PV
30 ตร.ม.
Cell ทีต่ อ้ งการ
บริเวณทีต่ ดิ ตัง้
บนหลังคาด้านหน้าของตัวบ้าน(แปลน
ประกอบที่ 1)
รูปแบบหลังคา
แบบ Metal Sheet
ทิศทางของหลังคา
เอียงทํามุม 5 องศา ทางทิศเหนือ
พืน้ ทีห่ ลังคาทีต่ ดิ ตัง้ ได้
40 ตร.ม.
ทัง้ หมด

รูปที่ 1 สถานทีต่ ดิ ตัง้ แผงโซลาร์เซลล์

รูปที่ 2 ค่าพลังงานทีไ่ ด้บนั ทึกจากอินเวอร์เตอร์ ABB PVS 300
3.2 เชิ งเศรษฐศาสตร์
การติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในครัง้ นี้ มีต้นทุนการติดตัง้
ที่ 60,000 บาท/ kW และมีค่าซ่อมบํารุง ปี ละ 5,000 บาท คํานวณระยะ
การใช้งานที่ 20 ปี ค่าต้นทุนพลังงานจะอยู่ท่ี kWh(หน่ วย)4.8บาท ตาม
หลักการคํานวณ Leveled Cost of Energy (LCOE) [14] ซึ่งค่าไฟใน
ปจั จุบนั ของบ้านหลังนี้ จากใบแจ้งการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ราคาต่อหน่วยสูงสุด อยูท่ ่ี 4 บาท

ตารางที่ 2

ตารางสรุป คุณ สมบัติข องอุ ป กรณ์ ข องระบบพลัง งาน
แสงอาทิตย์ของงานวิจยั นี้
Inverter ทีเ่ ลือกใช้
Inverter ชนิด Grid Tied ขนาด 3.3W ของ
ABB รุน่ PVS300 1 เครื่อง
PV Cell ทีเ่ ลือกใช้
ชนิด Poly Crystalline ของ Suntech รุน่
STP 285 24/VDC จํานวน 15 แผ่น
อุปกรณ์เชื่อมต่อความ
MCCB 2 ชุด (AC/DC)
ปลอดภัย

4. บทสรุป
จากการศึกษาการออกแบบและการติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับบ้านแบบภูมอิ ากาศชีวภาพ ขนาดการติดตัง้ 4.2 kWp กําลังการ
ผลิตสูงสุด 3.3 kW มุมการติดตัง้ แผง 5 องศา ตามมุมหลังคาเดิม เป็ น
การใช้ร ะบบพลัง งานแสงอาทิต ย์แ บบเชื่อ มต่ อ ระบบจํา หน่ า ย (Grid
Connect system) ค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ ต่อkWp อยู่ท่ี 60,000 บาท/
kWp สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 30% ของ
พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดที่ต้องใช้สําหรับบ้านหลังนี้ ซึ่งผูท้ ่อี ยู่อาศัยภายใน
บ้านหลังนี้ สามารถดําเนิ นกิจกรรมต่างๆภายในบ้าน ได้ปกติ เหมือ น
ก่อนการติดตัง้ ต้นทุนพลังงานต่อหน่ วย คํานวณจากต้นทุนในปจั จุบนั
2557 อยูท่ ่ี หน่วยละ 4.8 บาท *ประเมินทีร่ ะยะการใช้งาน 20 ปี คํานวณ
เป็ นจํานวนเงินที่ได้กลับมาจากค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือนอยู่ท่ี เดือนละ
1,400 -1,500 บาท
การใช้ PV Systems เป็ นพลังงานทางเลือก ร่วมกับพลังงานหลัก
ส่งผลดีในการลดการสํารองไฟฟ้า สําหรับที่อยู่อาศัยสําหรับที่พกั อาศัย
ประเภทนี้ในเวลากลางวัน และเพิม่ ศักยภาพให้กบั แหล่งใช้ไฟฟ้า อื่นๆ
เช่น อาคารสํานักงาน โรงงาน ได้ดยี งิ่ ขึน้ และที่สําคัญคือสามารถลดการ

3. การวิ เคราะห์ผล
3.1 พลังงานที่ผลิ ตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์
จากขนาดการติดตัง้ 4.27 kWp และกําลังสูงสุดที่สามารถจ่ายให้กบั
โหลดคือ 3.3 kW ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1 วัน
คือ 12kWh/day หรือ 12 หน่ วยสําหรับการเปรียบเทียบค่าพลังงาน
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ หรือ เท่ากับ 4,380 kWh/year สามารถทดแทน
พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯได้ถึง 30 % และมีการสูญเสียพลังงาน
ทางด้าน Input (DC) จากระบบ ฯ สูงสุด 600 W ที่กําลังการผลิตของ
อินเวอร์เตอร์สูงสุด คิดเป็ น 18 % และมีการสูญเสียพลังงานทางด้าน
Output (AC) น้อยมาก
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

การขยายตัวของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุก
มุมโลกจนทําให้หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานอีกต่อ ไป ดังนัน้ การพัฒ นาหมายเลขไอพีแอดเดรส รุ่นที่ 6
(IPv6) จึงมาแก้ไขปญั หาดังกล่าว โดยในช่วงแรกแต่ละองค์กรคงต้องเริม่
ทยอยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 อย่างค่อย
เป็ นค่อยไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บทความนี้จงึ ขอเสนอวิธกี ารจําลอง
เร้าเตอร์ดว้ ย Ubuntu Server รุ่น 2.10 ด้วยเทคนิค Tunneling แบบ
Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (PC) เพื่อ เชื่อมต่อ ระหว่างโครงข่าย IPv6 ของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) และเครื่องลูกข่ายภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้
โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่า Ubuntu Server Router
สามารถทํางานได้ดใี กล้เคียงกับเร้าเตอร์ CISCO 3900 รวมถึงในด้าน
ราคาของอุปกรณ์ทถ่ี ูกกว่าถึง 10 เท่า จึงเป็ นการคุม้ ค่าสําหรับการลงทุน
ในการทดลองใช้โครงข่าย IPv6 อินเทอร์เน็ตในระยะแรกขององค์กร
คําสําคัญ: IPv6, Ubuntu Server, 6to4 Tunnel, Packet per Second

การเพิ่ม ขึ้น ของโครงข่ า ยอิน เทอร์เ น็ ต เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ใ ช้บ ริก ารด้า นข้อ มูล สารสนเทศในยุค
ปจั จุบ ัน ได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ แ บบ จึง ทํ าให้จํา นวนหมายเลขอิน เทอร์เ น็ ต
โปรโตคอลแอดเดรสรุ่นที่ 4 (Internet Protocol version 4: IPv4) ได้ถูก
ั หาดัง กล่ าว การพัฒ นา
ใช้จ นหมดไป ดัง นัน้ เพื่อ เป็ นการแก้ไขป ญ
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) [1]
ให้ม ปี ระสิท ธิภ าพและสอดคล้อ งกับเทคโนโลยีในอนาคต จึงเป็ นสิ่ง ที่
องค์ก รหรือ หน่ วยงานมีค วามจํา เป็ น อย่า งเร่งด่วนในการปรับ เปลี่ย น
โครงข่ายเพื่อรองรับการทํางานของ IPv6 เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จุดเด่นของ IPv6 ทีช่ ดั เจนอีกประการหนึ่งคือจะมีขนาดของ Address
Space ที่มถี งึ 128 บิต จึงทําให้มจี าํ นวนหมายเลขไอพีแอดเดรสได้ถงึ
2128(340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456) โ ด ย
สามารถนําไปใช้กบั อุปกรณ์ภายในโครงข่ายได้โดยไม่ซ้ํากันพร้อมทัง้ ยัง
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งาน
เทคโนโลยีใหม่ๆบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้เป็ นอย่างดี [2]
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
จาก IPv4 ไปเป็ น IPv6 ยังไม่สามารถทําได้อย่างทันทีทนั ใดทัง้ โครงข่าย
เนื่องจากในปจั จุบนั ยังเชื่อมต่อโครงข่ายกันด้วย IPv4 อยู่นัน้ ซึ่งหากผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องการที่จะปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการ
ใช้ง าน IPv6 จะต้อ งปรับ ปรุงหรือ เปลี่ยนอุป กรณ์ ท ัง้ หมดในโครงข่า ย
เพื่อ ให้ร องรับ การใช้ ง าน IPv6 ซึ่ง จะมีค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรับ เปลี่ย น
ค่อนข้างสูงมาก ดังนัน้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีน้ีเป็ นไปอย่าง
ราบรื่น จึงมีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้โครงข่ายที่ยงั ไม่รองรับ
IPv6 ให้สามารถใช้บริการ IPv6 ได้ ซึ่งจะเรียกว่า “IPv6 Transition”
โดย IPv6 Transition [3] จะแบ่งออกเป็ น 3 เทคนิคหลักๆ ได้แก่ Dual
Stacks, Tunneling และ Translation โดยแต่ละเทคนิคก็จะมีความ
เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมและความต้องการของแต่ละองค์กร
บทความนี้ นํ า เสนอวิธีก ารจํา ลองเร้า เตอร์ด้ว ย Ubuntu Server
Version 2.10 [4] เพื่อรองรับการทํางานของ IPv6 ด้วยเทคนิค Fully
Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) [5] และเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงโครงข่ายในการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายขององค์กรกับผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) [6] ซึง่ ทําให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย IPv6 ได้ [7]

Abstract
Nowadays, the IP address is not enough for using due to the
expansion of the internet network, is rapidly using all over the
world. Therefore, an IP address version 6 (IPv6) is developed to
fix this issue. At the initial stage and for cost saving, each
organization has to gradually modify their equipment to support
IPv6. This paper proposes the simulation of the Ubuntu Server
(ver. 2.10) as a router with Tunneling Technique for Fully
Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) on a personal computer. It is to
connect to the IPv6 networks of internet service provider (ISP)
between the client-host. The result is shown the performance of
Ubuntu Server Router be closed to the router CISCO 3900 and a
cheaper price tenfold. It is good for investment to use IPv6
internet during the initial stage.
Keywords: IPv6, Ubuntu Server, 6to4 Tunnel, Packet per
Second
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2. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3. วิ เคราะห์และออกแบบระบบ

2.1 Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) คือ การทํางานแบบ Fully
Automatic Tunnel มีข นั ้ ตอนการทํ า งานเหมือ นกับ Manually
Configured Tunnel [8] แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Tunnel Gateway ของ
แต่ล ะด้า นไม่ต้อ งเก็บ หมายเลขไอพีแอดเดรส เกตเวย์ป ลายทางที่
ต้องการเชื่อมต่อ แต่เกตเวย์จะตรวจสอบหมายเลขเครื่องปลายทางโดย
พิจารณาจากหมายเลขปลายทางของแพ็กเก็ตที่ถูกห่อหุ้ม อยู่ม ายเลข
ปลายทางของแพ็กเก็ตที่ถูกห่อหุม้ อยู่วธิ หี นึ่งในการทํา Fully Automatic
Tunnel คือวิธที ่ีเรียกว่า 6to4 Tunnel โครงข่ายที่เชื่อมต่อแบบ 6to4
Tunnel จะต้องกําหนดหมายเลข IPv6 Prefix [9] พิเศษให้กบั ตัวเกตเวย์
ั่
(Gateway) ทัง้ สองฝงของ
6to4 Tunnel Prefix และจะต้องมี IPv4
address ที่อยู่ในรูปเลขฐานสิบหกตามมา เพราะฉะนัน้ Prefix [10] ต้อง
มีความยาวอย่างน้อย 48 บิตนี้ ตามรูปที่ 1

ผูว้ จิ ยั มีแนวคิดในการออกแบบโครงข่ายที่สามารถรองรับการทํางาน
ของการเชื่อมต่อแบบ Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพการให้บริการและลดต้นทุนในการติดตัง้ อุปกรณ์
ให้กบั องค์กร และให้ความสําคัญไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่
ต้องมีการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบปฏิบตั กิ ารที่ม ี
เสถียรภาพด้วยเช่นกัน แสดงตามตารางที่ 1
3.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบโครงข่ายขององค์กร (ORG) ทีม่ กี ารเช่า
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบวงจรเช่า (Leased Line) ของบริษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (CAT) ในชื่อ SDC050xxx ให้บริการที่ความเร็ว
IPv4 (70/45 Mbps) และ IPv6 (10 Mbps) และมีลกั ษณะการเชื่อมต่อ
ระหว่างโครงข่าย ตามรูปที่ 2 ดังนี้
1) IPv6 WAN CAT Site:
2001:0C38:9010:0401:0111:0000:9931:0001/64
2) IPv6 WAN ORG Site:
2001:0C38:9010:0401:0111:0000:9931:0002/64
3) IPv6 ORG LAN:
2001:0C38:9010:0400:0800::1/80
4) IPv6 DNS:
2001:0C38:9011::4
5) IPv4 CAT Destination: 202.129.28.49
6) IPv4 ORG Source: 122.154.37.123

รูปที่ 1 ลักษณะการเชือ่ มต่อแบบ Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel)

2.2 Ubuntu เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์แบบเปิ ด (Open Source)
ที่ประกอบด้วยโปรแกรมที่ทนั สมัยและมีเสถียรภาพเป็ นที่ยอมรับในวง
กว้าง ซึ่งมีพน้ื ฐานของลินุกซ์ดสิ ทรีบวิ ชั ่น (Linux Distribution) ที่พฒ
ั นา
ต่อมาจากเดเบียน (Debian) และสามารถรองรับการทํางานของ CPU
ทัง้ 32 บิต, 64 บิต และ ARM โดย Ubuntu จะออกใหม่ทุกๆ 6 เดือน
แต่ละรุ่นจะมีโค๊ดเนมและเลขกํากับรุ่น ซึ่งในบทความนี้ ได้นํา Ubuntu
Server (Version 12.10) และ Code Name (Quantal Quetzal) มาใช้ใน
การจําลองเร้าเตอร์เป็ น IPv6 Tunnel ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(PC) เพื่อทําการเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 2 ออกแบบหมายเลขไอพีแอดเดรสระหว่างโครงข่าย
ตารางที่ 1 ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
ข้อมูลจําเพาะ
CPU
RAM
HDD
OS

2.3 ก่อ นหน้ านี้ ได้ม ีการนํ าเสนอการทดสอบประสิท ธิภ าพของ 6to4
Translation ระหว่างระบบปฏิบตั กิ าร Ubuntu กับ Fedora [11] โดย
แสดงผลการเปรียบเทียบค่า throughput, delay, jitter และ CPU usage
ด้ว ยการใช้ร ะหว่างโปรโตคอล TCP และ UDP รวมถึง ได้ม ีก าร
ประสิทธิภาพของ IPv4/IPv6 ระหว่างระบบปฏิบตั กิ าร Windows Vista
กับ Linux [15] ซึ่งจะแตกต่างกับบทความนี้ในส่วนของเทคนิคที่เลือกใช้
แบบ Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) ระหว่างระบบปฏิบตั กิ าร
Ubuntu Server กับอุปกรณ์ CISCO Router โดยแสดงผลเปรียบเทียบ
อัตราการส่งผ่านเพ็กเก็ตต่อ วินาที, อัตราการ Upload/Download และ
ความแตกต่ า งของราคาอุ ป กรณ์ ด้ว ยการใช้ โ ครงข่ า ยที่ใ ช้ ง านจริง
ระหว่างผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตกับองค์กรในการวิจยั ครัง้ นี้

เครื่องคอมพิ วเตอร์
ส่วนบุคคล
I7-4770, 3.4 Ghz.
16 GB
256 SSD
Ubuntu Server 12.10

อุปกรณ์เร้าเตอร์ CISCO
รุ่น 3900
Multicore Processors
1 GB
2560 MB
IOS 12.4

3.2 ขัน้ ตอนในการติดตัง้ เร้าเตอร์
3.2.1 ติดตัง้ Ubuntu Server Version 12.10 และให้ Update และ
Upgrade ตามลําดับ [11] ด้วยคําสั ่ง
sudo apt-get update
# Update the Package Index
sudo apt-get upgrade
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# IPv6 ของ ISP ทีใ่ ห้บริการ
auto p5p1
# เป็ นการสั ่งให้ p5p1 ทํางานอัตโนมัติ (ในทีน่ ้ีคอื Network Card on
Slot ใช้สาํ หรับเป็ น GW ของเครือ่ งลูกข่ายเพือ่ ให้สามารถใช้งาน IPv6)
iface p5p1 inet6 static
# อินเทอร์เฟต p4p1 ตัง้ ค่าเป็ น IPv6 static
address 2001:c38:9010:400:800::1
# IPv6 ของผูใ้ ช้งานทีต่ อ้ งการใช้การภายในองค์กร
netmask 80
# Netmask ของ IP ทีใ่ ช้งาน
gateway 2001:c38:9010:400:111:0:9931:2/64
# IPv6 ของผูใ้ ช้งานทีไ่ ด้รบั จาก ISP
auto sit0
# เป็ นการสั ่งให้ sit0 ทํางานอัตโนมัติ
iface sit0 inet6 static
# อินเทอร์เฟต sit0 ตัง้ ค่าเป็ น IPv6 static
address 2001:c38:9010:400:111:0:9931:1
# IPv6 ของ ISP
netmask 64
# netmask ของ ISP
gateway 2001:c38:9010:400:800::1/80
# Gateway ของ IPv6 ภายในของผูใ้ ช้งานภายในองค์กร (p5p1)

# Upgrade Packages
3.2.2 ตัง้ ค่า (Configuration) สําหรับ 6to4 Tunnel บน Ubuntu
Server ตามลําดับ [12] ตามรูปที่ 3
1) ให้แก้ไขไฟล์ /etc/network/interfaces ดังนี้
auto he-ipv6
# เป็ นการสั ่งให้ 6to4 Tunnel ทํางานอัตโนมัติ
iface he-ipv6 inet6 v4tunnel
#อินเทอร์เฟต he-ipv6 ตัง้ ค่าเป็ น IPv6 Tunnel
address 2001:c38:9010:400:111:0:9931:2
# IPv6 ของผูใ้ ช้งานทีไ่ ด้รบั จาก ISP
netmask 64
# Netmask ของไอพีท่ ใี ่ ช้งาน
gateway 2001:c38:9010:400:111:0:9931:1/64
# IPv6 ของ ISP ทีใ่ ห้บริการ
endpoint 202.129.28.49
# IPv4 ของ ISP
local 10.0.50.123
# IPv4 ของผูใ้ ช้งาน
ttl 255
# ตัง้ ให้เป็ นค่าสูงสุดของ ttl
auto p4p1
# เป็ นการสั ่งให้ p4p1 ทํางานอัตโนมัติ
iface p4p1 inet dhcp
#อินเทอร์เฟต p4p1 ตัง้ ค่าเป็ น IPv4 dhcp
หรือ
iface p4p1 inet static
#อินเทอร์เฟต p4p1 ตัง้ ค่าเป็ น IPv4 static
address 10.0.50.123
# IPv4 Address ของผูใ้ ช้งาน
netmask 255.255.192.0
# Netmask ของ IPv4 Address
gateway 10.0.0.11
# Gateway ของโครงข่ายทีใ่ ช้งาน
endpoint 202.129.28.49
# IPv4 ของ ISP
ifcae p4p1 inet6 static
# เป็ นการสั ่งให้ p4p1 IPv6 ทํางานอัตโนมัติ
address 2001:c38:9010:400:111:0:9931:2
# IPv6 ของผูใ้ ช้งานทีไ่ ด้รบั จากทาง ISP
netmask 64
# Netmask ของ IP ทีใ่ ช้งาน
gateway 2001:c38:9010:400:111:0:9931:1/64

รูปที่ 3 ตัง้ ค่าไฟล์ interfaces
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2) แก้ไ ขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้ว ยการลบเครื่อ งหมาย “#”
หน้าข้อความ net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ดังรูปที่ 4 เพื่อเปิ ดการส่ง
ต่อทราฟฟิ ก (Forwarding) ระหว่างโครงข่ายให้กบั เครื่องลูกข่ายตามรูป
ที่ 4

รูปที่ 6 แสดงข้อมูลทีไ่ ด้ตงั ้ ค่าไว้

6) ทดสอบการทํางานของระบบกับ www.ipv6.google.com ด้วย
คําสั ่ง ping6 ipv6.google.com ตามรูปที่ 7

รูปที่ 4 เอา “#” หน้าข้อความ net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ออก

3) แก้ไขไฟล์ /etc/radvd.conf กําหนดค่าตามรูปที่ 5

รูปที่ 7 สามารถเชือ่ มต่อ www.ipv6.google.com ได้

การตัง้ ค่า (Configuration) ของ 6to4 Tunnel บน Ubuntu Server
นัน้ จะปรับไปตามลักษณะการเชื่อมต่อของแต่ละโครงข่ายนัน้ ๆ ดังนัน้
เราจึง จํา เป็ น ต้อ งมีค วามเข้า ใจในระบบและฟ งั ก์ ช ัน การทํ า งานของ
ระบบปฏิบตั กิ าร Linux อย่างท่องแท้ จึงจะสามารถนํ ามาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ [13][14]

รูปที่ 5 ตัง้ ค่า radvd.conf

4) ให้ Restart ด้วยคําสั ่ง /etc/init.d/networking restart เพื่อให้ระบบ
จัดเก็บการตัง้ ค่า (Configuration) ที่ได้ตงั ้ ในแต่ละไฟล์ท่ไี ด้ทําการแก้ไข
ก่อนหน้านี้และพร้อมเริม่ ทํางานใหม่กบั ชุดการตัง้ ค่าล่าสุด

4. ทดสอบระบบ
4.1 ทดสอบความเร็วด้วย Web Application Upload/Download
ระหว่าง Server ที่ประเทศฝรั ่งเศษ (France-Roubaix) ผลของความเร็ว

5) ทดสอบ Show interfaces ด้วยคําสั ่ง sudo ifconfig ตามรูปที่ 6
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ใช้งาน IPv6 อยู่ท่ี 351 Kbps ในขณะที่ความเร็วใช้งาน IPv4 อยู่ท่ี 434
Kbps ตามรูปที่ 8

รูปที่ 8 ผลทดสอบความเร็วของ 6to4 Tunnel

4.2 ทดสอบ Web Application Ping ของ 6to4 Tunnel ไปยังเร้าเตอร์ท่ี
ประเทศฝรั ่งเศส (France-Roubaix) ทีร่ ะยะทาง 9300 กิโลเมตร ผลของ
ค่า Ping latency ที่ 584.8 มิลลิวนิ าที และค่า Average Percent Loss
ที่ 2.00% ทีจ่ ํานวน Hop limit รวม 85 ตัว ในขณะที่ผลของค่า Ping
Latency ของ IPv4 ที่ 218.1 มิลลิวนิ าที และค่า Average Percent Loss
ที่ 0.00% ตามรูปที่ 9

รูปที่ 10 ผลทดสอบ Command-Line Ping ของ 6to4 Tunnel

4.4 ทดสอบการเข้าหน้ าเว็บไซต์ท่ีรองรับการใช้งานโครงข่าย IPv6
ได้แก่ www.ipv6.nectec.or.th, www.ipv6.google.com เป็ นต้น ซึ่งก็
สามารถใช้งานได้ดี ตามรูปที่ 11 เป็ นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ทีม่ ภี าระกิจหลักใน
การช่วยสร้างความพร้อมให้แก่ประเทศไทยเพื่อเตรียมการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวเข้าสู่โลกใหม่แห่งโครงข่าย IPv6
อินเทอร์เน็ต
รูปที่ 9 ผลทดสอบ Web Application Ping ของ 6to4 Tunnel

4.3 ทดสอบ Command-Line Ping ของ 6to4 Tunnel ไปยัง Web
Server ที่ให้บริการ IPv6 เว็บไซต์ ซึ่งก็สามารถ Ping ติดต่อได้ทุก
เว็บไซต์ ตามรูปที่ 10

รูปที่ 11 ผลทดสอบเข้า www.ipv6.nectec.or.th
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เทคโนโลยีเครือ ข่าย ศูนย์เ ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ ก ส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาทีด่ เี สมอมา

5. เปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับเร้าเตอร์ CISCO 3900
5.1 ทําการตัง้ ค่า (Configuration) บนอุปกรณ์เร้าเตอร์ CISCO 3900,
IOS ver.12.4 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย IPv6 ด้วยเทคนิค 6to4
Tunnel กับทางผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต ตามรูปที่ 12
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รูปที่ 12 เชือ่ มต่อโครงข่าย IPv6 6to4Tunnel ด้วยเร้าเตอร์ CISCO 3900

5.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัตราการส่งผ่านเพ็กเก็ตต่อวินาที
(Packet per Second, pps) [15] และความเร็วในการสื่อสารข้อมูล
(Magabits per Second, Mbps) ด้วยโปรแกรม WIRESHARK
ver.1.10.12 ที่เป็ น Packet Analyzer เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ทํา
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเร้าเตอร์ทงั ้ สองประเภท รวมถึงแสดงความ
แตกต่างด้านราคาของเร้าเตอร์ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า Price, Packet per Second และ Fast
Device
Price (Baht) Packet per Second (pps.) Fast (Mbps.)
PC Router
31,500 Baht
489,473 pps.
245.76 Mbps.
CISCO 3900 345,000 Baht
533,765 pps.
278.54 Mbps.

6. สรุป
จากผลการทดสอบจะเห็น ได้ ว่ า เครื่อ งลู ก ข่ า ยที่ อ ยู่ ใ นโครงข่ า ย
Ubuntu Server Router เพื่อเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายที่ให้บริการ IPv6
ประเทศฝรั ่งเศษ ที่ France-Roubaix มีอตั ราการ Upload/Download อยู่
ที่ 315 Kbps. เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในสภาวะปกติของ IPv4 ที่
ความเร็ว 434 Kbps. ซึ่งถือ ว่าเป็ นความเร็วที่สามารถทํางานได้เป็ น
อย่างดี รวมถึงผลของการทดสอบการ Ping และเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์
IPv6 ก็สามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดีเช่นเดียวกัน
จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบในแง่ประสิทธิภาพก็จะเห็นว่า Ubuntu
Server Router มีค่าใกล้เคียงกับเร้าเตอร์ CISCO 3900 มาก อัน
เนื่ อ งมาจากการเลือ กคอมพิว เตอร์ส่ว นบุ ค คลที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสูง ที่
สามารถทํางานร่วมกับระบบปฏิบตั ิการได้อย่างดีและจะเห็นได้ว่าราคา
ของอุปกรณ์ทงั ้ สองชนิดต่างกันถึง 10 เท่าเลยทีเดียว
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายโสภณ มงคลลักษมี ปจั จุบนั กําลังศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตโปรแกรมเมอร์
โครงการระบบจัดการเครือข่ายอัจริยะ (INMS) หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั
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การพัฒนาระบบช่วยตัดสิ นใจในการเลือกเครือข่ายไร้สายสําหรับโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิ บตั ิ การ
แอนดรอยน์
Wi-Fi Network Recommendation System for Mobile with Android Operating System
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เดิม ที Wi-Fi ออกแบบมาใช้สําหรับอุ ปกรณ์ พ กพาต่า งๆ และใช้
เครือ ข่าย LAN เท่านัน้ แต่ปจั จุบนั นิ ยมใช้ Wi-Fi เพื่อ เชื่อ มต่อ กับ
อิน เทอร์เ น็ ต โดยอุ ป กรณ์ พ กพาต่ า งๆ เช่ น คอมพิว เตอร์ส่ ว นบุ ค คล
เครื่องเล่นเกมส์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องดิจทิ ลั และเครื่อง
เสียงดิจทิ ลั สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ท่เี รียกว่า
แอคเซสพอยต์ หรือ ฮอตสปอต และบริเ วณที่ร ะยะทํ า การของแอค
เซสพอยต์ครอบคลุมอยู่ท่ปี ระมาณ 20 เมตรในอาคารและจะได้ระยะที่
ไกลกว่าถ้าเป็ นทีโ่ ล่งแจ้ง
ปจั จุบนั อุปกรณ์ในการเชื่อ มต่อ กับสัญ ญาณ Wi-Fi นัน้ มีได้หลาย
อย่างเช่น Mobile Device, Tablet, Notebook เป็ นต้น จะเห็นได้
โดยทั ่วไปปจั จุบนั มีเกือบทุกสถานที่ท งั ้ ที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล มี
สัญ ญาณมากมายที่สามารถใช้งานและเลือ กใช้ม ีท งั ้ การกําหนดความ
ปลอดภัย (Security) และไม่มกี ารกําหนดความปลอดภัยขึ้นอยู่กบั การ
ตัง้ ค่าการใช้งานและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานในการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ น
การศึกษาวิธกี ารจับสัญญาณ Wi-Fi ในแต่ละจุดด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
เพื่อให้ทราบสัญญาณทีม่ คี วามแรงที่สุด และทําการแสดงขึน้ มาที่หน้าจอ
ของผู้ใช้งานเนื่องจากในอุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถที่จะลําดับความแรง
ของสัญญาณของการให้บริการในจุดนัน้ ๆ ได้

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒ นาซอฟต์แวร์แนะนํ า
สัญญาณเครือข่ายไร้สายที่มสี ญ
ั ญาณที่ดที ส่ี ุดให้กบั ผูใ้ ช้งานในตําแหน่ ง
ของผูใ้ ช้งานเครือข่ายไร้สาย โดยการนํ าข้อมูลเครือข่ายไร้สายที่อุปกรณ์
สามารถตรวจจับได้มาทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัญญาณเพื่อแจ้ง
ข้อ มูลเครือข่ายที่มสี ญ
ั ญาณที่ดที ่ีสุดให้กบั ผู้ใช้งาน งานวิจยั นี้ นําเสนอ
กรอบแนวคิดซึ่งประกอบไปด้วย 4 โมดูลการทํางาน 1) Wi-Fi Capture
Module ทําหน้าที่ capture สัญญาณ จากอุปกรณ์มอื ถือของผูใ้ ช้งาน 2)
Wi-Fi Analysis Module การวิเคราะห์สญ
ั ญาณเครือข่ายที่ตรวจจับได้
โดยบันทึกข้อมูลสัญญาณลงบน Log File 3) Wi-Fi MAX Value
Selecting Module ทําหน้าที่ในการเลือกค่าของความแรงของสัญญาณ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด 4) Pop-Up Wi-Fi MAX Value Module ทํา
หน้ าที่แสดงชื่อ สัญ ญาณ Wi-Fi
ไปยังผู้ใช้งานและส่วนของการ
ประเมิน ผลงานวิจ ัย นี้ ทํ า การเปรีย บเทีย บกับ ซอฟต์ แ วร์ inSSIDer
Office ซึง่ มีลกั ษณะการใช้งานเหมือนกัน ผลการประเมินที่ได้ซอฟต์แวร์
ที่ นํ า เสนอในงานวิจ ัย นี้ ส ามารถตรวจจับ สัญ ญาณได้ ใ กล้ เ คีย งกับ
ซอฟแวร์ inSSIDer Office. ผลการประเมินจากผูใ้ ช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.78
อยูใ่ นระดับดี
คําสําคัญ: ระบบเครือข่ายไร้สาย, สัญญาณเครือข่ายไร้สาย, โมบาย
แอปพลิเคชัน

2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการตรวจจับสัญญาณเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ มกี ารวิจยั และ
พัฒนาระบบการวิเคราะห์และตรวจจับสัญญาณในส่วนต่างๆดังนี้
Mehmet และคณะ [1] นํ า เสนอกรอบการทํ า งาน(Framework)
สําหรับการสร้างแบบจําลองการวิเคราะห์และการออกแบบการประกัน
คุณภาพการให้บริการ (QoS) เพื่อใช้ในการทําโหลดบาลานซ์ (load
balance) การใช้งานของผูใ้ ช้งานระหว่างจุดกระจายสัญญาณ (Access
Point) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รบั คุณภาพการให้บริการในระบบเครือข่ายไร้
สาย T. Andreas และคณะ [2] นํ าเสนอ QoS Signaling Protocol ตัว
ใหม่ ที่ ใ ช้ สํ า หรับ เครือ ข่ า ยไร้ ส ายซึ่ ง โปรโตคอลนี้ ทํ า งานโดยการ
Encapsulating end-to-end RSVP message ส่งผ่านช่องทางทันแนล
เชื่อมต่อไปยัง Agent อื่น ๆ โดยการ Recursive ด้วย RSVP เพื่อช่วย
ให้คุณภาพในการรับส่งข้อมูลระหว่างโหนดในระบบเครือข่ายไร้สายได้
เร็วขึน้ B. Heredia และคณะ [3] นํ าเสนอการหาตําแหน่ งของผูใ้ ช้งาน

1. คํานํา
ปจั จุบ นั Wi-Fi
กลายมาเป็ น ป จั จัย ที่สํา คัญ ของการดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวัน การประกอบธุรกิจ Wi-Fi เป็ นเทคโนโลยีท่ไี ด้รบั ความ
นิยมทีช่ ว่ ยให้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถกแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุคําๆนี้เป็ นเครื่องหมาย
การค้าของ Wi-F Alliance ที่ได้ให้คํานิยามของ Wi-Fi ว่าหมายถึง
"ชุ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ดๆ ที่ ส ามารถทํ า งานได้ ต ามมาตรฐานเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11 อย่างไรก็
ตามเนื่ อ งจากแลนไร้ส ายที่ท ัน สมัย ส่ ว นใหญ่ จ ะขึ้น อยู่ ก ับ มาตรฐาน
เหล่านี้ คําว่า "Wi-Fi" จึงถูกนํ ามาใช้ในภาษาอังกฤษทั ่วไปโดยเป็ นคํา
พ้องสําหรับ "แลนไร้สาย"
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Android SDK คือ Software Development Kit เป็ นเครื่องมือสําหรับ
พัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันบนระบบ Android OS ที่บริษทั กูเกิล
พัฒนาออกมาเพื่อแจกจ่ายให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือผูส้ นใจดาวน์
โหลดโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายในชุด SDK จะมีโปรแกรมและไลบรารีต่ ่างๆ ที่
จําเป็ นต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ อย่างเช่น Emulator
ซึ่งทําให้ผู้พฒ
ั นาสามารถสร้างแอปพลิเคชันและนํ ามาทดลองรันบนตัว
อีมเู ลเตอร์จาํ ลองสภาวะแวดล้อมเหมือนมือถือที่รนั ระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอยด์จริง
Eclipse คือ โปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development
environment) สําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ Java หรือภาษาอื่น
Eclipse มีการรองรับ Plug-in ที่หลากหลายผูพ้ ฒ
ั นาที่ใช้ภาษาจาวาใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ สามารถใช้ Eclipse ในการพัฒนาได้ โดย
ตัว Eclipse มีสภาวะแวดล้อมทีส่ มบูรณ์มเี ครื่องมือต่าง ๆ สําหรับพัฒนา
แอปพลิเคชัน

ผ่านสัญญาณ Wi-Fi โดยมีขนั ้ ตอนหลัก 3 ขัน้ ตอนคือ 1. Training 2.
Localization 3. Tracking โดยในขัน้ ตอน Training จะมีการตรวจสอบ
การมีอ ยู่ของผู้ใช้งานโดยใช้ Vector ของสัญ ญาณและระยะทางของ
สัญญาณ ส่วนของ Localization จะใช้ HMM Algorithm Hidden Makov
Model ในการระบุตําแหน่ งและในส่วนของ Tracking จะใช้ Neuronal
Network ในการเก็บข้อมูลตําแหน่ งของผูใ้ ช้งาน Pheeha, M. และคณะ
[4] นํ าเสนอเกี่ยวกับเครื่อ งมือที่ใช้ตรวจสอบซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กบั
เครื่อข่าย Hotspot Wi-Fi โดยการเพิม่ ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล
และการแสดงผลให้กบั เน็ตเวิร์คใช้โปรโตคอล Syslog ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของเน็ตเวิรค์ และใช้ Google maps ในการ
แสดงผลประสิทธิภาพและวิเคราะห์เน็ตเวิรค์ โดยรวมของระบบเครือข่าย
ไร้สาย Jari, K และคณะ [5] นํ าเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ท่มี ขี นั ้ ตอนใน
การใช้งานแบบง่ายและนํ ามาตรฐาน EPS มาใช้ในการเลือกเครือข่าย
นํ าเสนอการวัดประสิท ธิภ าพการทํางานของอุ ปกรณ์ ท่ีพฒ
ั นาขี้นตาม
ขัน้ ตอนและสามารถใช้งานได้ในระบบเครือข่ายไร้สาย M. Elsayed และ
คณะ [6] ได้นําเสนอการวัดสัญญาณคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
โดยการ Simulation และการวัดจากสถานที่จริงเพื่อเปรียบเทียบความ
น่ าเชื่อถือด้วยวิธี Quasi-heuristic ในการวัดสัญญาณที่มสี ภาพแวดล้อม
ที่ซบั ซ้อน L. Thierry และคณะ [7] ศึกษาการแผ่และการกระจายของ
คลื่ นสาธารณะ และความสาม ารถในการรั บ คลื่ นของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้งาน

4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
แนวความคิดของงานวิจยั นี้ประกอบด้วย 4 Module และ 5 ขัน้ ตอน
การทํางานของระบบ แสดงดังรูปที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 1 : ผูใ้ ช้งานเปิ ดสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้เครื่องมีการตรวจจับ
สัญญาณ และทําการเริม่ ต้นแอปพลิเคชัน
ขัน้ ตอนที่ 2 : Wi-Fi Capture Module เริม่ ทํางานโดยภายในเครื่องของ
ผูใ้ ช้งานจะมีการประมวลผลในขณะตรวจจับสัญญาณ
ขัน้ ตอนที่ 3 : Wi-Fi Analysis Module การวิเคราะห์สญ
ั ญาณเครือข่าย
ทีต่ รวจจับได้โดยบันทึกข้อมูลสัญญาณลงใน Log File
ขัน้ ตอนที่ 4 : Wi-Fi MAX Value Selecting Module ทําการเลือกค่าของ
ความแรงของสัญญาณตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนด
ขัน้ ตอนที่ 5 : Pop-Up Wi-Fi MAX Value แสดงชื่อสัญญาณ Wi-Fi

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปจั จุบนั การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายได้รบั ความ
นิยมเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สาย เช่น Smart Phone, Tablet และอุปกรณ์อ่นื ๆ โดยการพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มของ
ระบบปฏิบตั ิการ เช่น ไอโอเอส แอนดรอยน์ เป็ นต้นซึ่งจะแตกต่างกัน
ออกไปตามเจ้ า ของผลิต ภัณ ฑ์ แ ละผู้ พ ัฒ นา ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ พ ัฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ ท่ี ส ามารถทํ า งานบนระบบแอนดรอยน์ เ นื่ องจากเป็ น
ระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นโอเพ่นซอร์สภายใต้สขิ สิทธ์ของ GPLV2 [8] ซึ่ง
ความหมายและเครื่องมือการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนแอนดรอยน์
มีสว่ นประกอบดังนี้
Mobile Application เป็ นโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เช่ น โทรศัพ ท์ม ือ ถือ แท็บ เล็ต โดยโปรแกรมจะช่ ว ยตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานอีกทัง้ ยังช่วยให้ผใู้ ช้โทรศัพท์ใช้งานได้ง่ายยิง่ ขึน้ ใน
ปจั จุบนั โทรศัพท์มอื ถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบตั กิ ารที่พฒ
ั นา
ออกมาให้ผู้บริโภคใช้ เช่น ไอโอเอส และแอนดรอยน์ ซ่ึงทําให้เกิดการ
เขียนหรือพัฒนาแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานอย่างมากมาย
Android เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารของโทรศัพท์มอื ถือที่พฒ
ั นามาจากลิ
นุกซ์โดยบริษทั กูเกิลเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโดยให้สามารถนํ าไปพัฒนาหรือใช้งาน
ได้ฟรีภายใต้เงื่อนไข

รูปที่ 1 Best Wi-Fi Selection Application
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5. ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
ในงานวิจ ัย นี้ ผู้ วิจ ัย ได้ ทํ า การติ ด ตัง้ เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกเครือข่ายไร้สาย
สําหรับโทรศัพท์มอื ถือในระบบปฏิบตั กิ าร Android ดังนี้
5.1 การติดตัง้ Eclipse เพื่อ ใช้ในการเขียนโปรแกรมและทดสอบการ
ทํางานของซอฟต์แวร์ทท่ี ําการพัฒนา
5.2 ติดตัง้ Java Development Kit (JDK) เพื่อใช้ในการรันโปรแกรมจา
วา
5.3 การติดตัง้ Android SDK ซึ่งจะประกอบด้วย API หรือ Library ที่
จําเป็ นต้องใช้ในเวลาทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรมและรันทดสอบบนแอนดรอยน์
5.4 การติดตัง้ Android Development Tools (ADT) จะเป็ นส่วนที่เป็ น
plugin ในโปรแกรม Eclipse ใช้สําหรับเพิม่ ความสามารถในการพัฒนา
โปรแกรมและสร้างหน้ าจอยูสเซอร์อินเทอเฟสการดีบคั และการส่งออก
ไฟล์ .APK โดยการออกแบบการพัฒนาจะมีขนั ้ ตอนการพัฒนาดังรูปที่ 2

จากรูปที่ 3 จะเป็ น ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมในส่ว นแรกเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบ ณ ขณะทีผ่ คู้ ลิกไอคอนโปรแกรมจะทําการตรวจสอบว่าถ้า Wi-Fi มี
การเปิ ดใช้งานอยู่หรือไม่ถ้าไม่ได้เปิ ดสัญญาณ Wi-Fi โปรแกรมจะทําการเปิ ด
การใช้งาน Wi-Fi

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการพัฒนา

รูปที่ 4 อัลกอริทมึ ในการเขียนโปรแกรม

การทดสอบและการติดตัง้ เพื่อทําการทดสอบรุ่นของอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนจะต้องเป็ นรุ่นที่สามารถรัน .APK และการติดตัง้ ไปยังเครื่องสมาร์ท
โฟนจะใช้วิธกี ารรันจากเครื่องที่ทําการพัฒ นาเมื่อ อุปกรณ์ ทงั ้ 2 มีการ
เชื่อมต่อกันจะมีการ deploy เกิดขึน้ ณ ขณะรันซึ่งขัน้ ตอนนี้จะต้องมีการ
เชื่อมต่อกันระหว่างสมาร์ทโฟนและเครื่องที่ทําการพัฒนาโปรแกรม โดย
มีขนั ้ ตอนและอัลกอริทมึ ในการเขียนโปรแกรมดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

จากรูปที่ 4 เป็ นส่วนที่พฒ
ั นาต่อจากส่วนแรกในรูปที่ 3 โดยโปรแกรม
จะทําการสแกนหาสัญญาณ Wi-Fi ที่สามารถตรวจจับได้ทงั ้ หมดและนํ า
ค่าของสัญญาณที่ได้มาทําการเปรียบเทียบ เมื่อได้ผลลัพธ์ค่าที่ดที ่สี ุดจะ
แสดงสัณญาณนัน้ บนหน้าจอของสมาร์ทโฟน

รูปที่ 3 อัลกอริทมึ ในการเขียนโปรแกรม

6. การทดลองและผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ ท างผู้วิจยั ได้ใช้สถานที่ ชัน้ 3 อาคาร A สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในการทดลองเนื่องจากมีจุด Access Point ที่
เพียงพอในการทดลองและสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการทดลอง
ได้โดยมีสภาพแวดล้อมในการทดลองดังรูปที่ 5
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ผลการประเมินการตรวจจับสัญญาณซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
สัญ ญาณเครือ ข่า ยไร้ส ายที่ใ ช้ก ัน อย่า งแพร่ห ลายจากข้อ มูล ตรวจจับ
ดัง กล่ า วสามารถแสดงการเปรียบเทีย บการจับ สัญ ญาณของอุ ปกรณ์
สัญญาณของไคลแอนต์ทงั ้ สามอุปกรณ์ตามตารางที่ 1

รูปที่ 5 สภาพแวดล้อมการทดลอง

จากรูปที่ 5 อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการทดลองประกอบด้วย Access Point
จํานวน 3 ตัวซึ่ง Access Point ดังกล่าวมีคุณสมบัติท่สี นับสนุ นและ
รองรับอุปกรณ์ไคลแอนต์ไร้สายที่อยู่บนมาตรฐาน IEE802.11b/g/n ที่
สามารถปล่อยสัญญาณเพื่อใช้ในการทดลองโดย Access Point แต่ละตัว
ปล่อยปล่อยสัญญาณแบ่งเป็ น 3 SSID ดังนี้
1. TNI_WiFi_Officer
2. TNI_WiFi_Student2
3. TNI_Guest
และใช้ อุ ป กรณ์ ไ คลแอนต์ ท่ี ใ ช้ ใ นการทดลองคื อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์แท็บเล็ตอย่างละหนึ่ง
เครื่องโดยทําการทดลองในสภาพแวดล้อมที่กําหนดจํานวน 10 จุดดังรูป
ข้างต้น โดยที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ติดตัง้ ซอฟแวร์ตรวจจับสัญญาณ
เครื่อข่ายไร้สายได้แก่ โปรแกรม inSSIDer Office อุปกรณ์แท็บเล็ตและ
อุปกรณ์ สมาร์ท โฟนได้ติดตัง้ แอปพลิเคชันที่ผู้วจิ ยั ได้ทําการพัฒ นาขึ้น
จากการทดสอบครบทัง้ 10 จุด สามารถแสดงผลการทดสอบของอุปกรณ์
ไคลแอนต์ในการจับสัญ ญาณเครือ ข่ายไร้สายได้ดงั รูปที่ 6 จากผลการ
ทดสอบจะเห็นว่าการตรวจจับสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายดังรูปที่ 6
เครื่องซอฟแวร์ไคลแอนต์ทงั ้ สามสามารถตรวจจับ Wi-Fi Name ได้ตวั
เดียวกันในแต่ละ Location ทีไ่ ด้ทําการทดสอบจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชัน
ทีท่ างผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาสามารถตรวจจับสัญญาณเครือข่ายไร้สายได้
และมีความแม่นยําใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ inSSIDer Office โดยติดตัง้
โปรแกรม inSSIDer Office ไว้ท่เี ครื่อง Notebook และติดตัง้ โปรแกรมที่
ผู้ วิจ ัย พัฒ นาขึ้น ไว้ ท่ี อุ ป กรณ์ Note
3 และ Sumsung
TAB

รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบการจับ Signal เครือข่ายไร้สายของแต่ละอุปกรณ์

จากการเปรียบเทียบการตรวจจับสัญญาณในแต่ละ Location ทัง้ 10
จุดแต่ละอุปกรณ์สามารถจับสัญญาณได้ดงั นี้
จุดทีห่ นึ่ง : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ -72 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -68 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -69 dBm
จุดทีส่ อง : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ -70 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -70 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -64 dBm
จุดทีส่ าม : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –70 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -70 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -64 dBm
จุดทีส่ ่ี : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –76 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -60 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -77 dBm
จุดทีห่ า้ : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –57 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -57 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -53 dBm
จุดทีห่ ก : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –63 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -64 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -75 dBm
จุดทีเ่ จ็ด : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –63 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -63 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -63 dBm
จุดทีแ่ ปด : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –60 dBm

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการตรวจจับสัญญาณ
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ประเมินผู้วิจยั ใช้กลุ่ม ตัวอย่างจํานวน 10 คนประเมินการใช้งานระบบ
ผลลัพธ์การประเมินแสดงดังตารางที่ 2

อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -52 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -76 dBm
จุดทีเ่ ก้า : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –63 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -63 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -62 dBm
จุดทีส่ บิ : อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จับสัญญาณได้ –63 dBm
อุปกรณ์สมาร์ท โฟน (Note 3) -73 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต
(Samsung TAB) -85 dBm

ตารางที่ 2 ผลการประเมิณความเหมาะสมของแบบจําลองแนวคิด

อย่างไรก็ตามการทดสอบข้างต้นเป็ นการทดสอบบนอุปกรณ์ ท่ตี ่าง
ชนิดกันเพื่อวัดและเปรียบเทียบความถูกต้องของการตรวจจับสัญญาณ
และการตรวจจับชื่อเครื่อข่าย (Wi-Fi Name) ที่สามารถตรวจพบได้ซ่งึ ใน
การนํ าไปใช้งานผูใ้ ช้จะต้องทําการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ลงที่เครื่องสมาร์ทโฟ
นของผูใ้ ช้งานและการตรวจจับสัญญาณจะเป็ นการเปรียบเทียบความแรง
ของสัญญานที่เครื่องของผู้ใช้เพื่อแสดงค่าสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่ด
ทีส่ ดุ ในตําแหน่งของผูใ้ ช้ดงั แสดงในรูปที่ 7

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิณความความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกเครือข่ายไร้สายสําหรับ
โทรศัพท์มอื ถือในระบบปฏิบตั กิ าร Android มีคา่ เฉลีย่ การประเมิณ
ทัง้ หมดในระดับดี ที่ 3.78 ซึง่ ส่วนทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ อยู่ในระดับ
ดีมากคือส่วนของระบบทํางานได้อย่างถูกต้องเฉลี่ยที่ 4.30 และส่วนทีม่ ี
ความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับดีคอื ความเหมาะสมของ GUI มี
ค่าเฉลีย่ ที่ 3.30
7. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้นํา เสนอการพัฒ นาระบบช่ว ยตัดสินใจในการเลือ กใช้
เครือข่ายไร้สายสําหรับโทรศัพท์ม ือถือ ในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ตัง้ แต่เวอร์ช ั ่น 2.0 ขึน้ ไปจากผลการทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ท่ผี ูว้ จิ ยั
ได้พ ฒ
ั นาขึ้น มาพบว่า สามารถตรวจจับ สัญ ญาณเครือ ข่ า ยไร้ส ายได้
ถูกต้องและมีค่าการตรวจจับสัญญาณทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ท่ใี ช้ใน
การวิเคราะห์เครือข่ายในปจั จุบนั และสามารถตรวจจับชื่อเครือข่ายพร้อม
ทัง้ ค่า ความแรงของสัญ ญาณที่สามารถแสดงเป็ นค่าตัวเลขซึ่งช่ วยให้
ผูใ้ ช้งานสามารถตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
งานวิจนั ้ีนําเสนอกรอบแนวคิดซึ่งประกอบไปด้วย 4 โมดูลการทํางาน
1) Wi-Fi Capture Module ทําหน้าที่ capture สัญญาณ จากอุปกรณ์มอื
ถือของผู้ใช้งาน 2) Wi-Fi Analysis Module การวิเคราะห์สญ
ั ญาณ
เครือข่ายที่ตรวจจับได้โดยบันทึกข้อมูลสัญญาณลงบน Log File 3) WiFi MAX Value Selecting Module ทําหน้าที่ในการเลือกค่าของความ
แรงของสัญญาณตามเงื่อนไขที่กําหนด 4) Pop-Up Wi-Fi MAX Value
Module ทําหน้ าที่แสดงชื่อสัญญาณ Wi-Fi ไปยังผู้ใช้งาน ในส่วนของ
การประเมินผลงานวิจยั นี้ได้ทําการเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ inSSIDer
Office ซึง่ มีลกั ษณะการใช้งานเหมือนกันผลการประเมินที่ได้ซอฟต์แวร์ท่ี
นําเสนอในงานวิจยั นี้สามารถตรวจจับสัญญาณได้ใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์
inSSIDer Office. ผลการประเมินจากผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ใน
ระดับดี

รูปที่ 7 การตรวจจับสัญญาณของสมาร์ทโฟน

อุ ป กรณ์ ส มาร์ท โฟนบางรุ่ น ในป จั จุบ ัน สามารถแสดงสัญ ญาณชื่อ
เครือข่ายไร้สายได้แบบอัตโนมัตแิ ต่ไม่แสดงค่าความแรงของสัญญาณที่
ระบุเป็ นตัวเลข dBm ซึ่งในบางครัง้ ผูใ้ ช้จะเห็นชื่อเครือข่ายที่ตรวจจับได้
และมีสญ
ั ญาณความแรงที่เท่ากันทัง้ หมด ซึ่งแอปพลิแคชันที่ผู้วิจยั ได้
พัฒนาขึ้นมาสามารถแสดงถึงค่าความแรงของสัญญาณที่อุปกรณ์จบั ได้
แบบทัง้ ชื่อ และค่า ความแรงที่ม ีค่ า เป็ น ตัว เลขของสัญ ญาณซึ่ง ทํ า ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายได้ดยี งิ่ ขึน้
การประเมินผลการใช้งานจากผู้ใช้งาน เมื่อทําการพัฒนาระบบแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการนํ าไปให้ผูใ้ ช้งานประเมินโดยทําการแบ่งคะแนนประเมิน
ออกเป็ นระดับ 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง ระดับดีเยีย่ ม 4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง ปานกลาง และระดับ 1 หมายถึงพอใช้ ในการ
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อย่ า งไรก็ต ามจากการทดสอบพบว่ า การตรวจจับ สัญ ญาณของ
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่มยี ่หี อ้ และรุ่นต่างกันจะมีความสามารถในการ
ตรวจจับเครือข่ายไร้สายที่เป็ นค่าตัวเลข dBm ได้ต่างกันแต่กย็ งั สามารถ
ตรวจจับชื่อเครือข่ายได้เป็ นชื่อเดียวกันได้ ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพิม่ เติมให้มคี วามสามารถในแสดงผลการตรวจจับสัญญาณ
เครือข่ายแบบต่อเนื่องได้
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Abstract— The proposed approach to improvement on the
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
network radio, there are many ways we propose another way of
reducing power control channel slightly to provide improved
signal quality, which is a measure of quality is EcIo (energy per
bit) / (Own cell interference +. Noise density) principle when the
power control channel down a bit to make the quality better,
because the denominator less energy than ever before, and open
the extra capacity in the network in the body, this is the reason
for the optimization this principle can be applied in a live
network.
It is important to maintain signal quality are durable and
resistant to interference. Probability to the good benefits for
imply network must be physical tuning coverage complete before
and area dense urban or urban is good to the imply this
parameter. For area rural should not imply because the cell edge
a foot print coverage is too large . However this paper presents a
science so that the results can be applied to real work.

is currently being used for HSDPA for dual carrier that can
deliver up to 42 Mbps. Tree part the WCDMA system.
-Spreading:[6] is the use of high bandwidth. Due to the
large bandwidth it will make a low-density waves.The waves
are further divided and information. Each user of the code
(code division multiple access).Spreading code using OVSF
code ,orthogonal all coder, the size using Spreading Factor[5]
(SF),Downlink using SF=4-512and Uplink using SF = 4-256.
-Modulation[6] is digital signal '0', '1' in the maper format
binary sequence on the high-frequency carrier using QPSK
form downlink and uplink usung BPSK. modulation of the
carrier waveform as well as have noise and interference
including.This is part transmitted.
-Despreading: [6] Decreasing high speed wideband signal
by demodulating(multiplying) with same sequence(same code
in the transmitter) used for spreading.In reality the channel is
not noise-free but WCDMA system employ Forward Error
Correction techniques to combat the effect of noise and
enhance the performance of the system .This is part receive.
Principle of the WCDMA network[7] to measurement.

Keywords— WCDMA, EcIo, RSCP, Power Control, Interference

I. INTRODUCTION
There are numerous ways to improve the performance [1]
UMTS Network(Universal Mobile Telecommunications
System)[2] based on the WCDMA(Wideband Code Division
Multiple Access) technology is the 3rd generation
telecommunication system [3] both physical and parameter in
this article are the parameters which will reduce the power
control to better signal quality, respectively. WCDMA the
operating principles input signals are converted into digital
signals. And sent a pass band signal to spread into different
frequency band WCDMA technology is used in a wide 5 MHz
wideband such features makes WCDMA transmission over. In
addition, the WCDMA technology is also suitable for use in
the city has a high density and WCDMA has been developed
to move forward with technology, HSPA (High-Speed Packet
Access), which is a protocol calls were made. To increase the
ability to pass on information technology, HSPA is also
divided them into 2 standard is HSDPA[4] (High Speed
Downlink Packet Access) and HSUPA[5] (High Speed Uplink
Packet Access) .HSDPA used a lot in commerce since most
users will focus on the current download over HSDPA
supports transmission speeds up to 1.8 Mbps - 14.4 Mbps, and

Fig. 1 Principle of Spreading Spectrum WCDMA Network
A. Eb/No,Unit:dB[8]
Eb/No is measured at the receiver system and serves to
indicate how 's strong of signal to noise ratio (Bit Error Rate
and depend with modulation techniques(BPSK, QPSK, etc)
Ec/No is positive value .
Eb= Bit Energy.(energy per bit)
No= Noise Spectral Density.(mWatts/Hz)
Definition
Eb/No=Bit Energy on the Spectral Noise Density.
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E. PG Unit:dB[9]
PG is Processing gain the ratio of chip rate over data bit
rate and related with service bearer rate if service bit rate
greater PG is smaller.
PG =10*LOG10(Chip rate/bit rate per user)
if assume user rate =12.2kbps(Voice call) then
PG=10*LOG10(3840000/ 12200)
=25dB
if user rate =128kbps (PS traffic)
PG=10*LOG10(3840000/ 12800)
=14dB

B. Ec/Io,Unit:dB from UMTS Network [8]
Ec/Io is quality radio via measured the ratio of the energy
per chip in CPICH power (Chip Energy in the presence of the
interference generated by all other user).Ec/Io is negative
value
Ec= Chip Bit Energy.(energy per bit)
Io= own cell interference + surrounding cell interference +
noise density
Definition
Ec/Io=Bit Energy on the Spectral Noise Density.
Actually Ec/Io and Ec/No has different?
Io = own cell interference + surrounding cell interference +
noise density
No = surrounding cell interference + noise density
Because WCDMA system measurement to type CS and PS
service than used for Ec/Io should be the correct.
Eb/No in to the baseband after despreading and
demodulation per user should be positive value amount of
energy on the total noise. Measured at the output of receiver
system.
Ec/Io in the free space focus is spread across the spectrum
should be have negative value to the ratio of energy on the
total noise (Energy is lower than the total interference) then
Ec/Io is negative value. Measured at the input of receiver
system as well.

II. UMTS SYSTEM WITH POWER CONSUMETION
CPICH power consume 10% and Control Channel power
consume 10 % from total power on the UMTS Network.

Fig. 2 Power Control Allocation with R99 and HSDPA
Tree part the DL power consists at first part HSDPA
physical channel(HS-PDSCH,HS-SCCH) consume total
power room 85% second part R99 or DPCH power consume
power room 75% and tree part CCH(Common Channel power)
consume power 20%.
UMTS have 2 part power control[8] first part is open loop
power control is mean RRC(Radio Resource Control)[11]
about the access UMTS network and two part is close loop
power control is mean RAB(Radio Access Bearer)[12] to get
each the service from network such as real time service AMR
to conversation ,non real time service is web service etc.

C. RSCP Unit:dBm from UMTS Network[8]
RSCP it is stands for Received Signal Code Power from the
energy per chip in CPICH power averaged over 512 chips to
measured in the downlink /uplink.
Actually RSCP and RSSI has different?
RSCP = Received Signal Code Power measured from
receiver (UE)on a particular CPICH power from NodeB
station and defined generally for CDMA system.
RSSI=Received Signal Strength Indicator measured for
generally all system.Unit:dBm.
Anyway Ec/No relationship with RSCP and RSSI as
formula also.
Ec/No= RSCP / RSSI (dB)
Ec/No=10LOG10(CPICH Power/Total Transmit Power)

III. WCDMA RADIO INTERFACE CHANNEL
WCDMA Radio Interface Channel have tree interface
channel.[13]

D. SIR Unit:dB[8]
SIR is the Signal-to-Interference Ratio defined ratio of the
energy in dedicated physical control channel bits to the power
density of interference and noise from after dispreading as
well as require by Rx complete.
Formula the SIR
SNR=Psignal Power/Pnoise
Or we can find as below to easy
SIR=Eb/No - PG
if Eb/No = 5dB
PG = 25dB(12,2kbps)
SIR=5-25
= -20dB or better.
Or at PG =14dB(128kbps)
SIR=5-14
= -10dB or better.

A. Physical channel
Layer1 providing the real transmission resource,
frequency,code (spreding and scramble) and phase.
1) UL. Physical Channels :
• Physical Random Access Channel(PRACH) uplink
common channel to the carry random when access
information.
• Uplink Dedicate Physical Data Channel(DPDCH) carry
dedicate data coming from layer2 and above coming
from DCH about power control.
• Uplink Dedicate Physical Control Channel(DPCCH)
carry dedicated control information general in layer
1about power control.
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• High Speed Dedicate Physical Channel(HS-DPCCH)
it is used to feedback message to HS-PDCSH.

IV. EXPERIMENTATION DESIGN ADN SCENARIO
We designed experiment from EcIo and traffic load[8]

Fig.4 Assume EcIo with out and with in traffic consume 6watt
At EcIo with out traffic
Ec = 2 watt
Io = 0+2+2 =4watt
Ec/Io = 2/4 = 0.5watt; = -3dB
at EcIo with in traffic consume 6watt
Ec = 2 watt
Io = 6+2+2 =10watt
Ec/Io = 2/10 = 0.2watt; = -7dB
Decrease power control channel to optimization
Ec = 2 watt
Io = 6+2+1 =9watt
Ec/Io= 2/9 = 0.22watt; = -6.5dB is good EcIo.

Fig. 3 WCDMA Function of Physical Channel

2) DL. Physical Channels :
• Downlink Dedicate Physical Channel(DPCH) carry
dedicate data coming from layer2 to above(coming
from DCH).
• Primary Common Control Physical Channel (P-CCPCH)
This is methodology to the measurement of decreased
carry BCH transport channel but P-CCPCH not
Power
Control Chanel in Live UMTS Network(UMTS-FDD).
transmitted during the first 256 chip of the slot fixed
-Network
configuration by main operator from table I.
channel code SF:256,30kbps.
-Chose two site to the cell edge has light load and drive test
• Secondary Common Control Physical Channel (SCCPCH) carry FACH and PCH as code SF:4 to 256 not on the night time.
-One mobility test via Voice long call(VOL) speed 20 km/h.
broadcast continuously transmitted but when PCH or
-Round 1 drive before decrease power control channel.
FACH information to transmit.
-Round 2 drive after decrease power control channel.
• Synchronization Channel (SCH) for cell search
-Good radio environment from physical tuning foot print.
procedure from two sub channel (P-SCH,S-SCH) as
well is transmitted at the first 256 chips of every time
TABLE I
slot(time slot 0 to 14).
WCDMA NETWORK CONFIGURATION
• Page Indication Channel (PICH) carry paging
indicators(PI).Used by nodeB to inform UE or group of
WCDMA NETWORK CONFIGURATION AND PARAMETER SETTING
UEs ,fixed channel code SF:256,30kbps.
Carrier Frequency (Downlink/Uplink)
• Acquisition
Indication Channel (AICH) carry
881.6 MHz/836.8MHz
Acquisition Indictor(AI) SF256 as will 16 kinds of
Total power NodeB
43 dBm(20Watt)
43 dBm(20Watt)
signature to generate AI .In form the UE that the
CPICH power
33 dBm(2Watt) or (10%)
network has received access request.
PSCHPower
Decrease from -5 to -8dB
• Common Pilot Channel (CPICH) is physical control
Radio of each channel
SSCHPower
Decrease from -5 to -8dB
channel broadcast to entire the cell and fixed channel
transmission power to
BCHPower
Decrease from -2 to -5dB
code SF:256, 30kbps.
NodeB transmission
power
• High Speed Physical Downlink Share Channel(HSAICHPowerOffset
Decrease from -6 to -9dB
PDSCH) bearing service data and layer2 overhead bits
PICHPowerOffset
Decrease from -7 to -10dB
mapper from transport channel fixed at SF16 but can
PCHPower
Decrease from -2 to -5dB
conFigd several code to improvement throughput
Maximum SF code
Code Channel reserv
5
(transferred in 2ms sub frame)
824-960 ;1710-2170 MHz
Frequency
Range
• High Speed Share Control Channel (HS-SCCH) carry
Gain
18 dBi
signalling to single UE consist modulation,channel
Horizontal BW
65'
Node B antenna
code,transport block site, HARQ process number,
redundancy version, new data indicator and UE identity
Vertical BW
7'
fixed SF128,60kbps based on a sub-frame of length 2ms.
Antenna height
45 m
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V. ANALYSIS EXPERIMENT RESULT
The result to measurement from drive test coverage RSCP,
EcNo, SC, TxPower, SIR before and after decreased power
control channel.

definition or can see designed experiment that Ec/Io=Bit
Energy on the Spectral Noise Density .The noise lese than
energy can see Fig.11 as well.
Fig.7 SC code to the left hand before and right hand after
best serving is clamp to remain SC legend.
Fig.8 UE_TxPower the right hand after good more left
hand before to save power more than can see Fig.12 as well.
Fig.9 SIR the right hand after good more left hand before
too.
Distribution data from Fig.10 to Fig.13

Fig.5 Legend RSCP(dBm) Before and After

Fig.10 RSCP Distribution
Fig.6 Legend EcNo(dB) Before and After

Fig.7 Legend SC Before and After

Fig.11 EcNo Distribution

Fig.8 Legend UE_TxPower(dBm) Before and After

Fig.12 UE TXPower Distribution

Fig.9 Legend SIR(dBm) Before and After
Describe the optimization for research via decreased power
control channel from the legend show result.
Fig.5 RSCP result before left hand and after right hand
remain the legend footprint coverage not impact because this
research do not adjust cpich power can see Fig.10 as well.
Fig.6 EcIo result the right hand is after decreased power
control channel is good quality more than the left hand from

Fig.13 SIR Distribution
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We can analysis distribution from Fig.10 the RSCP all rang
is remain this paper research aboute improvement EcIo than
can see Fig.11 the EcNo range 0 to -5dB before result has
57.7% but after result has 9.29% good more than the left hand.
Fig.12 UE_TxPow range -5 to -20 dBm before result has
71.02% but after result has 66.89% good more than the left
hand to save energy UE. And Fig.13 SIR remain result before
and after.This is analysis result from log file first round drive
and second round drive in the live UMTS network from main
operator Thailand.

TABLE IV
UE_TXPOWER DISTRIBUTION RESULT
Uu_TxPower

TABLE II
RSCP DISTRIBUTION RESULT
RSCP

Before

After

Range

Sample

Distribution
(%)

Sample

Distribution
(%)

>= -20dBm
-60 to -20 dBm
-70 to -60 dBm
-80 to -70 dBm
-90 to -80 dBm

0
302
508
379
400

0
15.71279917
42.14360042
61.86264308
82.67429761

0
309
580
403
430

0
14.53433678
41.81561618
60.77140169
80.9971778

-100 to -90 dBm

325

99.58376691

398

99.71777987

-115 to -100 dBm

8

10000

6

100

-130 to -115 dBm
<-103 dBm
Total

0
0
1922

100
100

0
0
2126

Before
Distribution
(%)

Sample

Distribution
(%)

>= 0 dB

0

0

0

0

-5dB<= x <0dB

1109

57.70031217

1473

69.28504233

-9dB<= x <-5dB

646

91.31113424

494

92.52116651

-11dB<= x <-9dB

133

98.23100937

129

98.58889934

-13dB<= x <-11dB

33

99.94797086

29

99.95296331

-15dB<= x <-13dB

1

100

1

100

-17dB<= x <-15dB

0

100

0

100

-20dB<= x <-17dB

0

100

0

100

x < -20dB

0

100

0

100

Total

1922

Sample

Distribution
(%)

Sample

Distribution
(%)

x <-20dBm

695

33.34932821

653

27.54112189

-20 to -5 dBm

785

71.01727447

933

66.89160692

-5 to 0 dBm

294

85.12476008

388

83.25601012

0 to 5 dBm

228

96.06525912

286

95.31843104

5 to 10dBm

74

99.61612284

99

99.49388444

10 to 20 dBm

8

100

12

100

x >=20 dBm

0

100

0

100

Total

2084

2371

Before

After

Range

Sample

Distribution
(%)

Sample

Distribution
(%)

x <-20 dB

0

0

0

0

-20 to -5 dB

0

0

0

0

-5 to 0 dB

0

0

0

0

0 to 5 dB

858

41.17082534

806

34.34171282

5 to 10dB

954

86.94817658

1120

82.06220707

10 to 20 dB

261

99.47216891

421

100

x >=20 dB

0

99.47216891

0

100

Total

2073

2347

Final summary on the table II about RSCP distribution
result before and after is remain result ,table III ECNO
distribution result at range -5dB<= x <0dB can imporvement
more 69.28% from after decreased power control,table IV
UE_TxPower distribution result at range-20 to -5 dBm can
improvement save energy UE ,but table IIV SIR distribution
result (the Signal-to-Interference Ratio) same before and after.
However this paper research decreased control channel power
only live network have many factor impact too time.

After

Sample

Range

SIR

100
100

Range

After

TABLE V
SIR DISTRIBUTION RESULT

TABLE III
ECNO DISTRIBUTION RESULT
EcNo

Before

VI. SUMMARY RESULT
Before imply group parameter to network Should be verify
radio environment from physical tuning.
PSCH Transmit Power Offset of the PSCH transmit power
from the P-CPICH transmit power in a cell level[3].
If the value is very low ,UEs at the edge of cells will be fail
in network searching, and influence on coverage of the
downlink common channel. If the value is very too high, the
power resources of cell edge impact to capacity too.
SSCH Transmit Power. If the value is very small ,UEs at
the edge of cells will be fail in network searching, and
influence on coverage of the downlink common channel. If
the value is very too high, the power resources of cell edge
impact to capacity too.

2126
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[5]

BCH Transmit Power.
If the value is very small ,Properly the messages cannot
send to the UEs at the edge of cells will be cannot receive
system messages . If the value is set too great, downlink
transmit will be effect causes interference occupies and the
power resources of cell edge impact to capacity also.
AICH Power Offset.
No effect on the UE state the idle mode.
PICH Power Offset
Difference between the transmit power of PICH and that of
PCPICH and no effect on the UE state the idle mode.
PCH Power
If the value is very small ,Properly the messages receive the
paging message at the edge of cells from downlink common
channel. If the value is set too great, downlink transmit will be
effect causes interference occupies and the power resources
of cell edge impact to capacity also.
For detailed information of this group parameter, refer to
3GPP TS 25.433.

[6]
[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

VII.
CONCLUSIONS
The decrease Power Control Channel in live UMTS
Network advantage part to improvement EcIo of quality more.
This is due to the PG is Processing gain the ratio is less and
make resource power is increased.
The disadvantage is that an impact on the access systems
WCDMA KPIs about access RRC.FailConnEstab.NoReply,
RAB.FailEstabCS.UuNoReply is worst case no tuning
coverage footprint physical coverage objective.
Therefore parameter set is suitable for the area through the
tuning coverage footprint part physical successfully.Rural area
should not imply because cell edge to large can deployed in
areas large number of cell serving and contiguous coverage or
small cell.
Finally, consider the capacity of the systems are adequate.
Depending on bandwidth and the impact on other parts that
are not mentioned. However, in the future we will see the
effects of the WCDMA system capacity and the impact of
customer complaint further.
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บทคัดย่อ

1. คํานํา

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพดินใน
พืน้ ที่บริเวณแปลงเพาะปลูกผักให้มปี ระสิทธิภาพ และสร้างระบบฟาร์ม
อัจฉริยะให้สามารถติดตามสภาพของพื้นที่เพาะปลูกทางไกลผ่านทาง
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั ่นบนโทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone
เครื่องมือที่พฒ
ั นาขึ้นมาและนํ ามาใช้ทําการวิจยั ในส่วนของอุปกรณ์
ได้แ ก่ อุ ป กรณ์ ไ มโครคอนโทรลเลอร์แ ละอุ ป กรณ์ ร บั ส่ง ข้อ มูล ไร้ส าย
Xbee Series 2 สําหรับการสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสําหรับ
รวบรวมและจัดเก็บข้อ มูลสภาพแวดล้อ ม แหล่งจ่ายพลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรตรวจวัดปริม าณนํ้ าในดินและ
วงจรตรวจวัดความชืน้ ดิน
คําสําคัญ: เกษตรความแม่นยําสูง, ฟาร์มอัจฉริยะ, เครือข่ายเซนเซอร์
ไร้สาย, ไมโครคอนโทรลเลอร์, พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

เกษตรกรรมความแม่นยําสูงเป็ นกลยุทธ์ในการทําการเกษตรที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรในด้านการดูแลและจัดการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่คุ้มค่า โดยเกษตรกรสามารถจะปรับ
การใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพืน้ ที่รวมไปถึงการดูแลอย่าง
มีประสิทธิภาพและแม่นยําด้วยเงื่อนไขที่ได้จากลักษณะเฉพาะของพืช
พันธุ์และปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดโดยอาศัยการ
ตรวจวัด ปริ ม าณสารอาหารในดิ น และสภาพอากาศของพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร[1]
การตรวจวัด สภาพแวดล้ อ มในพื้น ที่ ทํ า การเพาะปลู ก โดยอาศัย
อุป กรณ์ ต รวจวัด แบบพกพาร่ว มกับ ประสบการณ์ ข องเกษตรกร เพื่อ
รวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการกับ
แปลงเพาะปลูกเป็ นเรื่องที่ทําได้ลําบากและใช้เวลานาน ในบางช่วงเวลา
ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลที่สําคัญต่อการดูแลพืชทําให้การตัดสินใจและการ
ดูแลพืชทําได้ล่าช้า จึงได้ม ีการพัฒ นาและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆสําหรับ
การตรวจวัด และเก็ บ รวบรวมสภาพดิ น [2] เพื่ อ เป็ นแนวทางทํ า
การเกษตรสมัย ใหม่ท่ีต้อ งกํ าหนดปริม าณการให้น้ํ า แก่ พืชเป็ นป จั จัย
สําคัญ[3] โดยอาศัยความละเอียดของพารามิเตอร์สภาพแวดล้อม เช่น
ปริมาณแสงอาทิตย์ ลม ฝน อุณหภูม ิ อากาศ ความดันอากาศ อุณหภูม ิ
ดิน ความชื้นของดิน โครงสร้างของดิน เป็ นต้น[4] มาทําการวิเคราะห์
ด้ว ยระบบสนั บ สนุ น การตัด สิน ใจเพื่อ กํ า หนดปริม าณนํ้ า ที่เ หมาะสม
สําหรับต้นพืช[5] โดยกําหนดปริมาณการใช้น้ํ าของต้นพืชแต่ละช่วงเวลา
ควบคู่ไปกับการตรวจวัดสภาพดินจากปริมาณความชื้นของดิน[6] ที่วดั
ได้จากการเหนี่ ยวนํ ากระแสไฟฟ้าระหว่างแท่งวัด[7] ที่อ าศัยนํ้ าเป็ น
สื่อกลาง[8] ในแต่ละวันโดยใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ด้วย
การผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์[9] และจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้
ด้วยแบตเตอรีเ่ พื่อการจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมตลอดทัง้
วัน
บทความนี้ นํ า เสนอการทํ า งานของกระบวนการตรวจวัด อุ ณ หภู ม ิ
ความชื้น ระดับนํ้ าใต้ดนิ และความเร็วในการไหลซึมของนํ้ าใต้ดนิ และ

Abstract
This research aims to develop and improve an effective of the
system for measure the soil parameters in the crops area. In
addition, we made the smart farm system which can be monitor
the farms environmental by website and application on smart
phone.
The tool that we developed and applied to test in our research
on the part of the devices are consist of the microcontroller and
Xbee Series 2 for building a wireless sensor network to use for
collect and store the data. The solar cell to converts an energy of
light directly by the photovoltaic effect and soil parameters
measurement which consist of soil moisture and underground
water level.
Keywords: precision agriculture, smart farm, wireless sensor
network, microcontroller, solar cell
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การควบคุมอุปกรณ์รดนํ้าพืชด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่ควบคุมผ่าน
Smart Phone Application[10] และรายงานสภาพแวดล้อมผ่านเว็บไซต์

รูปที่ 2 วงจรเซนเซอร์ตรวจวัดระดับภายในดิน

2.1.2 การตรวจวัดระดับนํ้าภายในดิน
เซนเซอร์วดั ระดับนํ้ าในดินเป็ นอุปกรณ์วดั ระดับนํ้ าโดยอาศัยหลักการ
ทีน่ ้ําไหลซึมลงดินในระยะความยาวรากพืชมาวัดความเร็วในการซึมของ
นํ้ า และการอิ่ม ตัว ของนํ้ า ภายในบริเ วณพื้น ที่เ พาะปลู ก ซึ่ง อุ ป กรณ์
ตรวจวัดใช้วธิ กี ารไบแอสทรานซิสเตอร์และใช้ไอซี Shift Resister เพื่อ
อ่านสัญญาณไฟฟ้า เมื่อมีกระแสวิง่ ผ่านนํ้าไปยัง Input Pin ของไอซี
การทํางานของวงจรดังรูปที่ 2 จะใช้ Shift register รับข้อมูลแบบ
ขนาน แล้วให้สญ
ั ญาณออกมาเป็ นแบบอนุ กรม (Parallel input/ Serial
output) โดยใช้ IC CD4021BE จํานวน 2 ตัวดังรูปที่ 2 Output จาก IC
ั่
CD4021BE ทางฝงขวาที
่ขา Parallel Input (P1,P2) ต่อ อยู่ก ับ
ทรานซิสเตอร์วดั ระดับนํ้ าระดับที่ 9 และ 10 จะส่งไปเป็ น Input ให้ IC
ั ่ ายที่ขา Parallel Input (P1,P2,…,P8) ต่ออยู่กบั ทรานซิสเตอร์
ทางฝงซ้
วัดระดับนํ้ าระดับที่ 1 ถึง 8 ภายใน IC จะประกอบไปด้วย flip-flop เมื่อ
ส่ง clock ไป 1 ครัง้ data ที่ flip-flop จะส่งไปยังตัวถัดไป ถ้าส่ง clock
ไป 8 ครัง้ ก็จะได้ data จาก 8 Input การเรียกข้อมูลระดับนํ้ าจะทําการ
เก็บข้อมูล 2 ชุด แต่ละชุดเก็บข้อมูล 1 Byte คือ 8 Bit โดยชุดแรกจะเก็บ
ข้อมูลทัง้ 8 Bit สําหรับระดับนํ้ า 8 ระดับ และชุดที่สอง 6 Bit แรกจาก
ทางซ้ายจะมีค่าเป็ น 0 และ 2 Bit สุดท้ายทางขวาจะเก็บค่าระดับนํ้ า
ระดับที่ 9 และ 10 สําหรับการเก็บข้อมูลแต่ละชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
จะส่ง Clock จํานวน 8 ครัง้ เพื่อจะเก็บข้อมูลระดับนํ้ าให้ครบทัง้ 8 ระดับ
ใส่ในข้อมูล 1 Byte โดยการวัดแต่ละระดับจะเลื่อนข้อมูลไปทีละ 1 Bit
แล้วนําข้อมูลทัง้ 2 ชุดมาแปลงค่าจาก 8 Bit เป็ นจํานวนเต็มแล้วบวกกัน

รูปที่ 1 วงจรเซนเซอร์ตรวจวัดความชืน้ ในดิน

2. การทํางานของระบบ
การตรวจวัด สภาพดิน ในพื้น ที่แ ปลงเพาะปลู ก ผักประกอบไปด้ว ย
โครงสร้างของระบบ 3 ส่วน ได้แก่ ระบบการตรวจวัดสภาพดินด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับส่งข้อมูลพร้อมทัง้ จัดเก็บและแสดงผลข้อมูล
ด้วยอุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่วนสุดท้ายคือ ระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้ าแล้ว เก็บ พลังงานไฟฟ้ าเอาไว้แ ละจ่ายพลังงานไฟฟ้ าแก่
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
2.1 การตรวจวัดสภาพดิ น
ระบบจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะทํา
การรวบรวมข้อ มู ล 3 ชนิ ด จากอุ ป กรณ์ ต รวจวัด ได้แ ก่ อุ ณ หภู ม ิก ับ
ความชื้นภายในอากาศด้วยอุปกรณ์ DHT22/AM2302 ความชื้นภายใน
ดิน และระดับ นํ้ า ภายในท่ อ วัด ระดับ ที่ ถู ก ติ ด ตัง้ ไว้ ใ นบริ เ วณแปลง
เพาะปลูก หลังจากทําการรดนํ้ าจะนํ าระดับนํ้ าในท่อไปคํานวณเพื่อหา
ความเร็วการไหลซึมของนํ้าในดิน
2.1.1 การตรวจวัดความชืน้ ภายในดิน
การตรวจวัดความชื้นในดินใช้วิธีการวัดค่าการนํ าไฟฟ้าแล้วระบุค่า
ความชื้นในดินจากปริมาณการนํ าไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ การทดลองได้ใช้
วัสดุ 3 ชนิ ด สําหรับวัดค่าความชื้นในดิน ประกอบด้วย แท่งทองแดง
อะลูมเิ นียมแบน และเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) หลังจากทําการ
ทดลองเพื่อทดสอบการผุกร่อนปรากฏว่า แท่งทองแดงไม่สามารถใช้งาน
ได้น านเนื่ อ งจากการแลกเปลี่ย นอิเ ล็กตรอนเป็ นตัว ช่ ว ยเร่ง ปฏิกิริย า
ออกซิเดชันทําให้เกิดสนิมได้รวดเร็วมากขึน้ แต่ Stainless Steel เบอร์
304 ที่นํามาใช้เป็ นวัสดุในการวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดที่
ทํ า มาจาก Stainless Steel ดัง รูป ที่ 1 สามารถป้ องกัน การเกิด
ออกซิเดชันได้ดแี ละเมื่อเพิม่ การหุม้ ผิวด้านนอกโดยใช้ปูนพลาสเตอร์ให้
เป็ นแท่ งทรงกลมเส้น ผ่านศู นย์ก ลาง 1.5 เซนติเ มตร ปูน ที่ห่อ พื้น ผิว
ภายนอกไว้จะดูดซับนํ้ าฝนหรือนํ้ าที่ใช้รดพืชและจะแห้งไปในที่สุดเมื่อ
โดนแสงแดดในตอนกลางวันช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจวัดความชื้น
ได้ดียิ่ง ขึ้น ยืด อายุ ก ารใช้ ง านและลดการสึก หรอเนื่ อ งจากความชื้ น
สามารถนํ ามาวัดความชื้นที่อยู่ภายในดินได้ โดยให้ค่าผลลัพธ์เป็ นแบบ
เชิงเลข (Digital) เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการทําระบบรดนํ้าอัตโนมัติ

รูปที่ 3 แท่งตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าสําหรับวัดระดับนํ้าและท่อวัดระดับ
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รูปที่ 6 วงจรสําเร็จรูปสําหรับการประจุแบตเตอรี่

2.1.5 อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดและปิ ดนํ้าด้วย Solenoid Valve
การควบคุมระบบเปิ ดและปิ ดนํ้ าโดยใช้รเี ลย์ควบคุมการจ่ายพลังงาน
ให้กบั Solenoid Valve ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 Vdc เมื่อโหนดเซนเซอร์
ได้รบั ข้อมูลคําสั ่งให้เปิ ดหรือปิ ดนํ้ า โหนดเซนเซอร์จะทําการควบคุมการ
ทํางานของ Relay เพื่อที่จะตัดไฟหรือจ่ายไฟให้ Solenoid Valve ขนาด
2 W ที่เชื่อมต่ออยู่กบั ท่อส่งนํ้ าประปาขนาด ½ นิ้ว สําหรับเปิ ดหรือปิ ด
การส่งนํ้าดังแสดงในรูปที่ 5
2.1.6 อุปกรณ์สาํ หรับการประจุแบตเตอรี่
การประจุแบตเตอรีโ่ ดยใช้วงจรลดแรงดัน DC Step-Down ที่สามารถ
ปรับตัง้ แรงดันขาออกได้ (Constant Voltage) และเป็ นวงจรควบคุม
กระแสให้คงที่ (Constants Current) พร้อมแสดงสถานะชาร์จ สามารถ
ตัง้ กระแสชาร์จ สูง สุด ที่ 5 A ดัง รูป ที่ 6 โดยวงจรควบคุม กระแสมี
คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
• รับแรงดันไฟ INPUT ได้ตงั ้ แต่ 4.5 - 30 Vdc
• ปรับแรงดัน OUTPUT ได้ตงั ้ แต่ 0.8 - 30 Vdc
• ปรับตัง้ กระแสได้ตงั ้ แต่ 100 mA - 5 A
การทํางานแบบ Floating Charge โดยวงจรจะปรับกระแสให้คงที่
ขณะทําการประจุแบตเตอรี่ (CC: Constant Current) โดยไม่สนใจ Volt
ตกคร่อ ม จนกว่า กระแสจะลดลงตํ่ ากว่า ค่ากระแสที่ต ัง้ ไว้ วงจรจะทํ า
หน้าที่คงแรงดันตามที่ตงั ้ ค่าไว้ให้คงที่ (CV: Constant Voltage) จากนัน้
LED จะเปลี่ย นสีจ ากสีแ ดง (กํ า ลัง ประจุแ บตเตอรี่) ให้เ ป็ น สีเ ขีย ว
(พลังงานแบตเตอรีเ่ ต็ม)
2.1.7 วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า Buck-Boost Converter
วงจร Buck-Boost Converter ดังรูปที่ 7 ทําหน้าที่รกั ษาแรงดันที่จ่าย
โหลดให้มคี า่ คงที่ ถึงแม้ว่าแรงดันที่ป้อนให้วงจร Buck-Boost Converter
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงก็ตาม หากแรงดัน Input น้อยกว่าค่าที่ตงั ้ ไว้วงจรจะ
ทําการทบแรงดันด้วยการชดเชยกระแส และหากแรงดัน Input มากกว่า
ค่าที่ตงั ้ ไว้วงจรจะทําการลดทอนแรงดัน สามารถรับแรงดัน Input ได้ 335 Vdc และแปลงแรงดัน Output ได้ระหว่าง 1.25-30 Vdc จ่ายกระแส
ต่อเนื่องได้ 2 A พลังงานขาออกจ่ายพลังงานได้สงู สุด 20 W

รูปที่ 4 วงจรสําหรับควบคุมเปิดปิดรีเลย์สาํ หรับ Solenoid Valve

2.1.3 แท่งตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าสําหรับวัดระดับนํ้า
การตรวจวัดระดับนํ้าด้วยแท่งตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าดังรูปที่ 3 ได้ทํา
การเชื่อมต่อสายไฟจากแผ่นวงจรวัดระดับนํ้ าไปยังแต่ละจุดบนแท่งวัด
ระดับ โดยเส้นวงจรด้านนอกสุดคือ Ground (GND) สําหรับระดับที่ 1 จะ
อยูด่ า้ นล่างในดินส่วนทีล่ กึ ทีส่ ดุ ไล่ระดับขึน้ มาเรื่อยๆ โดยเว้นระยะห่าง 1
นิ้วเป็ นช่องว่างระหว่างแต่ละระดับ และเหนือจากระดับที่ 10 ขึน้ ไปอีก 1
นิ้ว คือระดับพืน้ ผิวดินของแปลงเพาะปลูก จากนัน้ นํ าแท่งวัดไปบรรจุลง
ในท่อ วัดระดับที่เจาะรูระบายนํ้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร
ระหว่างระดับที่ 1 - 10 โดยเจาะเป็ นแนวเส้นตรงรอบท่อจํานวน 3 แนว
เส้น แต่ละแนวเส้นห่างกัน 6 เซนติเมตร
ระบบฟาร์ม อัจ ฉริย ะจะทํ า การตรวจวัด ปริม าณนํ้ า อยู่ ต ลอดเวลา
ในขณะที่เกิดฝนตกหรือภายหลังจากทําการรดนํ้ า เซนเซอร์วดั ระดับนํ้ า
ในดิน จะตรวจพบสัญ ญาณจากแท่ ง ตรวจจับ สัญ ญาณไฟฟ้ ามีก าร
เปลี่ย นแปลงของปริม าณนํ้ าในท่ อ วัด แล้วจึงส่ง ผลตรวจวัดที่ได้ไปยัง
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลังจากนัน้ ข้อมูลปริมาณนํ้ าจะถูกนํ าไป
จัดเก็บและประมวลผลเพื่อคํานวณหาปริมาณนํ้ าที่เหมาะสมสําหรับการ
รดนํ้าในครัง้ ต่อไป
2.1.4 วงจรสําหรับควบคุมเปิ ดปิ ดรีเลย์สาํ หรับ Solenoid Valve
รูปที่ 4 แสดงวงจรขับรีเลย์ควบคุมการเปิ ดปิ ดด้วยทรานซิสเตอร์และ
ใช้ ไ ดโอดต่ อ คร่ อ มรี เ ลย์ เ พื่ อ ป้ องกั น ทรานซิ ส เตอร์ เ สี ย หายจาก
กระแสไฟฟ้าทีพ่ ยายามไหลผ่านเมื่อรีเลย์ตดั การทํางาน การเปิ ดวาล์วนํ้ า
ของ Solenoid Valve จะใช้วธิ กี ารส่งสัญญาณไฟฟ้าแรงดันสูง (High
Voltage) จาก Arduino ผ่านตัวต้านทาน (Resistor) ไปยังทรานซิสเตอร์
ชนิด NPN เพื่อให้ทรานซิสเตอร์ทํางานเมื่อทรานซิสเตอร์ทํางานจะครบ
วงจร กระแสจะสามารถไหลผ่ า นรีเ ลย์ แ ล้ ว สวิต ช์ รีเ ลย์ จ ะสลับ จาก
ตําแหน่ง NO ไปยัง NC และจ่ายกระแสไฟให้ Solenoid Valve ทํางาน

รูปที่ 7 วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า DC Buck-Boost Converter

รูปที่ 5 Solenoid Valve 12 Vdc 2 W สําหรับท่อ ½ นิ้ว
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รูปที่ 10 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 30 W

รูปที่ 8 แบตเตอรีแ่ ห้ง Sealed lead acid battery ขนาด 12 Vdc 12 Ah

การรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายมีการกําหนดรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเป็ น
ระบบข้อความแสดงความหมายของข้อมูลขึน้ ต้นและลงท้ายด้วยตัวเลขที่
ระบุคา่ สภาพแวดล้อมภายในพืน้ ทีท่ ดลอง

2.1.8 แบตเตอรีส่ าํ หรับจัดเก็บพลังงาน
การทดลองระบบเครือ ข่ายเซนเซอร์ไ ร้สายและระบบการให้น้ํ าผัก
เลือกใช้แบตเตอรีส่ ําหรับการกักเก็บพลังงานขนาด 12 Vdc 12 Ah ดัง
รูปที่ 8 เพือ่ จ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยมีปริมาณแรงดันไฟฟ้า 12 Vdc ให้แก่
Solenoid Valve โดยตรงและอีกทางหนึ่งก็จะลดปริมาณแรงดันลงเหลือ
5 Vdc แล้วจึงจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์อ่นื ๆในเครือข่ายโดยผ่านวงจร
รัก ษาระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าเสีย ก่ อ น ทัง้ นี้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ แ บตเตอรี่ ช นิ ด
แบตเตอรีแ่ ห้งเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบํารุงรักษา
2.1.9 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
การทดลองระบบเครือ ข่ายเซนเซอร์ไ ร้สายและระบบการให้น้ํ าผัก
เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 30 W ดังรูปที่ 10 เพื่อให้สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากเพียงพอต่อการใช้งานแม้ในสภาพแสงน้อยที่
อาจจะพบได้ในช่วงฤดูฝน

3. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของอุปกรณ์
การทดสอบประสิท ธิภ าพการทํ า งานของอุ ป กรณ์ ต รวจวัด สภาพ
ความชื้น ดิน และปริม าณนํ้ า ใต้ ดิน ในพื้น ที่แ ปลงเพาะปลู ก ได้ทํ า การ
ออกแบบการทดลองกับดิน 3 ชนิ ดบนแปลงเพาะปลูกจํานวนทัง้ สิ้น 3
แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 บรรจุดินร่วน แปลงที่ 2 บรรจุดินทราย และ
แปลงที่ 3 บรรจุดนิ เหนียว แต่ละแปลงเพาะปลูกมีขนาดกว้าง 1 เมตร
ยาว 3 เมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 0 – 35 เซนติเมตร
บรรจุดนิ แยกชนิดสําหรับแต่ละแปลงทดลอง และที่ระดับความสูง 35 –
40 เซนติเมตรบรรจุวสั ดุสําหรับการเพาะปลูกพืชจําพวกแกลบเผาและ
กากมะพร้าวผสมดินเพาะปลูกชนิดบรรจุถุง โดยกําหนดให้แต่ละวันมี
การรดนํ้าจํานวน 2 ครัง้

2.2 การรับส่งและจัดเก็บข้อมูล
การรับส่ง ข้อ มูล และจัด เก็บ ข้อ มูลทํ า งานบนพื้น ฐานของเครือ ข่า ย
เซนเซอร์ไร้สาย โดยการติดตัง้ โหนดปลายทาง (End Device Nodes)
ไว้ยงั พืน้ ที่ทดลองเพื่อตรวจวัดและควบคุมอุปกรณ์ภายในแปลงทดลอง
เมื่อโหนดปลายทางตรวจวัดค่าเสร็จสิน้ แล้วจะจัดส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายผ่านโหนดควบคุม (Coordinator node) ไปยังโหนด
ปลายทางสําหรับการจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม (Web Server Node
และ Web Service Node) โดยมีเส้นทางรับส่งข้อมูลดังรูปที่ 9 แสดง
เส้นทางการรับส่งข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อม

3.1 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการตรวจวัดปริมาณนํ้าใต้ดิน
การตรวจวัดระดับนํ้ าในช่วงเวลาเช้าและเย็นทดสอบหลังจากทําการ
รดนํ้ าพืชเสร็จสิน้ โดยในช่วงเช้าจะเริม่ รดนํ้ าเวลา 6:00 น. และช่วงเย็น
เวลา 17:00 น. อุปกรณ์ตรวจวัดจะเริม่ นับจากช่วงเวลาหลังการหยุดรด
นํ้ าไปจนกระทั ่งปริมาณนํ้ าระดับตํ่าสุด ทัง้ นี้ปริม าณการรดนํ้ าในแต่ละ
ครัง้ มีปริมาณที่ต่างกัน จึงต้องหาระยะเวลาที่น้ํ าซึมออกจากท่อวัดจาก
ระยะห่างของระดับสูงสุดของท่อวัด (level 11) กับระดับสูงสุดที่ทําการ
รดนํ้า (Max Level) คํานวณกับเวลาทีน่ ้ําซึมออกจากท่อวัดจนหมด
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการนับเวลาทีน่ ้ําอยู่ในระดับรากพืชหลังจากรดนํ้าตอนเช้า
ระดับนํ้า
เวลา
ระยะเวลา เวลารวมคิด
แปลง
เริม่ รด สูงสุด เมื่อ ตํ่าสุด เมื่อ
การซึม จาก (11-Max)
เพาะปลูก
นํ้า (Max) เวลา (Min) เวลา (Time:นาที)
× Time
0.2
แปลงที่ 1 6.00
6
6.01 0 6.01
1
(12 วินาที)

รูปที่ 9 เส้นทางการรับส่งข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อม
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการนับเวลาทีน่ ้ําอยู่ในระดับรากพืชหลังจากรดนํ้าตอนเย็น
ระดับนํ้า
เวลา
ระยะเวลา เวลารวมคิด
แปลง
เริม่ รด สูงสุด เมื่อ ตํ่าสุด เมื่อ
การซึม จาก (11-Max)
เพาะปลูก
นํ้า (Max) เวลา (Min) เวลา (Time:นาที)
× Time
0.43
แปลงที่ 1 17.00 4 17.01 0 17.01
3
(26 วินาที)
แปลงที่ 2 17.00 8 17.01 1 17.08
7
21
แปลงที่ 3 17.01 7 17.02 1 17.07
5
20

รูปที่ 11 กราฟรายงานสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกแปลงดินทราย

3.2 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการตรวจวัดปริมาณความชื้นในดิ น
การวัดความชื้นดินจะมีการตรวจสอบระดับความชื้นอยู่ตลอดเวลา
เมื่อ ค่าความชื้นดินที่วดั ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงระบบจะทําการบันทึกค่า
ทันทีเพื่อนํ าไปประมวลผลในการกําหนดปริมาณการรดนํ้ าและรายงาน
ข้อ มู ล สภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่ สภาพความชื้ น ดิน ปริม าณนํ้ า ใต้ ดิน
อุณหภูมแิ ละความชื้นในอากาศผ่านทางเว็บไซต์ดงั รูปที่ 11 – 13 แสดง
กราฟรายงานข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกแปลง
ดินทราย, ดินร่วน และดินเหนียวบนฐานข้อมูล

รูปที่ 12 กราฟรายงานสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกแปลงดินร่วน

3.3 การรายงานสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
การรับส่งข้อมูลและการควบคุมอุปกรณ์ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน
Smart Phone ทําการทดสอบบนอุปกรณ์โทรศัพท์ Nokia Lumia ซึ่งเป็ น
Windows Phone ที่รองรับการใช้งานบนเครือข่าย 3G ทําการทดลอง
โดยเรียกดูข้อ มูลรายงานสภาพแปลงเพาะปลูกผ่าน Application บน
Smart Phone ดังรูปที่ 14 แสดงภาพการทํางานของ Application ที่ทํา
กา รส่ ง ข้ อ มู ล คํ า สั ง่ ควบ คุ ม อุ ป กรณ์ รดนํ้ า แ ละ เ รี ย กดู ร า ยง า น
สภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ ที่แปลงเพาะปลูก ผลการควบคุมอุปกรณ์โดย
สั ่งงานไปยังโหนดปลายทาง (Web Service Node) สามารถควบคุมการ
รดนํ้าได้เพียงพอต่อการรดนํ้าผักในแต่ละวัน ดังนําเสนอใน [10]

รูปที่ 13 กราฟรายงานสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกแปลงดินเหนียว

ตารางที่ 3 ระดับความชืน้ ทีว่ ดั ได้จากแปลงทดลอง
วันที่

เวลา

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น
เช้า
เย็น

ความชืน้ ดิน (0 - 100 %)
แปลงดินทราย
84
33
83
76
74
80
80
80
80
80

แปลงดินร่วน
85
59
83
84
80
76
80
80
83
83

แปลงดินเหนียว
83
64
82
81
72
69
77
77
77
77

รูปที่ 14 Application บน Smart Phone [10]

4. สรุป
เครือ ข่ า ยเซนเซอร์ ไ ร้ ส ายสามารถตรวจวัด ข้ อ มู ล ที่ ม ีผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซนเซอร์และอุปกรณ์ภายใน
เครือข่ายตรวจวัดสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการรับส่งข้อมูล
สภาพแวดล้อ มและข้อ มูลคํา สั ่งจากโทรศัพ ท์ม ือ ถือ Smart Phone
สามารถควบคุมอุปกรณ์การรดนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

85

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

(ISSE), Proceedings of the 2014 37th International Spring Seminar
on., Dresden., 2014, pp. 442-447.
[10] Kaewmard, N.; Saiyod, S., "Sensor data collection and irrigation
control on vegetable crop using smart phone and wireless sensor
networks for smart farm," Wireless Sensors (ICWiSE), 2014 IEEE
Conference on , pp.106,112, 26-28 Oct. 2014

การตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมสําหรับการเพาะปลูกที่
อาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพียงสภาพดิน อุณหภูม ิ และความชื้น
ทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป สํ า หรับ ตัด สิ น ใจที่ ย ัง ไม่ ร อบคอบเท่ า ที่ ค วร ทัง้ นี้
ข้อผิดพลาดดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับหลายปจั จัยเช่น ลักษณะของต้น
พืช ปริมาณปุ๋ย ศัตรูพชื และลักษณะของแปลงเพาะปลูก หากเกษตรกร
ไม่หมั ่นตรวจสอบการเจริญ เติบ โตของพืช อย่า งสมํ่า เสมอ อาจทํา ให้
ได้ผลผลิตไม่เต็มที่
เอกสารอ้างอิ ง
[1] V. Romanov, D. Artemenko, I. Galelyuka, O. Kovyrova, Y.
Sarakhan, V. Fedak, "Computer devices for precision agriculture,"
Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems
(IDAACS), 2011 IEEE 6th International Conference on., Prague.,
2011, pp. 26-29.
[2] Qiang Wang, A. Terzis, A. Szalay, "A novel soil measuring wireless
sensor network," Instrumentation and Measurement Technology
Conference (I2MTC), 2010 IEEE., Austin., TX, 2010, pp. 412-415.
[3] R.G. Vishwakarma, V. Choudhary, "Wireless solution for irrigation in
agriculture," Signal Processing, Communication, Computing and
Networking Technologies (ICSCCN), 2011 International Conference
on., Thuckafay., 2011, pp. 61-63.
[4] I. Plotog, G. Varzaru, B. Mihailescu, "Device for multiple
environment parameters measurements for agriculture use," Design
and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 2014 IEEE 20th
International Symposium for., Bucharest., 2014, pp. 207-210.
[5] M.A. Fourati, W. Chebbi, A. Kamoun, "Development of a web-based
weather station for irrigation scheduling," Information Science and
Technology (CIST), 2014 Third IEEE International Colloquium in.,
Tetouan., 2014, pp. 37-42
[6] S. Sulaiman, A. Manut, A.R. Nur Firdaus, "Design, Fabrication and
Testing of Fringing Electric Field Soil Moisture Sensor for Wireless
Precision Agriculture Applications," Information and Multimedia
Technology, 2009. ICIMT '09. International Conference on., Jeju
Island, Korea (South)., 2009, pp. 513-516.
[7] J.A.G. Gnecchi, L.F. Tirado, G.M.C. Campos, R.D. Ramirez, C.F.E.
Gordillo, "Design of a Soil Moisture Sensor with Temperature
Compensation Using a Backpropagation Neural Network,"
Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, 2008.
CERMA '08., Morelos., 2008, pp. 553-558.
[8] Yandong Zhao, "Study on soil water content real-time measuring
method and sensor structure," Industrial Electronics and
Applications, 2009. ICIEA 2009. 4th IEEE Conference on., Xi'an.,
2009, pp. 3815-3818.
[9] N. Codreanu, G. Varzaru, C. Ionescu, "Solar powered wireless
multi-sensor device for an irrigation system," Electronics Technology

86

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ สําหรับหน่ วยงานธุรกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
Raspberry Pi firewall for Small and Medium Enterprise (SMEs)
นพดล จินตสุนทรอุไร1, ตรีรตั น เมตต์การุณจ์ ติ 2
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ตัวอย่างเช่น ไฟร์วอลล์ ระบบการป้องกันการบุกรุก (intrusion prevention
systems : IPS) แอพพลิเคชันเกทเวย์
่
(application gateway) เป็ นต้น โดย
อุปกรณ์ดงั กล่าวนัน้ มีราคาค่อนข้างสูง เมือ่ เทียบกับ ลักษณะของรายได้ของ
หน่ วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กจะไม่
ลงทุ นในส่วนนี้ อีกทัง้ ต้องเพิม่ บุคลากรในการจัดการอุ ปกรณ์ ดงั กล่าว ซึ่ง
ค่อนข้างซับซ้อน และเป็ นการสิน้ เปลืองจนเกินไป
บทความนี้จะให้เห็นถึงทางเลือกหนึ่งของน่ วยงานขนาดกลางและขนาด
เล็ก ทีส่ ามารถใช้ไฟร์วอลล์ ในราคาถูกได้ โดยการประยุกต์ใช้ บอร์ดสมองกล
ฝงั ตัว ทีม่ รี าคาถูก เช่น ราสพ์เบอรี พาย มาใช้เป็ น ไฟร์วอลล์ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์
หลัก ในการป้องกัน ภัย คุกคามในอิน เทอร์เนตให้กบั หน่ ว ยงานธุ ร กิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้สามารถเลือกซื้ออุ ปกรณ์ ป้องกันความปลอดภัยของ
อินเทอร์เนต ในราคาย่อมเยาว์ และมีประสิทธิภาพทีเ่ ทียบเคียงกับ ไฟร์วอลล์
ในระดับองค์กร โดยส่วนแรกจะกล่าวถึงการแนะนํ าอุปกรณ์ ราสพ์เบอรี พาย
ในปจั จุบนั นี้ว่ามีอะไรบ้าง และในส่วนทีส่ อง จะนํ าราสพ์เบอรี พาย ดังกล่าว
นัน้ นํามาเปรียบเทียบกับ ไฟร์วอลล์ ในระดับองค์กรทีม่ ใี ช้อยู่ ณ ปจั จุบนั เพื่อ
หาความแตกต่างในด้านต่างๆเช่น ประสิทธิภาพในการทํางาน ความเร็วใน
การป้องกัน และความสามารถในการรองรับข้อมูล

บทคัดย่อ
ในบทความนี้ นํ า เสนอแนวคิดเกี่ย วกับ การนํ า บอร์ ด ราสพ์เ บอรี พาย
(raspberry pi : RPi) ทีเ่ ป็ นบอร์ดสมองกลฝงั ตัว (embedded board) ชนิด
หนึ่ งที่เป็ นที่นิย มใช้ในปจั จุบนั ประยุก ต์ก ารใช้งานเป็ น อุปกรณ์ ไ ฟร์วอลล์
(Firewall) ทีไ่ ด้เปรียบเทียบราสเบอรี พายไฟร์วอลล์กบั บอร์ดสมองกลฝงั ตัว
อื่น ๆ ที่ใช้เป็ น ไฟร์ว อลล์ และ ไฟล์ ว อล์ข องเราท์ เตอร์ข นาดกลาง ซึ่ง ผล
ออกมานัน้ เห็น ได้ว่ า ราสพ์ เ บอรี พายนั น้ เมื่อ เทีย บกับ คิว บี้บ อร์ ด
ประสิทธิภาพการทํางาน ในแง่ของทรูพุต(throughput) กับจํานวนกฏของไฟร์
วอลล์นัน้ คิว บี้บอร์ด ไฟร์วอลล์ สามารถทํางานได้ดีกว่ า ราสพ์เบอรี พาย
ไฟร์วอล์ แต่ก็ไม่แตกต่างกันมาก นอกจากนี้ราสพ์เบอร์ร่พี ายไฟร์วอลล์ มี
ความสามารถเทียบเคียงกับไฟล์ว อลล์ข องเราท์เตอร์ขนาดกลางในแง่ของ
การตัง้ กฏของไฟร์วอลล์ รวมถึงการตรวจจับและป้องกัน ภัยคุกคาม โดย
จุดเด่นของบอร์ดราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ คือมีราคาถูกว่าเราเตอร์ขนาด
กลางมาก ทีเ่ ป็นทางเลือกสําหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กทีจ่ ะนําไปใช้งานได้
คําสําคัญ : ราสพ์เบอรี พาย , ไฟร์วอลล์ , ความปลอดภัยของอินเทอร์เนต ,
หน่วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2.ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ (RPi Firewall)

1.บทนํา

ราฟเบอรี พาย (raspberry pi : RPi) [3] เป็ นบอร์ดระบบฝงั ตัว ที่ม ี
ลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต ซึ่งพัฒนา
จาก มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เมือ่ ปี 2012 โดยราคาอยู่ทป่ี ระมาณ 35 เหรียญ
สหรัฐ โดยบอร์ด ราสพ์เบอรี พาย นัน้ ประกอบด้ว ย หน่ ว ยประมวลผล
สถาปตั ยกรรมแบบอาร์ม (advance RISC machine : ARM) และมีหน่ วย
ประมวลผลภาพ 3 มิติ สําหรับการฉายภาพวีดโี อ ขนาดความละเอียดสูง มี
หน่ วยความจําชัวคราว
่
(random access memory : RAM) ทีแ่ ตกต่างกันไป
ในแต่ละรุ่น ซึ่งจะกล่าวต่ อไป และสามารถเพิม่ หน่ วยความจําโดยใช้ เอสดี
การด์(SD card) ได้ พอร์ทการเชื่อมต่อประกอบด้วย เฮชดีเอ็มไอ(HDMI) ยู
เอสบี(USB) และ พอร์ต อีเทอร์เนต(ethernet) ซึ่งมีความนิยมอย่างมากใน
หน่ วยอุ ตสาหกรรมระบบโครงข่ายอัจฉริย ะ โดยที่ ราสพ์เบอรี พาย นัน้
ทํางานด้วยระบบ ลีนุกซ์ ซึ่งก็หมายความว่า สามารถใช้ตดิ ตัง้ โปรแกรม ทํา
เป็นเว็บเซิฟเวอร์ หรือจะเป็ นหน่ วยควบคุมอื่นๆได้ โดยทีร่ ะบบปฏิบตั กิ ารนัน้
จะเก็บไว้ในเอสดีการด์ (SD card) เมือ่ ทําการติดตัง้ เสร็จเรียร้อย ทุกหน่ วย
ประมวลผลของ ราสพ์เบอรี พาย ก็จะเริม่ ทํางานทันที

การใช้งานอินเทอร์เนตในปจั จุบนั นี้ มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันทัง้ เข้า
เพื่อไปหาข้อมูล อ่านข่าวสาร หรือเพื่อทําการ ดาวน์ โหลด ข้อมูลเพื่อใช้ใน
การทําธุรกรรมต่าง ๆ ในการเข้าใช้งานดังกล่าวอาจจะมีภยั คุกคามทางอิน
เทอร์เนตต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น [1] การใส่คําสังข้
่ อมูลผ่าน SQL (SQL
injection) การเปิดช่องโหว่ของการยืนยันตัวตน (Broken Authentication)
การปลอมแปลงหน้าเว็บเพจ (cross site scripting : XSS) จากการสํารวจ
ข้อมูลทางสถิตขิ อง Internet Security Threat Report ประจําปี 2014 [2]
จํานวนการปิ ดกัน้ เว็บไซต์ท่อี นั ตรายนัน้ มีจํานวนมากกว่าปี ท่แี ล้วถึง 23%
และ อัตราของการโจมตีของหน่ วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมือ่
เทียบกับปี ทแ่ี ล้ว มีสดั ส่วนทีม่ ากขึน้ จากเดิมถึง 11 % จะเห็นได้ว่าอันตราย
ของภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตต่อหน่ วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
นัน้ มีมากยิง่ ขึน้ และเป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะต้องคํานึงถึงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
มาตรการความปลอดภัยของอินเทอร์เนตในหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆมีความ
แตกต่างกันไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทของธุรกิจและลักษณะงานของธุรกิจนัน้
ๆ ด้ ว ย สํ า หรัอ งค์ ก รขนาดใหญ่ ท ั ว่ ไป มี ก ารป้ องกั น ภั ย คุ ก คามทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี โดยการลงทุ น กั บ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
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2.1 คุณสมบัตขิ อง ราสพ์เบอรี พาย โมเดล บี (raspberry pi model B)
[4]

ซึ่ง ในระดับ ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น นั น้ จะเอาไปใช้ใ นการตัง้ กฏไฟร์ ว อลล์
(firewall rules) ทีส่ ามารถกําหนดให้อุปกรณ์ดงั กล่าวนัน้ สามารถจัดการกับ
IP ทีเ่ ข้าข่ายอันตรายได้ อย่างเช่นการลบทิ้ง หรือปิ ดกัน้ ไม่ให้ผ่าน เป็ นต้น
หน้าจอการทํางานของการตัง้ กฏไฟร์วอลล์ เป็ นไปตามรูปที่ 1

เป็นรุ่นของบอร์ดทีไ่ ด้รบั ความนิยมและใช้กนั มากทีส่ ุดในขนาดนี้ ซึ่งในรุ่น
นี้ได้รบั การพัฒนาจากรุ่น เอ และมีสว่ นทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
• หน่วยประมลผล ARM 700 MHz แกนเดียว
• RAM 512 MB
• พอร์ทยูเอสบี 2 ช่อง
• พอร์ทอีเทอร์เนต 100 Mb ใช่สาํ หรับเสียบสายแลน
• กําลังส่งไฟฟ้าอยู่ท่ี 700 mA

2.2 คุณสมบัตขิ อง ราสพ์เบอรี พาย 2 (raspberry pi 2) [4]
เป็ นรุ่นของบอร์ดทีพ่ ฒ
ั นาจากโมเดล บี พลัส ในปจั จุบนั ซึ่งในรุ่นนี้นัน้ มี
คุณสมบัตหิ ลักเหมือนกับ โมเดล บี พลัส เหมือนกันทัง้ หมด แต่จะพัฒนาเรื่อง
ของประสิท ธิภ าพการทํา งาน รวมถึง เพิ่ม ความหลากหลายเพื่อ รองรับ
เทคโนโลยีในอนาคต เช่น รองรับการทํางานกับ วินโดวส์ 10 และลักษณะทีใ่ ช้
กับกราฟฟิคระดับสูง เป็นต้น ซึง่ รายละเอียดของคุณสมบัตมิ ดี งั นี้
• หน่วยประมลผล ARM Cortex-v7 900 MHz 4 แกน
• RAM 1 GB LPDR2 SDRAM หน่วยความจํา 2 ตัว
• พอร์ทยูเอสบี 4 ช่อง
• พอร์ทอีเทอร์เนต 100 Mb ใช่สาํ หรับเสียบสายแลน
• กําลังส่งไฟฟ้าสูงสุดอยู่ท่ี 1000 mA

รูปที่ 1 หน้าจอการทํางานของการตัง้ กฏ ไฟร์วอลล์ของ IPFire [5]

2.3.2 ซอฟต์แวร์ Utangle Firewall [6]
เป็ นซอฟต์แวร์ทร่ี วมอยู่ในตัวอุปกรณ์เซิฟเวอร์ของ Utangle ซึ่งสามารถ
ดาวน์ โ หลดซอฟต์ แ วร์ ต ัว แยกออกมาเพื่อ ทํ า แยกออกมาต่ า งหากได้ ซึ่ง
คุณสมบัตกิ ารทํางานนัน้ สามารถกําหนดกฏของไฟร์วอลล์เพิม่ ปิดกัน้ ไม่ให้ไอ
พีแอดเดรส ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์สามารถเข้ามาในเครือข่ายได้ และสามารถสร้าง
DMZ เพื่อทําการป้อ งกันกฏที่เพิม่ ออกมาได้ ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดผ่าน
เว็บไซต์ได้

2.3 ซอฟต์แวร์ ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์

2.3.3 ซอฟต์แวร์ IPTable [7]

2.3.1 ซอฟต์แวร์ IPFire [5]

IPTable เป็ น ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของระบบปฏิบตั กิ ารลินุกซ์ ทีส่ ามารถ
สร้างกฏของไฟร์วอลล์ ได้ โดยใช้เวลาการตอบสนองรวดเร็ว ซึ่งคุณสมบัติ
การทํ างานนัน้ ซอฟต์ แ วร์ ดงั กล่ าวสามารถสร้างกฏไฟร์ว อลล์ไ ด้ จัด การ
การจราจรของข้อมูลทีเ่ ข้ามาได้ และสามารถจัดการ ไอพีแอดเดรส ต่างๆได้
เช่ น การจัดการไอพี โปรโตคอล พอร์ท เป็ นต้น ซึ่งหน้ าจอการทํางานนัน้
เป็ นไปตามรูปที่ 2

IPFire เป็ นซอฟต์แวร์ทอ่ี อกแบบเพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนาเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย ซึ่งใช้ได้ตงั ้ แต่ในระดับองค์กรธุรกิจขนาด
เล็ก จนถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งซอฟต์แวร์ดงั กล่าวนี้มลี กั ษณะการทํางานที่
ง่าย และมีหน้าจอการทํางานในส่วนของผู้ใช้งานค่อนข้างสะดวกต่ อการใช้
งาน โดยใน คุณสมบัตกิ ารทํางานในด้านไฟร์วอลล์ จะอ้างอิงจากการทํางาน
ของ การตรวจสอบแพ็คเก็จแบบสถานะสัมพันธ์ (serial peripheral interface
: SPI) ซึ่งจะสร้าการทํางานบนเฟรมเวิรค์ ทีช่ ่อื ว่า เนตฟิ ลเตอร์ (netfilter)
โดยลักษณะการทํางานของส่วนนี้จะแจ้งเตือนการทํางานถึง 4 ระดับด้วยกัน
ซึง่ เปรียบได้ถงึ 4 ระดับของความปลอดภัย
สีเขียว แสดงถึง ระดับปลอดภัย (safe area)
สีแดง แสดงถึง ระดับอันตราย (danger area)
สีน้ําเงิน แสดงถึง ระดับของพืน้ ทีไ่ ร้สาย หมายความว่า เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายภายใน (wireless network)
สีสม้ แสดงถึง เขตของการควบคุมของไฟร์วอลล์ (demilitarized zone :
DMZ)

รูปที่ 2 หน้าจอการทํางานของการตัง้ กฏไฟร์วอลล์ของ IPTable [8]
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อนุ กรม (universal asynchronous reciever/transmitter : UART) รวมอยู่ใน
ซอฟต์แวร์ดว้ ย ซึ่งเป็ นทีน่ ิยมมากในการพัฒนาอุปกรณ์ดว้ ยระบบปฏิบตั กิ าร
ลีนุกซ์

3.ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ กับ ไฟร์วอลล์ตวั อื่น ๆ
ั วอื่น ๆ
3.1 ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ กับ บอร์ดสมองกลฝงตั

ั
ส่วน คิวบีบ้ อร์ด ไฟร์วอลล์ ทํางานด้วยสถาปตยกรรม
ARM เข่นเดียวกับ
ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ ความเร็ว 1 GHz และเก็บข้อมูลด้วยหน่ วยจัดเก็บ
ภายในขนาด 4 GB NAND Flash และสามารถเพิม่ หน่ วยความจําผ่าน เอสดี
การด์ (SD card) ได้ และอินเตอร์เฟสการใช้งานเพิม่ เติม อย่างเช่น ช่องเสียบ
ยูเอสบี , ช่องการสื่อสารแบบอนุ กรมแบบซิงโครนัส (inter-integrated circuit
: I2C) , พอร์ทสถานะสัมพันธ์ (serial peripheral interface : SPI) และ
พอร์ทช่องแรงดันไฟฟ้าทีแ่ ตกต่ าง (low-voltage differential signaling :
LVDS)

งานวิจยั ของ Zubair Nabi [9] ทีน่ ํ าเสนอเรื่อง A $35 Firewall for the
Developing World ได้สรุปใจความเกีย่ วกับการเปรียบเทียบ บอร์ด ราสพ์เบอ
รี พาย ทีป่ ระยุกต์การใช้งานในด้านของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ เทียบกับ บอร์ด
ร ะ บ บ ฝ ั ง ตั ว ช นิ ด อื่ น ๆ ซึ่ ง ใ น ง า น วิ จั ย เ ที ย บ กั บ คิ ว บี้ บ อ ร์ ด
(cubieboard) โดยที่งานวิจยั นี้จะวัดความสามารถในด้านต่ างๆของการ
ทํางานของไฟร์วอลล์ อย่างเช่น การตัง้ กฏไฟร์วอลล์ ประสิทธิภาพในการ
ทํา งาน รวมถึง องค์ป ระกอบในด้า นอื่น ๆ อย่ า งเช่ น การแปลงที่อ ยู่ ข อง
เครือข่าย (network address translation : NAT) หรือการ ดูขอ้ มูลทีเ่ ข้ามา
เป็นต้น ซึง่ จะอธิบายเป็นส่วน ๆ ดังนี้

ในตารางที่ 1 เป็ นการเปรียบเทียบคุณสมบัตริ ะหว่าง ราสพ์เบอรี พาย
ไฟร์วอลล์ มาเทียบกับ คิวบีบ้ อร์ด ไฟร์วอลล์

3.1.1 ความสามารถในการสร้างกฏไฟร์วอล์

ตารางที่ 1 คุณสมบัตกิ ารใช้งานระหว่าง ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ กับ คิวบี้
บอร์ด ไฟร์วอลล์ [9]

ความสามารถในการสร้าง กฏไฟร์วอลล์ ของ ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์
มีป ริม าณข้อ มูล อยู่ ท่ี 58 Mbps แตกต่ า งจาก คิว บี้บ อร์ ด ไฟร์ -วอลล์
(cubieboard firewall) ทีท่ ํางานอยู่ท่ี 54Mbps และเมือ่ ทําการเพิม่ จํานวนกฏ
เพิม่ ขึน้ จํานวนทรูพุท (throughtput) คิวบี้บอร์ด ไฟร์วอลล์ จะสูงกว่าเมือ่
เทียบกับ ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ ซึง่ ลักษณะความสามารถจะเป็นไปตาม
รูปที่ 3

คุณสมบัติ
หน่วยประมวลผล(MHz)
GPU
ความจํา
Ethernet
ราคา ($)

Raspberry Pi
700
24
512
10/100
35

Cubieboard
1000
7.2
1024
10/100
59

3.2 ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ กับ เราท์เตอร์ในระดับกลางในแง่ไฟร์
วอลล์
โดยในทีน่ ้ีจะใช้ เราท์เตอร์ยห่ี อ้ Cisco 1900 series มาเป็ นตัวแทนของ
เราท์ เ ตอร์ ใ นระดับ กลางเพื่อ ทํ า การเปรีย บเทีย บประสิ ท ธิภ าพในด้ า น
คุณสมบัติ และความสามารถในการทํางานของไฟร์วอลล์

3.2.1 การเปรียบเทียบในแง่ของไฟร์วอลล์
ในเราท์เตอร์ดงั กล่าวนัน้ การที่จะสามารถมีคุณสมบัตใิ นการป้องกันความ
ปลอดภัย ของอิน เตอร์ เ น็ ต ได้ จะต้ อ งทํ า การลงซอฟต์ แ วร์ เ พิ่ม เพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการทํางานของเราท์เตอร์ ซึ่ง ซอฟต์แวร์นัน้ มีช่อื ว่า Cisco
IOS Firewall [10] ซึง่ คุณสมบัตใิ นการทํางานมีดงั นี้

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพของการสร้างกฏของไฟร์วอลล์ ระหว่าง ราสพ์เบอรี
พาย ไฟร์วอลล์ มาเทียบกับ คิวบีบ้ อร์ด ไฟร์วอลล์ [9]

3.1.2 คุณสมบัตแิ ละความสามารถของการทํางานทั ่วไป

•
•
•
•
•
•

ในงานวิจยั นี้จะกล่าวคุณสมบัตภิ ายในของ ระหว่าง ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์
วอลล์ มาเทียบกับ คิวบี้บอร์ด ไฟร์วอลล์ โดยที่ ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์
ทํางานด้วยหน่ วยประมวลผล สถาปตั ยกรรม ARM ความเร็ว 700MHz เก็บ
ข้อมูลด้วย มัลติมเี ดียการ์ด (multimedia card : MMC) ภายนอก หรือผ่าน เอ
สดีก ารด์(SD card) ซึ่ง มีอิน เตอร์เ ฟสการใช้ง าน พอร์ท เอนกประสงค์
(general-purpose input/output : GPIO) และ พอร์ทสื่อสารข้อมูลแบบ
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ตรวจสอบแพ็คเก็ต สเตจฟูล (stateful) สําหรับการใช้งานไฟร์วอลล์จริง
การตรวจสอบ พร็อกซี่ (proxy) เพือ่ ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร
การขอตรวจสอบการป้องกันโปรโตคอลทัวไปและโปรแกรม
่
สนับสนุ น ไฟร์วอลล์โปร่งแสง (transparent firewall)
ป้องกันการกระจายปฏิเสธบริการ (DDOS)
บันทึกการติดต่อและสนับสนุนการตรวจสอบและแจ้งเตือน
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ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวนัน้ จะเป็ นส่วนทีเ่ พิม่ เติม (add-ons) ของเราท์เตอร์
เพื่อให้อุปกรณ์ดงั กล่าวนัน้ สามารถทํางานเป็ นไฟร์วอลล์ป้องกันการโจมตี
ของอินเตอร์เน็ตได้
โดยจากงานวิจยั ของ Thaier Hayajneh, Bassam J. Mohd , Awni
Itradat, และ Ahmad Nahar Quttoum [11] ทีน่ ําสนอเรื่อง Performance
and Information Security Evaluation with Firewalls ได้นําเสนอเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของไฟร์วอลล์ในเชิงสถิติ ของอุ ปกรณ์ท่เี ป็ น ไฟร์
วอลล์โดยตรงกับเราท์เตอรที่เพิม่ ซอฟต์แวร์ โดยในทีน่ ้ีจะให้ความสําคัญใน
ส่วนที่เป็ นเราท์เตอร์ท่เี พิม่ ซอฟต์แวร์ ผลลัพธ์ท่ไี ด้นัน้ เมื่อทําการใส่ ข้อมูล
แพ็ ค เกต (packets) ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จะทํ า ให้ จํ า นวนข้ อ มู ล ที่ เ ข้ า มา
(throughtput) มากขึน้ มี สัดส่วนความล่าช้า (delay) ทีเ่ พิม่ ขึน้ และค่าความ
แปรปรวนของความล่าช้า (jitter delay) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามสถิตใิ นรูป 4 , 5
และ 6 ซึ่งจะสังเกตุ ว่าไฟร์วอลล์โ ดยตรงนัน้ สามารถทําประสิทธิภาพได้
มากกว่า เราท์เตอร์ทท่ี าํ การเพิม่ ซอฟต์แวร์เข้าไป

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพของความแปรปรวนในการล่าช้าเมือ่ ส่งแพ็คเก็ตใน
ขนาดต่างๆ [11]
แต่ทงั ้ นี้อาจจะสรุปได้ว่า คุณสมบัตดิ งั กล่าวนัน้ เราท์เตอร์เมือ่ ทําการเพิม่
ซอฟต์แวร์ท่สี ามารถทํางานเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ได้ จะมีความสามารถในการ
ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เนตได้ ซึ่งในแต่ละรุ่นนัน้ จะมี
ความสามารถในการรองรับประสิทธิภาพทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้เนื่องจาก
ปจั จัยในด้านคุณสมบัตภิ ายในต่างๆ ซึง่ จะกล่าวในข้อต่อไป

3.2.2. การเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องระบบตรวจสอบและป้องกันการ
บุกรุก
ในส่วนของ Cisco 1900 Series นัน้ เมื่อทําการติดตัง้ Cisco IOS
Firewall แล้ว เมื่อ ทํ า การติด ตัง้ คุ ณ สมบัติข องระบบตรวจสอบการบุ รุ ก
(intrusion detection system : IDS) นัน้ ทําให้การทํางานของเราท์เตอร์นนั ้ มี
ประสิทธิภาพลดลง [12] และทําให้สูญเสียหน่ วยความจําส่วนหนึ่งไปให้กบั
การทํางานนี้ โดยคุณสมบัตขิ อง IOS Firewall IDS นัน้ มีการทํางานดังนี้

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพของทรูพตุ เมือ่ ส่งแพ็คเก็ตในขนาดต่างๆ [11]

•
•
•

สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังหน่ วยการทํางานกลางได้
สามารถทิง้ แพ็คเกตทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้
สามารถรีเซทการเชือ่ มต่อโพรโตคอล ทีซพี ี (TCP) ได้

ส่วนระบบป้องกันการบุกรุก [13] (intrusion prevention system : IPS)
นัน้ เป็ นส่วนทีต่ อ้ งทําการเพิม่ ซอฟต์แวร์ต่างหากเข้ามาเพื่อเพิม่ คุณสมบัตใิ น
การป้องกันการบุกรุกของภัยคุกคามต่างๆได้ ซึ่งคุณสมบัตติ ่างๆนัน้ แสดงใน
รูปที่ 7

รูปที่ 5 ประสิทธิภาพของเวลาในการล่าช้าเมือ่ ส่งแพ็คเก็ตในขนาดต่างๆ [11]
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เพือ่ ทีร่ องรับเส้นทาง สําหรับ ข้อมูลขาเข้า (Inbounf Port) และ ข้อมูลขาออก
ั
(Outbound port) ทีจ่ ะเข้าไปยังเราท์เตอร์นนั ้ วิธกี ารแก้ปญหาของ
ราสพ์เบอ
รี พาย ไฟร์วอลล์ นัน้ จะต้องใช้ พอร์ตยูเอสบี ในการทีจ่ ะแปลงเป็ น อีเทอร์
เนตพอร์ตขาออกให้ซ่งึ จะต้องเสียทรัพยากรของพอร์ตยูเอสบีไป 1 ช่องเพื่อ
รองรับ คุ ณ สมบัติ ด ัง กล่ า ว แต่ ท ัง้ นี้ เ นื่ อ งจากความต้ อ งการพื้น ฐานของ
หน่ วยงานธุรกิจขนาดเล็ก ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทีม่ าก การใช้ ราสพ์เบอรี
พาย ไฟร์วอลล์ เพียงตัวเดียวเพื่อป้องกันภัยคุกคามอินเทอร์เนต เพียงพอ
สําหรับหน่ วยงานธุรกิจดังกล่าว

4.บทสรุป
ในบทความนี้ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการเอาบอร์ด ราสพ์เบอรี พาย มา
ประยุกต์ใช้เป็ นไฟร์วอลล์ ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัตขิ องราสพ์เบอรี พาย
ไฟร์ ว อลล์ และซอร์ ฟ แวร์ ท่ีนํ า มาใช้เ ป็ น ไฟร์ ว อลล์ และได้เ ปรีย บเทีย บ
ประสิทธิภาพการทํางานในแง่ของทรูพุตกับการตัง้ กฏของไฟร์วอลล์ เทียบกับ
คิวบีบ้ อร์ด ไฟร์วอลล์ โดยประสิทธิภาพของคิวบีบ้ อร์ดไฟร์วอลล์ ดีกว่า ราสพ์
เบอรีพายไฟร์วอลล์เล็กน้อย ราสพ์เบอรีพายไฟร์วอลล์ มีความสามารถและ
การทํางานเทียบเคียงกับเราท์เตอร์ขนาดกลางในแง่ของการทํางานไฟล์วอลล์
ได้ อย่างเช่น การตัง้ กฏของไฟร์วอลล์ รวมถึงการตรวจจับและป้องกันภัย
คุกคาม แต่ ทงั ้ นี้ ในส่วนของการทํางานนัน้ ราสพ์เบอรี พาย ไฟล์วอลล์นัน้
อาจจะมีขอ้ จํากัดต่างอย่างเช่น แบรนด์วธิ ในการใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเราท์เตอร์ในระดับกลางในแง่ไฟร์วอลล์ ส่วนใน
ด้านของราคานัน้ ราคาของบอร์ด ราสพ์เบอรีพายมีราคาขายอยู่ท่ี ไม่เกินสอง
พันบาท นัน้ มีราคาถูกมาก เมือ่ เทียบกับเราท์เตอร์ขนาดกลางทีม่ รี าคาขาย
อยู่ท่ี 21,000 – 52,000 บาท ทําให้ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ เป็ นทางเลือก
ของ หน่ วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทีต่ ้องการประหยัดต้นทุนของ
ไฟร์วอลล์ได้

รูปที่ 7 คุณสมบัตกิ ารทํางานของระบบป้องกันการบุกรุกของเราท์เตอร์
Cisco [13]
ส่วนของ ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ การทํางานของระบบตรวจสอบและ
ระบบป้องกันการบุกรุกนัน้ จะต้องทําการเพิม่ เฟิ รม์ แวร์เพิม่ เติม (add-on) [5]
เพือ่ ทําการเพิม่ คุณสมบัตดิ งั กล่าวเขามา ซึง่ ในบาง add-on นัน้ สามารถ
ทํางานได้ทง้ การตรวจสอบและการป้องกันการบุกรุกในตัวเดียวกันได้ เช่น
Guardian ,Snort เป็นต้น

3.3 การเปรียบเทียบในเชิงราคาของอุปกรณ์
ในส่วนของราคานัน้ เนื่องด้วยราคาของ Cisco Router 1900 Series นัน้
เป็ น เราท์เ ตอร์ในหน่ ว ยงานธุ ร กิจ ขนาดกลาง ราคาของอุ ป กรณ์ ก็อ ยู่ ใ น
ขอบเขตของหน่ วยงานธุรกิจขนาดกลางสามารถยอมรับได้ ช่วงราคาจะอยู่ท่ี
[14] 21,000 – 52,000 บาท แต่ในส่วนของบอร์ด ราสพ์เบอรี พาย นัน้ ใน
ส่วนของต้นทุนบอร์ด ราคาจะอยู่ท่ี ประมาณ 35 $ หรือคือเป็ นเงินไทยอยู่ท่ี
ประมาณ 1,050 บาท โดยราคานี้ไ ม่ร วมอุ ปกรณ์ เสริมอื่น ๆ ซึ่งราคานัน้
เหมาะสํ า หรับ ธุ ร กิจ ขนาดเล็ก ที่ม ีงบประมาณค่อ นข้างจํา กัด แต่ ท ัง้ นี้ ท ัง้
นัน้ เอง เมือ่ ราคาสูงมากขึน้ คุณภาพของตัวอุปกรณ์กจ็ ะดีขน้ึ ตามไป แต่ทงั ้ นี้
ต้องขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมกับข้อมูลที่รบั เข้ามา และองค์ประกอบอื่นๆที่
ต้องพิจารณาด้วย
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3.4 ข้อจํากัดบางประการ
ในส่วนของคุณลักษณะการทํางานเบือ้ งต้นนัน้ เนื่องจาก ราสพ์เบอรี พาย
ไฟร์วอลล์ เป็นบอร์ดสมองกลทีม่ ขี นาดเล็กและราคาถูก คุณสมบัตบิ างอย่างก็
ไม่ส ามารถทํา ได้เ หมือ นกับ เราท์เตอร์ข นาดกลางในแง่ข องไฟร์ว อลล์ ไ ด้
ทัง้ หมด อย่างเช่น ข้อจํากัดในเรื่องของ แบนด์วธิ (Bandwidth) การใช้งานที่
ราสพ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ ทํางานในแบนด์วธิ ทีน่ ้อยกว่า ทัง้ นี้เพราะมาจาก
อีเทอร์เนต พอร์ต ทีร่ องรับได้สูงสุดแค่ 100 Mbps[4] ซึ่งไม่เหมือนกับเราท์
เตอร์ขนาดกลางทีส่ ามารถทําได้สูงสุด 1 Gbps[10] ซึ่งวิธกี ารแก้ปญั หานัน้
สามารถทํา ได้โ ดยการเพิ่ม บอร์ด ดัง กล่ า วเพื่อ เป็ น โหลดบาลานซ์ (Load
Balance) หลายๆตัวยืดหยุ่นกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และคุณสมบัติ
ภายนอก ถ้านําไปใช้ในแง่ของไฟร์วอลลนัน้ เนื่อกจาก
พ์เบอรี พาย ไฟร์วอลล์ มีพอร์ท อีเทอร์เนต (LAN) แค่ 1 พอร์ตเท่านัน้ แต่
เนื่องด้วยคุณสมบัตขิ องไฟร์วอลล์ทจ่ี ะต้องมี พอร์ต อย่างน้อย 2 พอร์ตขึน้ ไป
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protocols, a basic random key pre-distribution model by
generating key pool and allotting its different parts to each
node [5-7]. Other research approaches also studied key
distributions through either random keys or hash table for
authentications.
This paper alternatively focuses on an authentication of Ad
Hoc wireless protocols and message through the validation
using a hash function. Such a hash function has been a key
technology in advanced cryptography, which encodes an
arbitrary length input message into a hash value with fixed
length. Typically, two categories of hash functions are unkeyed
and keyed hash functions whose specifications dictate only an
input message and both input message and security keys,
respectively. In general, preferable characteristics of hash
functions include high possibility of collision resistance and
high security against preimage and second-preimage attacks.
Typical hash functions, for instance, Message Digest
(MAD, MAD) and Secure Hash Algorithm (SHA-1) have
generally been exploited in software industries for purposes of
integrity verification of electronically transmitted files as well
as security in protocols. However, the typical hash functions
have been designed based on logical operations or multi-round
iterations, and therefore the hashing process efficiency, which
depends upon inherent ciphers and complicated computation
processes, are necessarily required. Recently, it has been
notified through the analysis of the collision frequencies that
those of typical hash functions contain several undiscovered
flaws [2]. Therefore, multiple-block-length hash functions
have been suggested [3-5]. Nonetheless, designs and
implementation of such multiple-block-length hash function
are relatively complicated in terms of security and efficiency.
As a pervasive feature in nature, chaos is a deterministic
process generated by nonlinear dynamical systems that
possess distinctive properties in pseudo-randomness,
sensitivity to initial conditions and control parameters. Due to
these properties, chaos-based hash algorithms have been of
much interest as an alternative to that of typical hash

Abstract—This paper proposes a new chaos-based keyed hash
function that can be used for communication protocols in
MANET. The proposed chaotic map realizes an absolute-value
nonlinearity, which offers robust chaos over wide parameter
spaces, i.e. high degree of randomness through chaoticity
measurements using Lyapunov exponent. The proposed keyed
hash function structure is compact through the use of a single
stage chaos-based topology. Hash function operations involve an
initial stage when the chaotic map accepts input message and
initial conditions, and a hashing stage where alterable-length
hash values are generated iteratively. Hashing performances are
evaluated in terms of original message condition changes,
statistical analyses, and collision analyses. Results of hashing
performances show that the mean changed probabilities are very
close to 50%, and the mean changed bit number is also close to a
half of hash value lengths.
Keywords-Mobility Management; Clustering; Topology control;
Coverage, and connectivity; synchronization; Social networks.

I. INTRODUCTION
A mobile Ad Hoc NETwork (MANET) has been emerged
for a variety of applications such as in emergency search and
rescue operations, in battlefields, or in setting up of instant
communication among moving vehicles [1]. Such a Mobile Ad
Hoc Network normally is a type of multi-hop network formed
temporally by a group of nonfrastructure wireless mobile nodes
that relays data packets from one to another in order to
communicate with the remote nodes beyond the radio distance
[2]. In contrast to conventional architectures, the public media,
the change of network topology, cooperation algorithms, the
lack of centralized monitoring, and system management are
vulnerable to mischievous attacks. Typically, three types of Ad
Hoc network protocols are (1) Proactive protocols (DSDV,
WRP, CGSR, STAR, and OLSR), (2) Reactive protocols
(ABR, DSR, TORA, AODV, CBRP, RDMAR) and (3) Hybrid
protocol (ZRP). Nonetheless, two kinds of attacks in Ad Hoc
Network are passive and active attacks. In passive attacks, the
routing protocol is does not disturbed, but its only eavesdrops o
routing traffic and extract the valuable information. However,
malicious nodes in active network may disrupt and change the
functions of a routing protocols I three possible approaches, i.e.
routing information modification, false routing information
fabrication, and node impersonation [3]. Consequently, security
issue has essentially becoming more challenging for secure
protocols in Ad Hoc networks. Recently, a variety of secure
protocols have been suggested, for instance, a q-composite
model [4] that increases the capability of anti-capture of
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Xn,max

Xn,max

original message condition changes, statistical analyses, and
collision analyses.

q=0.2

II.
q=0.4

This paper proposed a simple chaotic map given by
α

x n +1 = αx n − 1

Xn,max

Xn,max

α

PROPOSED CHAOTIC MAP USING POWER ABSOLUTEVALUE NONLINEARITY

q=0.6

(1)

As for purposes of chaos measurements, preliminary
investigations of the three chaotic maps are performed by
bifurcation diagrams and Lyapunov exponent (LE) as for
qualitative and quantitative measures of chaos, respectively.
The bifurcation diagram indicates possible long-term values,
involving fixed points or periodic orbits, of a system as a
function of a bifurcation parameter. The stable solution is
represented by a straight line while the unstable solutions are
generally represented by dotted lines, showing thick regions.
On the other hand, the LE is defined as a quantity that
characterizes the rate of separation of infinitesimally close
trajectories and is expressed as

q=0.8
α

q

Xn,max

α

d ( x n +1 )
1 N
log 2
∑
N →∞ N
dx
n =1

(2)

LE = lim

In order to analysis dynamics behaviors of system equilibria
the Jacobian can be found through the absolute value of the
first derivative as follows;

q=1

α

d ( x n +1 ) d ( αx n − 1 ) qα αx n − 1
=
=
dx
dx
αx n − 1
q

J ( xn ) =

Figure 1.

Developments of bifurcations of the proposed chaotic
maps when the value of q is increased from 0.2 to 1 with a step size of
0.2.

q

(3)

Typically, the chaotic map becomes unstable in the case where
J(xn)>1. From numerical simulation result of (2) maximum LE
can be located at q = 1 and α closed to 2. The system fixed
points can be calculated by substituting xn into xn+1 in (1) and
omit the subscript n for simplicity. As a result, the equation
becomes

functions. Several chaos-based hash function algorithms have
therefore been proposed recently [6–10]. Despite the fact that
these algorithms have offered satisfied statistical performances
in terms of statistical performance and collision resistance, the
difficulty in small key space, flexibility, low performance, and
weak security functions are obstacles that elevate an attempt in
designing efficient and secure hash functions [11].
Furthermore, structural topologies of existing algorithms are
somewhat complex as evident from multiple maps, multi-stage
connections, or multiple feedback loops, leading to
complicated signal processing and extensive iteration time.
This paper therefore proposed chaotic map that realizes a
powered absolute-value nonlinearity, which offers robust
chaos over wide parameter spaces, i.e. high degree of
randomness through chaoticity measurements using Lyapunov
exponent. The proposed keyed hash function structure is
compact through the use of a single stage chaos-based
topology for use as protocol verification. Hash function
operations involve an initial stage when the chaotic map
accepts input message and initial conditions, and a hashing
stage where alterable-length hash values are generated
iteratively. Hashing performances are evaluated in terms of

LE

q
Figure 2.

r

The three-dimensional LE spectrum where the
maximum positive LE is largest when r approaches 600 (normalised to
2)
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Chaotic Map1
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M1
Int1
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Figure 3.

Chaotic Map3

M4

Time (s)

Int2
An apparently chaotic waveforms of the proposed
chaotic map in time-domain over 0s to 1000s.

n-bit Hash Value

Chaotic Map2

M2

b7
Chaotic Map8

M8
Int8
Figure 5.

Figure 4.

diagrams, the LE spectrum, Cobweb plots, and time-domain
waveform have been performed using MATLAB with an
initial conditions of 0.1 and α = 1.99. Fig.1 shows
developments of bifurcations of the proposed chaotic maps
when the value of q is increased from 0.2 to 1 with a step size
of 0.2. It is apparent that the smooth chaos appears at q=1,
which is defined by the absence of periodic windows and
coexisting attractors in some neighborhood of the parameter
spaces. Fig.2 shows the three-dimensional LE spectrum where
the maximum positive LE is largest when r approaches 600
(normalized to 2) and therefore the value of α = 1.99 was
realized. Fig.3 demonstrates apparently chaotic waveforms of
the proposed chaotic map in time-domain over 0s to 1000s.
Finally, Fig.4 shows the Cobweb plot of the proposed chaotic
map in Eq. (1).

A Cobweb plot of the proposed chaotic map in Eq. (1).

αx −1 = x
q

The proposed hash function comprises eight proposed
chaotic maps connected in a circular network

(4)

Solving Eq. (4) yields the fixed points. For case q = 1 , the fixed
points (x1*, x2*) are given by

III.

1
x =
α −1
*
1

1
x =
1+α
*
2

(5)

The purpose of hash architecture design is to optimize
for simple structure with few numbers of chaotic maps, but
still offer high complexity. The proposed hash function
realizes sufficient connection in a circular network type in
which the output depends only on its previous state and
another input from the successive maps. Fig. 6. shows the
proposed hash function comprises eight proposed chaotic
maps connected in a circular network. Each chaotic map
accepts any arbitrary length of input message, and generates
alterable length output bit stream. Initial conditions are
employed as security keys.
Fig. 8 shows the pseudo codes of the proposed hash
function algorithm. The input is a message of length L (M), a
secret key (X (i, 0)), and a hash value size (n) while the output

In order to find the value of α such that the proposed chaotic
map operates under chaos regions, the maximum and
minimum values of xn+1 is initially calculated by setting
J(xn)=0. In other words,

J ( x n ) = αsign(αx n − 1) = 0

ROPOSED HASH ALGORITHM

(6)

Therefore, the boundary of values of xn+1 depends upon the
nonlinear term sign(xn) when xn > 0 which falls in the region
[0,1]. Consequently, the bifurcation parameter α is limited to
the region [0, 2]. Computer simulations of all bifurcation
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# Second Stage
while (t < N+10)
while (i < 7)
>> X (i, t ) =| αX (i + 1, t − 1) − 1 |
>> i = i+1
end
>> X (8, t ) =| αX (1, t − 1) − 1 |
>> t = t+1
end
>> H = Map X into integer with interval [0 , 2n]
>> return H

12
10
8
6
4
2

0

0
0

10

20

30

40

50

Character sequence number

60

0

5

10

15

20

25

30

Hexadecimal code sequence number

(a)

(b)

Figure 6.

Spread of hash value: (a) distribution of the original
message in ASCII: (b) distribution of the hash values in hexadecimal format.

Figure 8.

Figure 7.

Pseudo codes of the proposed hah function algorithm.

is an n-bit hash value. Two stages of hashing procedures
include the initial stage and the hashing stage. For input stage,
no output is available at the beginning available and
consequently one iteration is required for the absolute sine
map in order to employ the initial conditions as a feedback
output. The input message is also applied to the chaotic maps
in this input stage. Once the first stage is performed, the
second stage generates the hash value iteratively through the
delayed self feedback values and another value from the
successive chaotic maps. It has been investigated that the
minimum number of iterations equals to eight rounds, which is
equal to the number of chaotic maps realizes, implying that the
operation is completely circulated in one loop. It can be
considered that the proposed hash function algorithm is
relatively simple in terms of topology, but the complexity is
mainly determined by the nonlinear dynamics of the proposed
chaotic map.

Binary sequences of hash values of eight conditions.

Input

: M (a message of length L), X (i,0) (a secret key),
n (a hash value size)
Output : H (n-bits hash value)

IV.

Begin
if The message length, L, is not multiple of 8 then
>> Append the tail of M with ‘0’ for L (mod 8) = 0
end if
>> Divide the input message M into N sub-block of
length 8 (Defined by S)
>> i, k, t = 1

PERFORMANCE ANALYSIS

A. Distribution of hash value
One of the most important properties of hashing
scheme is the uniform distribution of hash value, which is
related to the security of hashing scheme. In Fig. 6(a) the
ASCII characters of the original message are localized within
a small area from approximately 97 to 122. It can also be
noticed that the “space” character (ASCII 32) is the most
commonly used in the original message. In contrast, the
hexadecimal hash values of the hashing scheme are uniformly
distributed over the space of all possible hash values, as shown

>>Map M into integer with interval [0 , 1]
# First Stage (Input Stage)
while (t < N)
while (i < 7)
>> X (i, t ) =| α ( M ( k ) × X (i + 1, t − 1)) − 1 |
>> k = k+1
>> i = i+1
end
>> X (8, t ) =| α ( M ( k ) × X (1, t − 1)) − 1 |
>> k = k+1
>> t = t+1
end
>> i = 1

TABLE I.

SUMMARY OF STATISTICAL MEASURE METHODS.

Statistical measure methods

( )
= max ({ B } )

(1)

Bmin = min { Bi }i =1

(2)

Maximum changed
bit number

Bmax

(3)

Mean changed bit
number

(4)
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Formulas

Minimum changed
bit number

Mean changed
probability

N

B=

P=

N

i i =1

1
N

N

∑B
i =1

i

B
× 100%
n
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∆B
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“A”. The two 128-bit hash values for C1 and C3
differ in 63 positions.
Case 3: Replace the character “i” in the word “initial” by “e”
to become “enitial”. The two 128-bit hash values for
C1 and C4 differ in 66 positions.
The corresponding graphical display of binary sequences is
shown in Fig. 7. The simulation result shows that any tiny
change in the original message and initial condition leads to a
50% changing probability for each bit of hash value.

1 N
∑ ( Bi − B)2
N − 1 i =1
2

1 N  Bi

− P  × 100%
∑

N − 1 i =1  n


Standard deviation
=
∆P

(6)

TABLE II. STATISTICAL RESULTS FOR A 128-BIT HASH VALUE
N=256

Bmin

N=512

46

45

N=1024

N=2048

N=10000

45

44

42

Bmax

85

84

82

80

84

B
P (%)

63

63.04

63.23

62.65

62.9293

49.22

49.25

49.4

48.94

49.16352

∆B

6.19645569

6.627095

5.602838

5.479789

5.673732

∆P (%)

4.840981007

5.177418

4.377217

4.281085

4.432603

C. Statistical Analysis of Confusion and Diffusion
Confusion and diffusion are two essential design
criteria for hashing scheme which are necessary to make it
resistant to most attacks. Diffusion is intended to spread the
original message statistics through the hash value in order to
hide statistical properties of the original message. The aim of
confusion is to use the transformation to make the relationship
between the input bits and the output bits as complex as
possible. The diffusion and confusion test has been performed
as follows: a random message of length L = 50n is created
and its n -bit hash value is calculated. Then, a bit of the
original message is randomly chosen and flipped, and the n bit hash value of the modified message is calculated. The two
hash values are then compared in order to quantify the number
of changed bits. This experiment is performed N times for
N = 256, 512, 1024, 2048 and 10000 for hash values of size n ,
where n = 128, 160 and 256. The six statistical measure
methods, as listed in Table 2 , are usually used for statistical
analysis. Bi denotes the number of changed bits in the i-th test.
Tables 3-5 list the results obtained in tests for n = 128, 160
and 256 and N = 256, 512, 1024, 2048 and 10000. Fig. 9.
demonstrates the distribution of the number of bits changed
for various values of N . The histogram distribution of the
number of changed bits for n =256 and N =10000 is depicted
in Fig. 10. Based on the results in Tables 2-4, it is evident that
the mean changed bit number B and the mean changed
probability P are very close to the ideal values of n / 2 and
50% respectively. While both ∆B and ∆P are small for all
tests, which indicates that confusion and diffusion capability
of the proposed hashing scheme is stable. Collision Test
Hash collision is a situation that occurs when two
distinct input messages into a hash function produce the same
hash values. In order to quantify the collision resistance of the

TABLE III. STATISTICAL RESULTS FOR A 160-BIT HASH VALUE
N=256

N=512

N=1024

N=2048

N=10000

Bmin

59

58

56

55

53

Bmax

95

96

97

101

102

78.35

78.89

78.66

78.86

78.9512

B
P (%)

48.97

49.31

49.16

49.28

49.3445

∆B

6.117366

6.302809

6.261118

6.649782

6.561541

∆P (%)

3.823354

3.939256

3.913198

4.156114

4.100963

TABLE IV. STATISTICAL RESULTS FOR A 256-BIT HASH VALUE
N=256

N=512

N=1024

N=2048

N=10000

Bmin

103

101

102

102

99

Bmax

146

154

154

152

158

126.86

127.75

126.74

126.93

126.8779

49.55

49.9

49.51

49.58

49.56168

∆B

8.289252

8.555481

8.516115

7.904845

7.570246

∆P (%)

3.237989

3.341985

3.326608

3.08783

2.957127

B
P (%)

in Fig. 6(b). This indicates that no information of the original
message is left after the diffusion and confusion processes.
B. Sensitivity of hash value to the message and initial
conditions
The aim of this subsection is to illustrate the high
sensitivity of the proposed hashing scheme to tiny changes in
the original message and the initial conditions. In order to
investigate this issue, a series of experiments have been done
under the following eight different conditions:
Case 1: The original message is: “Sensitivity of hash value to
the message and initial conditions.”.
Case 2: Replace the first character of the original message by
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where mi and mi/ denote the i-th ASCII character of the
original and new hash value, respectively, and dec( ) maps mi
and mi/ to their equivalent decimal values.
This kind of test has been performed 10000 times. The
minimum, maximum and mean values of d are presented in
Table 5 and a plot of the distribution of the number of hits is
illustrated in Fig. 11. It can be noticed that the maximum
number of equal character is only 2 and the collision
probability is very low.

Number of changed bits in 256-bit hash value

160

150

140

130

120

TABLE V. ABSOLUTE DIFFERENCE FOR 2 HASH VALUES, WHERE N =

110

10000.

Absolute difference (d)

90
0

2000

4000

6000

8000

Max.

Mean

590

2074

1304

SHA-1(160bit)

795

2730

1603

Zhang’s scheme[17](128bit)

565

2022

1257

Kanso’s scheme[18](128bit)

737

2320

1494

Wang’s scheme [19] (128bit)

689

2295

1526

Ren’s scheme [20] (128bit)

599

2455

1439

Wang’s scheme [21] (128bit)

655

2064

1367

Our proposed scheme (128bit)

544

2400

1348

Our proposed scheme (160bit)

809

2782

1687

Our proposed scheme (256bit)

1402

3954

2716

10000

Test time N

Figure 9. Distribution of the number of bits changed.
600
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400

Number of hits

Min.

MD5(128bit)

100

300
9000
(0,8768)

200

8000

7000

100

0
90

100

140

130

120

110

150

Number of hits

6000

160

Number of changed bits

Figure 10. Histogram distribution of the number of changed bits for n
=256 and

2000

proposed hashing scheme, the following collision test has been
performed. The n -bit hash value of a random message of size
L = 50n is created and stored in ASCII format. Then a bit in
the random message is randomly chosen and toggled. The new
hash value is created and stored in ASCII format. The two
hash values are compared with each other, and the number of
ASCII characters with the same value at the same location,
referred to as the number of hits, is counted. The absolute
difference of the two hash values is computed as follows:

=
d

i =1

i

i

(1,1152
)

1000

(2,80) (0,0)
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Number of equal entries

Figure 11. Distribution of the number of positions where the ASCII
characters are the same for n =256 and N =10000.
D. Resistance to birthday attack
A birthday attack is a kind of cryptographic attack that
is based on mathematical behind the birthday problem in

n/8

∑ | dec(m ) − dec(m ) |

4000

3000

N =10000.

'

5000

(7)
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probability theory. It gets its name from the surprising result
that in a room of 23 people, there is a probability of 50% that
at least two people have the same birthday. The hashing
scheme should be robust against birthday attack, which makes
it difficult to find two distinct messages that have the same
hash value. The difficulty of the birthday attack depends on
the size of the hash value. For a secure hashing scheme with
n -bit hash value, the difficulty of the attack is 2n / 2 . Therefore,
the value of n is needed to be large enough to make a birthday
attack computationally infeasible. For example, if the size of
the hash value is set to 256, the difficulty of the attack is 2128 .
This keeps the system robust against this type of attack.
V.
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CONCLUSIONS

The design of communication protocols and message
authentication in the Mobile Ad Hoc Networks is challenging
due to limited wireless transmission ranges of node mobility,
limited power resources, and limited physical security.
Assuring secure routing protocols is challenging since
MANET wireless networks are highly vulnerable to security
attacks. Most traditional routing protocols and message
designs do not address security, and are mainly based on a
mutual trust relationship among nodes. The new compact and
robust chaos-based keyed hash function has been presented.
The proposed chaotic map exploits absolute-value nonlinearity
for generating highly random iterated values in the diffusion
process of ASCII input messages. Chaotic aspects have been
investigated through bifurcation structures of Lyapunov
exponent as well as Cobweb plots, and signal characteristics in
time domains. The proposed hashing structure is relatively
simple that enhances randomness quality for statistical
performances. The designed hashing algorithms involve the
initial stage when the chaotic maps accept initial conditions
utilized as secret keys, and the iterative hashing stage that
accepts input messages and generates the alterable-length hash
values. With such a compact hash function structure,
simulation results have revealed several desirable features in
terms of statistical performances, involving the mean changed
probabilities that are very close to 50%, and the mean changed
bit number that is also close to a half of hash value lengths. In
addition, the collision tests proffer the average mean of 1359
and 1703 for the hash values of 128 bits and 160 bits,
respectively. The proposed has function has superior
performance over well-known algorithms such as MD5 and
SHA1, and is comparable to other complex structures of
chaos-based approaches. As a result, the proposed hash
function has offered a potential alternative to protocol and
message authentication methods in Ad Hoc Networks.
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Abstract— This paper focuses on the use of digital image
processing for applications on human facial analysis. Although
there have been several commercial programs of facial analysis
in hospitals or facial treatment clinics, those program can help
only visualize real facial skin. In other words, the doctor can
qualitatively investigate the results of clinical treatments which
importantly based on their experiences. Additionally, the facial
analysis programs are relatively costly and therefore not many
small clinics can use for treatments. The main idea is to employ a
small camera to take a digital image at region of interests (ROI)
such as eye wrinkles. The digital image, which is typically a twodimensional image, will be converted into three dimensional
based on its intensity. The three-dimensional image will finally
reveal the surface roughness and can be measure quantitatively
in order to confirm patients that there is a better result after
treatments.

propose the loss of skin elasticity proceeds to rapid increase of
wrinkle levels. The result shows that a young (YNG) group of
27 women (aged 18—29), a middle-aged (MED) group of 26
women (aged 30—48) and an elderly (OLD) group of 37
women (aged 50—76). For elasticity parameters, Ur/Uf and
Uv/Ue values, significant differences were found between the
YNG and MED groups and also between the MED and OLD
groups. For roughness parameters, a significant difference was
found only between the MED and OLD groups. These results
suggest that changes in Ra or Rmax values lag about 20 years
behind changes in skin elasticity values.
Although there have been several studies in aging
prediction [5-9] proposed lately, most of the techniques are
qualitatively measure of the eye wrinkles. This paper therefore
focuses on the quantitative measurements of facial skin
roughness using image processing. The main idea is to employ
a small camera to take a digital image at region of interests
(ROI) such as eye wrinkles. The digital image, which is
typically a two-dimensional image, will be converted into
three dimensional based on its intensity. The threedimensional image will finally reveal the surface roughness
and can be measure quantitatively in order to confirm patients
that there is a better result after treatments.

Keywords— quantitative measurement, facial skin roughness,
Image Processing.

I. INTRODUCTION
Skin is a continuous external sheet that covers the
whole body. Due to its outside visibility and aesthetic value,
people tend to pay attention on skin. Therefore, it is a
challenging under taking to accurately model skin appearance
and its behavior with details since there have been a variety of
applications from entertainment to cosmetics and plastic
surgery. The problematic of skin modeling and aging holds for
the entire body has been given as a particular attention as face
being the most important body component [1]. Face is
typically prolific information of people. People can
effortlessly extract many kinds of useful information from
face images [2]. Consequently, the automatic extraction of
information has been comprehensively studied in several
research areas including multimedia, HCI, computer vision,
pattern recognition, machine learning and neural networks.
Recently, Kazue Tsukahara et al [3] present the
comparison of age-related changes in facial wrinkles and
sagging in the skin of Japanese, Chinese and Thai women.
The results found that the level of wrinkles in Bangkok
women is greater than Shanghai and Japanese women.
In addition, the area around the eyes of Chinese women is
greater than Japanese women. Tsutomu Fujimura et al [4]

II. PROPOSED ROUGUNESS MESUREMENT TECHNIQUE
The surface roughness in this paper is defined as a sum
from the height of the highest profile peak and the depth of the
lowest profile valley within a sampling length L. Fig.1 shows
the surface roughness measurement technique.

Fig.1 the surface roughness measurement technique.
Source Fig.1: [TECHNICALDATA] SURFACE
ROUGHNESS JIS B 0601 (1994) Excerpts
from JIS B 0031 (1994)
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measurements (Rz) have been investigated for the five cases
over 10 sample points. (Sample selections to determine the
depth will random from a depth of wrinkles at most, in this
experiment can select the number of samples that need to
know, such as 10, 50, 100 samples, and so on) The results
shows that the average value of the roughness is apparent as
follows; for case 1 in

In this technique, the maximum height of the roughness
profile (Rz) is used for the evaluation of surface texture on
surface with limited access, particularly where the presence of
high peaks or deep valleys. Typically, Rz is defined by

Rz =

Yp1 + Yp2 + ... + Ypn + Yv1 + Yv2 + ... + Yvn
(1)
n

where Ypn is the heights of the top n peaks within the sampled
portion of the reference length l. Yvn is the heights of the
lowest vally n within the sampled portion of the reference
length l. The length used to calculate is the length of the image
size, in this case the length is 200 mm. It can be considered
that this technique can normalized the sum of both highest and
lowest peaks of the roughness which can be applied to skin
roughness quantitatively.

RGB Image

Function I=rgb2gray (RGB)

Gray Image

III. IMAGE PROCESSING TECHNIQUE
Fig.2 shows the flow chart of the skin roughness
measurements. The process starts by the RGB image of the
wrinkles with different ages. In this case, there are limitations
on the selection of pictures is to control the size of the image
is the same size. The the RGB image is converted into gray
image prior to the three-dimensional contour to investigate
some basic properties of the roughness. The histogram is also
investigated qualitatively before the function proposed in (1)
to get the roughness score.
Fig.3 shows the Functions imread read RGB Image and
show the intensity of wrinkles at eye wrinkles areas using a 5
cases, i.e. no wrinkle, slightly wrinkle, mild wrinkle, moderate
wrinkle and severe wrinkle. It is seen in Fig.3 (a) that there are
different types of wrinkles apparently. Fig.3 (b) shows the the
rgb2gray function converts image to grayscale by eliminating
the hue and saturation information while retaining the
luminance. Rgb2gray converts RGB values to grayscale
values by forming a weight sum of the RGB component:
0.2989*R+0.5870*G+0.1140*B. Such figure provides the
grey image for further analysis for histogram. Fig.4. shows the
rgb2gray function converts image to grayscale by eliminating
the hue and saturation information while retaining the
luminance. It is qualitatively seen that the figures have
different color in different area of eye wrinkles.
In order to qualitatively confirm the different in roughness of
eye wrinkle, Fig. 5 shows the function Imhist that calculates
the histogram for the intensity image and displays a plot of the
histogram. The histogram of the severe wrinkle is relatively
spread over all intensity regions.
As for the proposed method, Table 1 Summary of the
proposed
roughness
measurements.
The
roughness

Function k=contour3 (I1, N)

Contour 3D

Function imhist (I)

Histogram

Function get Array surface
roughness

Array Surface Roughness Score
Fig.2 the flow chart of the skin roughness measurements.
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Case 5
Severe
wrinkles

Case1
No
wrinkle
image

(a)

Case 2
Slight
wrinkles

Case 3
Mild
wrinkles

Case 4
Moderate
wrinkles

Case 5
Severe
wrinkles

Fig.5 Function imhist calculates the histogram for the intensity
image and displays a plot of the histogram.

Case1
No
wrinkle
image

Case 2
Slight
wrinkles

Case 3
Mild
wrinkles

Case 4
Moderate
wrinkles

Roughness Mesurements (Rz) for the five cases over 10
sample points
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
No
Slight
Mild
Moderate
Severe
wrinkle
wrinkles
wrinkles
wrinkles
wrinkles
image

Case 5
Severe
wrinkles

(b)
Fig.3 Functions imread read RGB Image and show the
intensity of wrinkles at eye wrinkles areas using a 5 cases.

Case1
No
wrinkle
image

Case 2
Slight
wrinkles

Case 3
Mild
wrinkles

Case 4
Moderate
wrinkles

68.9231
66.5000
58.4286
53.4706
55.9333
54.4583
62.6875
63.2143
57.4091
52.5200
59.35448

Case 5
Severe
wrinkles

Fig.4 The rgb2gray function converts image to grayscale by
eliminating the hue and saturation information while retaining
the luminance.

67.3182
73.8235
60.6842
65.8947
62.9474
65.7333
64.7368
65.2727
69.8947
70.2941
66.65996

66.3077
73.9167
67.7200
65.8333
77.0000
64.5172
65.2121
65.9630
75.8125
81.5000
70.37825

221.9677
117.0323
110.8235
104.7667
116.3636
111.9333
110.6563
116.0800
103.3548
109.6571
122.2635

286.5333
104.0714
120.6818
110.4348
121.3333
116.6667
105.2917
102.4231
105.0385
114.4545
128.6929

Table 1 Summary of the proposed roughness measurements.
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IV. CONCLUSIONS
This paper has presented the use of digital image
processing for applications on human facial analysis.
Although there have been several commercial programs of
facial analysis in hospitals or facial treatment clinics, those
program can help only visualize real facial skin. In other
words, the doctor can qualitatively investigate the results of
clinical treatments which importantly based on their
experiences. Additionally, the facial analysis programs are
relatively costly and therefore not many small clinics can use
for treatments. This technique has the novelty is to determine
the depth of wrinkles by digital image unlike other techniques
showed only lines only. The advantages are easy to use,
inexpensive. The results show that no wrinkle has a roughness
of only 59.35448. The average value is increases for other four
remaining cases as follows; 66.65996, 70.37825, 122.2635,
128.6929. It can be concluded that the proposed method can
be used for measure quantitatively that different eye wrinkle
has different value of the eye roughness.
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การพัฒนาระบบเพื่อสร้างแผนผังการเดิ นภายในอาคารจากวิ ดีโอและข้อมูลการเคลื่อนที่
A System Development for Creating Indoor Floor Plan of Walking Route using Video and
Movement Data
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walking distance used for adjusting scale to correspond with the
actual floor plan, which the complete floor plan of actual walking
route is finally generated.

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาระบบเพื่อสร้างแผนผังการเดินทีอ่ ้างอิงจาก
การเดิน จริง ของผู้ใ ช้ ผ่ า นทางสมาร์ท โฟนระบบปฎิ บ ัติก าร Android
ร่วมกับการใช้โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อใช้งานบนเครื่อ งคอมพิวเตอร์
โดยที่สมาร์ท โฟนจะใช้ในการเก็บข้อ มูลวิดโี อการเดิน รวมถึงการเก็บ
ข้อ มู ล การเคลื่ อ นไหวจากเซ็ น เซอร์ท่ี ถู ก ติด ตัง้ ในสมาร์ ท โฟน เช่ น
accelerometer หรือ gyroscope แต่จะไม่รวมถึงการใช้งานข้อมูลจาก
GPS เนื่องจากอาจเกิดการอับสัญญาณเพราะเป็ นการใช้งานในอาคาร
อีกทัง้ ยังมีความแม่นยําไม่เพียงพอเมื่อนํามาใช้งานในอาคารอีกด้วย เมื่อ
ทําการเก็บข้อ มูลที่ต้อ งการเรียบร้อยแล้ว จะทําการส่งต่อข้อ มูลไปยัง
คอมพิวเตอร์และใช้งานโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นอีกตัวหนึ่ งเพื่อ วิเคราะห์
ข้อมูลวิดโี อโดยประมวลผลจากเส้นขอบที่เกิดขึน้ ระหว่างพืน้ และกําแพง
ในการบอกลักษณะพื้นทางเดินและสร้างเป็ นแผนผัง การเดินได้อ ย่า ง
สมบูรณ์โดยที่ระยะทางในแผนที่มอี ตั ราส่วนของระยะทางเทียบเคียงกับ
การเดินจริงโดยอ้างอิงจากข้อมูลการเดินทีเ่ ก็บมาได้

Keywords: Indoor Floor Plan, Mobile Sensors, Image Based
Indoor Detection, Walking Distance Computation
1. บทนํา
หนึ่ งในกิจกรรมหลักของมนุ ษย์คือการเดินทางซึ่งมีทงั ้ การเดินทาง
กลางแจ้งและในร่มหรือ ในอาคาร โดยบางครัง้ อาจเกิดการหลงทางได้
เมื่อไปในสถานทีท่ ไี ม่คนุ้ เคยหรือไม่รจู้ กั ซึง่ สิง่ ที่นํามาช่วยแก้ปญั หานี้คอื
GPS ร่วมกับผูใ้ ห้บริการแผนที่เช่น Google Maps เพื่อใช้ในการแสดง
ตําแหน่ งปจั จุบนั และนํ ามาเทียบกับแผนที่เพื่อ ทําให้เห็นภาพรวมของ
สถานที่ปจั จุบนั รวมถึงใช้ในการค้นหาเส้นทางสําหรับการเดินทางไปยัง
จุด หมายได้อีก ด้ว ย แต่ เ มื่อ ต้อ งอยู่ภ ายในอาคาร แผนผัง ทางเดิน ใน
อาคารจะเป็ นสิ่งที่ช่วยในการบอกตําแหน่ งและระบุเส้นทางที่จะไปยัง
จุดหมายได้ดกี ว่าเพราะในบางอาคารนัน้ ไม่สามารถใช้งาน GPS ได้อีก
ทัง้ GPS เองยังมีความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยูท่ ่ี 7.8 เมตร[1]
โดยปกติแ ผนผัง ทางเดิน ในอาคารมัก จะอยู่ในรูป แบบของบอร์ด ที่
ติดตามกําแพงในอาคารหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์สําหรับผู้ท่เี ข้ามาใช้
งานอาคารใช้ในการอ้างอิง แต่อ ย่างไรก็ตามปญั หาที่ยงั คงเกิดขึ้นคือ
แผนผังทางเดินที่ซบั ซ้อนและผู้ท่ีเข้ามาในอาคารต้องใช้เวลาในการทํา
ความเข้าใจ ค้นหาจุดหมายปลายทางและเส้นทางที่จะเดินทางไปอีกทัง้
ยังมีความยุ่งยากในการใช้งานเนื่ องจากแผนที่เป็ นเพียงแค่ข้อ มูลภาพ
เท่านัน้
ดังนัน้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทางเดิน
ในอาคารและนํ าไปสร้างเป็ นแผนผังการเดินในอาคารได้ นอกจากช่วย
ลดเวลาและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการทําแผนผังการเดินในอาคารได้แล้ว ยัง
สามารถนําไปต่อยอดกับระบบนําทางในอาคารได้ [2],[3]
งานวิจยั ฉบับนี้ได้นําแนวความคิดในการสร้างแผนผังการเดิน[4] มา
เป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบให้ผใู้ ช้งานสามารถสร้างแผนผังการเดิน
ได้โดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนและเครื่อ งคอมพิวเตอร์โดยหน้ าที่หลักของ
สมาร์ทโฟนคือการเก็บข้อมูลวิดโี อตลอดช่วงการเดินและในเวลาเดียวกัน

คําสําคัญ: แผนผังในอาคาร, เซ็นเซอร์, สมาร์ทโฟน, การวิเคราะห์ภาพ
ทางเดินในอาคาร, การคํานวณระยะทางการเดิน
Abstract
In this research, system development for creating indoor floor
plans based on the actual walking route of a person using an
Android application on a smartphone working with a PC-based
application on a PC has been proposed. Via a smartphone, the
Android application is used for capturing indoor video and also
obtaining various movement data from many types of mobile
sensors e.g. accelerometer, gyroscope, etc., however, except for
GPS due to the possibility of signal blocking and insufficient
accuracy for the indoor purpose. Then all the collected data are
sent to the PC to analyze and process using the PC-Based
application to detect the edge between the floor and the wall from
video and merge into a consolidated floor plan. In addition, the
collected movement data is calculated and estimate the actual
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จะมีการเก็บข้อ มูลการเคลื่อนไหวจากเซ็นเซอร์ท่ีติดตัง้ ในสมาร์ทโฟน
เช่ น accelerometer
หรื อ gyroscope และส่ ง ต่ อ ให้ ก ั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อทําการประมวลผลและสร้างแผนผังการเดิน
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับการสร้างแผนผังอาคารหรือแผนผังการเดินมีนักวิจยั ที่คดิ ค้น
วิธกี ารสร้างขึ้นโดยระบบที่พฒ
ั นาขึน้ ร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น
งานวิจยั จาก Hyojeong Shin, Yohan Chon และ Hojung Cha ที่สร้าง
ระบบ SmartSLAM[5] โดยใช้หลักการของ Wi-fi fingerprint กับ
เซ็นเซอร์ accelerometer และเข็มทิศดิจทิ ลั ช่วยในการสร้างแผนผัง โดย
ใช้ความแรงสัญญาณของ access point เป็ นเครื่องมือหลักในการระบุ
ตําแหน่ งโดยวัดระยะห่างจาก access point ที่กําลังเชื่อมต่ออยู่ กับ
ข้อมูลจากเข็มทิศเพื่อประกอบกันจนสามารถสร้างแผนผังการเดินได้ แต่
สําหรับงานวิจยั นี้จําเป็ นต้องทํางานร่วมกับ access point ของอาคารใน
การระบุตําแหน่ งซึ่งในบางอาคารอาจไม่มกี ารติดตัง้ access point หรือ
สัญญาณอาจไม่ได้ครอบคลุมทัง้ อาคาร
งานวิจยั ของ Aditya Sankar และ Steven M.Seitz[6] พัฒนา
โปรแกรมบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั กิ าร iOS เพื่อทําการถ่ายวิดโี อและ
เก็บข้อมูลประกอบอื่นๆ นําไปสร้างแผนผังภายในบ้านจากการถ่ายวิดโี อ
โดยการหมุนรอบตัวเองที่บริเวณกลางห้องและทําการเคลื่อนที่ไปเก็บ
ข้อมูลทุกห้องภายในบ้าน หลังจากนัน้ ระบบจะให้ผใู้ ช้ช่วยทําการยืนยัน
และช่วยเหลือด้านข้อ มูลเพื่อให้ระบบสามารถสร้างแผนผังของบ้านได้
แต่จะได้แผนผังในรูปแบบของบ้านพักอาศัยหรือห้องในอาคาร แต่ไม่ได้
มีการกล่าวถึงการสร้างทางเดินทีเ่ ชื่อมต่อกันระหว่างห้องภายในอาคาร
จากปญั หาที่ได้กล่าวไปแล้วนัน้ จึงได้นําวิธกี ารสร้างแผนผังการเดิน
[4] มาทําการพัฒนาเพื่อใช้งาน โดยงานวิจยั นี้มอี งค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
การเก็บข้อ มูลการเดินด้วยสมาร์ท โฟน การระบุพ้ืนทางเดินจากภาพ
และ การคํานวณระยะทางการเดิน

รูปที่ 1 ระบบแกนของ accelerometer และ gyroscope บน Android OS

ในระบบปฏิบตั กิ าร Android รุ่น 4.4(KITKAT) นัน้ ได้มกี ารเพิม่ เติม
API ทีป่ รับปรุงการเรียกใช้งานเซ็นเซอร์บางชนิดให้สะดวกยิง่ ขึน้ เช่น
step detector และ step counter ซึ่งทําให้ตรวจจับการก้าวได้รวมถึง
จํานวนก้าวที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดได้โดยไม่ต้องนํ าค่าจาก accelerometer มา
ทําการหารูปแบบและนับจํานวนการก้าว ซึ่ง step counter จะมีหน่ วย
เป็ นก้าวส่วน step detector จะเป็ นเพียง API เพื่อแจ้งว่าเกิดการก้าวขึน้
แล้วจึงไม่มหี น่ วยโดยทีต่ วั เซ็นเซอร์เองจะมี delay เกิดขึน้ ด้วยแต่จะไม่
เกิน 2 วินาที[7]
2.2 การระบุพน้ื ทางเดินจากภาพ
มีงานวิจยั ที่คดิ ค้นวิธกี ารจําแนกพื้นทางเดินออกจากภาพถ่ายโดยมี
งานวิจยั จาก Yinxiao Li และ Stanley T. Birchfield[8] ได้เสนอวิธกี าร
จําแนกพืน้ ทางเดินจากภาพหนึ่งภาพตามแผนผังการประมวลผลในรูปที่
2 ซึ่งเริม่ จากการค้นหาเส้นโดยใช้ Canny Edge Detector หลังจากนัน้
ทําการคัดแยกเส้นทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแนวตัง้ และแนวนอนออกไป

รูปที่ 2 แผนผังการประมวลผลเพือ่ จําแนกพืน้ จากภาพถ่าย

2.1 การเก็บข้อมูลการเดินด้วยสมาร์ทโฟน
เนื่องจากปจั จุบนั ในสมาร์ทโฟนนัน้ มีการรวมเซ็นเซอร์หลายชนิดเข้า
ไว้ดว้ ยกันเพื่อประโยชน์การใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายวิดโี อ การ
ตรวจจับการเคลื่อนที่ หรือแม้แต่การหมุนซึ่งสิง่ เหล่านี้ สามารถนํ ามาใช้
ในการสร้างแผนผังการเดินในอาคารได้ โดยที่การถ่ายวิดโี อขณะเดินนัน้
จะทําให้เห็นลักษณะของพืน้ ทางเดินว่ามีรูปร่างแบบใด ส่วนการตรวจจับ
การเคลื่อนที่จะใช้ accelerometer ตรวจจับการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ
และ gyroscope ทีส่ ามารถตรวจจับการหมุนได้ดงั ทีแ่ สดงในรูปที่ 1
ในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ Android นัน้ สามารถ
เรีย กใช้ ง าน API ของ SensorEvent ที่ทํ า งานกับ เซ็ น เซอร์
accelerometer เพื่อตรวจจับข้อมูลการเคลื่อนที่และ gyroscope เพื่อ
ตรวจจับข้อ มูลการหมุนจากสมาร์ทโฟนได้โดยที่ค่าที่ได้นัน้ จะมีหน่ วย
เป็ น m/s2 สําหรับ accelerometer และ rad/s สําหรับ gyroscope

ต่อจากนัน้ ทําการตัดทอนเส้นเพิม่ เติมเพื่อให้คงเหลือแต่เส้นที่เป็ นตัว
แบ่งระหว่างพื้นกับกําแพงออกจากกันไว้เท่านัน้ ต่อมาเส้นแนวนอนจะ
ถูกนํามาคํานวณอีกครัง้ ด้วยสมการที่ 1
(1)
โดยสมการนี้จะแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ โครงสร้างของเส้นแนวนอนจาก
ภาพไบนารี ส่วนที่ 2 คือ การหาเส้นที่อยู่ใกล้กบั ขอบภาพด้านล่างมาก
ที่สุดและใกล้กบั เส้นแนวตัง้ และส่วนสุดท้ายคือ การจําแนกด้วยสีท่อี ยู่
ภายในภาพ และเมื่อ เอามาคํ า นวณและนํ า ไปเปรีย บเที ย บกับ ค่ า
threshold ก็จะได้ภาพทีม่ กี ารแบ่งพืน้ กับกําแพงออกจากกันตามรูปที่ 3
Фtotal(lh) = wsφs(lh)+wbφb(lh)+whφh(lh)
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รูปที่ 3 ผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วยวิธกี ารของ Yinxiao Li และ Stanley T.
Birchfield

มีงานวิจยั อีกชิ้นหนึ่งที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน โดยเป็ นงานวิจยั ของ
Guillum Casas Barcelo [9] ซึ่งเป็ นการระบุพน้ื ทางเดินจากภาพหนึ่ง
ภาพเช่ น กัน และใช้ วิธีก ารเบื้ อ งต้ น ใกล้ เ คีย งกัน แต่ จ ะแตกต่ า งกัน
หลัง จากที่ทํ า การค้น หาเส้น ขอบได้เ รีย บร้อ ยแล้ ว จะใช้ วิธีก ารของ
Hough Transform ในการค้นหาเส้นตรงแล้วจึงนํ าไปใช้ในขัน้ ตอนการ
ค้นหาส่วนของพืน้ ทางเดินต่อไป โดยภาพมีผลลัพธ์ตามรูปที่ 4

รูปที่ 5 Flow chart ในการร่างเส้นในการระบุพน้ื ทางเดิน

รูปที่ 6 ผลลัพธ์ของการหาพืน้ ทางเดินตามวิธกี ารของ Guillum

2.3 การคํานวณระยะทางการเดิน
จากงานวิจยั ของ Wen-Yuah Shih และ Kun-Chan Lan[10] ที่นํา
SHM(Simple Harmonic Motion) มาประยุกต์และใช้บนสมาร์ทโฟนเพื่อ
การตรวจจับการก้าว และคํานวณระยะทางการเดิน สําหรับงานวิจยั นี้
จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ค่ า แรงโน้ ม ถ่ ว งโลกออกจากความเร่ ง ในแนวแกนตัง้
เสียก่อนจึงจะนํ ามาใช้ในการค้นหารูปแบบของการเดินตามรูปที่ 7 แล้ว
นํ าผลของการเดินแต่ละก้าวมาหาระยะทางโดยนํ าความเร่งคํานวณหา
ความเปลี่ย นแปลงเทีย บกับ เวลาด้ว ยการ Integral ได้ผลลัพธ์เ ป็ น
ความเร็ว และนํ าค่าความเร็วที่ได้ทําการ Integral เทียบกับเวลาอีกครัง้
เพื่อให้ได้ระยะทาง

รูปที่ 4 ผลลัพธ์ของเส้นทีไ่ ด้หลังจากผ่านขัน้ ตอนของ Hough Transform

หลังจากทีค่ ดั เลือกเส้นตรงจากเส้นขอบทัง้ หมดได้แล้ว ขัน้ ตอนต่อมา
คือการนํ าเส้นตรงเหล่านี้มาแบ่งกลุ่มโดยจะแบ่งเป็ นกลุ่มเส้นแนวตัง้ ซึ่ง
จะอยู่ในช่วง 10 องศาเมื่อเทียบเส้นแนวตัง้ และ กลุ่มเส้นแนวนอนซึ่ง
เส้นจะอยูใ่ นช่วง 65 องศาเมื่อเทียบกับเส้นแนวนอนและเส้นทัง้ สองกลุ่ม
นัน้ จะต้องมีส่วนหนึ่งอยู่ภายในภาพครึ่งล่าง เพราะในงานวิจยั นี้จะเน้ น
การประมวลภาพทีอ่ ยูบ่ ริเวณด้านล่างของภาพซึง่ เป็ นพืน้ ทางเดินเท่านัน้
เมื่อ ได้เส้นของทัง้ สองกลุ่ม มาแล้ว ขัน้ ตอนสุดท้ายของการระบุพ้นื
ทางเดินคือ ทําการเชื่อมต่อเส้นและจุดทีไ่ ด้รวบรวมมาตามผังการทํางาน
ในรูปที่ 5 และได้ผลลัพธ์สดุ ท้ายในรูปที่ 6

รูปที่ 7 รูปแบบพฤติกรรมการเดินจากความเร่งในแนวแกนตัง้
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สําหรับอีกวิธกี ารหนึ่งที่ใช้ในการประมาณระยะการก้าวของแต่ละคน
คือ การคํานวณระยะการก้าวจากความสูงของผูเ้ ดิน[11] โดยอ้างอิงจาก
สมการที่ 2 โดยที่ค่าคงที่จะเท่ากับ 0.413 เมื่อเป็ นเพศหญิง และมีค่า
เท่ากับ 0.415 เมื่อเป็ นเพศชาย
ระยะก้าว = ความสูง x ค่าคงที่

(2)
รูปที่ 9 รูปโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ใช้งานบนสมาร์ทโฟน Android ในการเก็บ
ข้อมูลการเดิน

3. การออกแบบและวิ ธีการทํางานของระบบ
สํา หรับ การทํ า งานโดยรวมนั น้ จะเป็ น การทํ า งานร่ ว มกัน ระหว่ า ง
สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ต่อจากนัน้ ผูใ้ ช้จะทําการโอนข้อมูลไป
ยังคอมพิว เตอร์เพื่อ ทํ าการสร้างแผนผังการเดิน ดัง นัน้ การออกแบบ
ระบบตามรูปที่ 8 แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การเดินและการเคลื่อนไหวกับส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแผนผัง
การเดินในอาคาร

ส่ว นต่ อ มาคือ การพัฒ นาโปรแกรมที่ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์แ ละสร้า ง
แผนผังการเดิน ในส่วนนี้จะใช้ MATLAB เป็ นเครื่องมือ ในการพัฒนา
ทัง้ หมดซึ่งมี flow chart การทํางานแสดงในรูปที่ 10 โครงสร้างภายใน
ของระบบจะประมวลผลตามขัน้ ตอนเริม่ จาก การนํ าข้อมูลที่ได้ม าจาก
สมาร์ทโฟนเข้ามายังทีก่ ําหนดไว้

รูปที่ 8 การทํางานโดยรวมของระบบ

สําหรับการเก็บข้อมูลการเดินในงานวิจยั นี้จะทําการพัฒนาโปรแกรม
และนําไปใช้งานบนสมาร์ทโฟนระบบปฎิบตั กิ าร Android ซึ่งสมาร์ทโฟน
ที่ใช้ในงานวิจยั นี้จะเป็ น Sony รุ่น Xperia Z2 โดยใช้ Android OS เวอร์
ชั ่น 4.4.4 KITKAT ที่มเี ซ็นเซอร์รองรับการตรวจจับการก้าวและ นับ
จํานวนก้าวทัง้ หมดเพื่อ นํ ามาใช้งานได้(Step Detector และ Step
Counter) โดยพื้นฐานการทํางานของโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนนัน้ เมื่อ
โปรแกรมเริม่ ทํางาน จะทําการถ่ายวิดโี อการเดินและเก็บข้อมูลจํานวน
ก้ า วรวมถึ ง ข้อ มู ล การเลี้ย วที่เ กิด ขึ้น ของผู้ใ ช้ ไ ปพร้ อ มๆ กัน กระทัง่
ผูใ้ ช้งานสั ่งหยุดการทํางาน โดยมีหน้าจอการทํางานตามรูปที่ 9
การทํางานทัง้ หมดบน Android จะเรียกใช้ API ต่างๆ เพื่อใช้งาน
เซ็นเซอร์ โดยการถ่ายวิดโี อจะเรียกผ่าน class Camera ส่วนด้านการ
เคลื่อนที่จะใช้ class SensorManager โดยที่จะเรียกใช้เซ็นเซอร์ 2 ตัว
คือ gyroscope เพื่อใช้ในการตรวจจับการเลี้ยว และ step detector เพื่อ
ใช้ในการตรวจจับการก้าวที่เกิดขึ้น แล้วจึงนํ าข้อ มูลแยกบันทึกลงเป็ น
ไฟล์ข้อ มูล ภายในหน่ ว ยความจํ า ของสมาร์ท โฟนและรอเพื่อ ทํ า การ
คัดลอกข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทําการสร้างแผนผังการเดิน

รูปที่ 10 flow chart การประมวลผลของระบบบนคอมพิวเตอร์

ต่อมาทําการดึงภาพในแต่ละวินาทีของการเดินจากวิดโี อออกมาเพื่อ
นํ า เอาไปใช้ ใ นการวิเ คราะห์ห ารู ป แบบของทางเดิน ว่ า เป็ น ทางเดิน
ลักษณะใดโดยขัน้ ตอนนี้จะนํ าวิธกี ารของ Barcelo, G.C มาประยุกต์ใช้
โดยนํ าแต่ละภาพมาทําการหาเส้นขอบโดยใช้ Canny Edge Detection
หลัง จากนั ้น ทํ า การหาเส้ น ตรงที่ ย าวพอโดยใช้ วิ ธีก ารของ Hough
Transform ตามรูปที่ 11
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ตารางที่ 1 ผลการคํานวณจํานวนก้าวเมือ่ เปรียบเทียบกับจํานวนการก้าวจริง
การเดินที่
จํานวนก้าวจริง
จํานวนก้าวจากระบบ
แตกต่าง

ก) ภาพก่อนการประมวลผล

1
268
268
0

2
70
70
0

3
54
54
0

4
63
62
1

5
79
78
1

6
61
62
1

7
96
96
0

8
62
62
0

9
97
97
0

สําหรับการทดลอง เริม่ จากการคัดเลือกสถานทีท่ จ่ี ะใช้เพื่อเก็บข้อมูล
การเดิน โดยการใช้งานระบบนัน้ ผูท้ ําการทดลองจะถือสมาร์ทโฟนไว้ท่ี
ระดับสายตาและพยายามประคองสมาร์ทโฟนให้ขนานกับพืน้ ทางเดิน
ตลอดการเดินเก็บข้อมูล หลังจากนัน้ ทําการกดปุม่ เริม่ ต้นการเก็บข้อมูล
พร้อมกับเริม่ เดินไปตามทางเดินโดยเดินอยูบ่ ริเวณกลางทางเดิน ทําการ
เลีย้ วเมื่อต้องการจะเลีย้ วทีท่ างแยกโดยที่จะทําการเลีย้ วในลักษณะการ
หมุนตัวอยู่กบั ทีท่ ไ่ี ม่ใช่การเดินขณะทําการเลีย้ ว กดหยุดการเก็บข้อมูล
เมื่อถึงปลายทางเป็ นอันเสร็จสิน้ การเก็บข้อมูลการเดิน 1 ครัง้ โดยข้อมูล
ทัง้ หมดนัน้ จะถูกจัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน ซึง่ ผูใ้ ช้งานจะต้องทําการ
คัดลอกข้อมูลจากในสมาร์ทโฟนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทําการ
สร้างแผนผังจากโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยภาพการ
ประมวลผลจะแสดงในรูปที่ 12 และได้ผลของแผนผังการเดินตามรูปที่
13 ซึง่ เครื่องหมายกากบาททีแ่ สดงในแผนผังการเดินจะเป็ นการแทนต่อ
หนึ่งก้าวทีเ่ กิดขึน้ และสามารถนํามาคํานวณกับระยะก้าวเพื่อหาระยะ
ทางการเดินจริงได้ แต่ถ้าจะนําแผนผังมาใช้งานก็ทําการลบกากบาท
ออกไป

ข) ภาพหลังการประมวลผล
รูปที่ 11 ก) ภาพทีไ่ ด้จากวิดโี อก่อนการประมวลผล ข) ภาพหลังการ
ประมวลผลและได้เส้นตรงบริเวณรอยต่อของกําแพงและพืน้ ทางเดินที่
ประมวลผลได้จากการประยุกต์วธิ กี ารของ Barcelo, G.C

หลังจากที่คดั แยกเส้นตรงมาได้แล้วทําการแบ่งเส้นออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ เส้นตรงในแนวแกนตัง้ ซึ่งจะใช้แทนขอบหรือมุมของกําแพงเพื่อทํา
การหาทางแยก เส้นตรงในแนวแกนนอนเพื่อ ระบุถึงทางเดินที่น่าจะมี
กําแพงอยู่ด้านหน้ า และเส้นตรงในแนวเอียงที่มอี งศาอยู่ในช่วง 15 ถึง
50 องศาจากแนวแกนตัง้ เพื่อเป็ นตัวแทนของทางเดินปกติท่จี ะทอดยาว
ออ กไ ปใ นมุ ม มอ งแ บบ perspective หลั ง จา กทํ ากา รวิ เ ครา ะ ห์
องค์ป ระกอบของเส้น ทัง้ หมดเพื่อ นํ า ไปเปลี่ย นรู ป จากมุ ม มองแบบ
perspective ให้กลายเป็ นมุมมองด้านบนหรือ top view เพื่อนํ าไปใช้ใน
การประกอบสร้างแผนผังการเดิน การเดินที่ไม่สามารถถูกตรวจจับการ
เลี้ยวโดย gyroscope จะถือว่าเป็ นการเดินเป็ นเส้นตรงจนกว่าผูใ้ ช้ได้ทํา
การเลี้ยวหรือระบบสามารถตรวจจับเจอทางแยกได้ โดยที่เงื่อนไขของ
ทางแยกในระบบนี้คือระบบสามารถตรวจจับเส้นในแนวแกนตัง้ ที่ด้าน
เดียวกัน(ซ้ายหรือขวาหรือทัง้ สองด้าน) และอยูใ่ นช่วง 3 วินาทีตดิ ต่อกัน
เมื่อได้รูปของทางเดินในมุม top view ในทุกรูปที่มาจากวิดโี อแล้ว
ขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การนํ ามาประกอบกันเพื่อสร้างเป็ นแผนผังการเดิน
โดยในขัน้ ตอนนี้ จะนํ าข้อ มูลการเคลื่อ นที่จาก gyroscope และ step
detector มาร่วมในการประมวลผลด้วย โดยจะอ้างอิงจากทิศทางการ
เดินและจํานวนก้าว

รูปที่ 12 ตัวอย่างภาพจากวิดโี อ ภาพที่ 1-2 เป็ นการเดินตรงและเลีย้ วขวาที่
ภาพที่ 3 และเดินตรงต่อไปตามภาพที่ 4-6

4. ผลการทดลอง
หลังจากพัฒ นาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เรียบร้อ ย
แล้ว ก่อนการทดลองมีการใช้งานระบบเพื่อ ทดสอบความแม่นยําของ
เซ็นเซอร์ step detector เพื่อเป็ นการยืนยันว่าเซ็นเซอร์นัน้ สามารถใช้
งานได้ถูกต้อง โดยทําการทดสอบด้วยการเดินเป็ นเส้นตรงในจํานวนก้าว
ที่ต่ า งกัน ซึ่ง ได้ผ ลตามตารางที่ 1 แสดงให้เ ห็น ว่า เซ็น เซอร์ส ามารถ
ทํางานได้ผลเป็ นที่น่าพอใจเพราะมีความผิดพลาด 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ก้าว
เท่านัน้ จากการเดินทัง้ หมด 9 ครัง้

รูปที่ 13 ผลลัพธ์การสร้างแผนผังการเดินซึง่ อ้างอิงการเดินในรูปที่ 12
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รวมอยูท่ ่ี 11.32% หรือ 112.5 ซม. ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นจํานวนก้าวของผู้
เดินจะอยูท่ ่ี 1.5 ก้าว โดยถ้านํ าไปเปรียบเทียบกับการใช้งานจริงของ
แผนผังทางเดินในอาคาร ความ คลาดเคลื่อนส่วนนี้ยงั ไม่กระทบกับการ
นําแผนผังทางเดินไปใช้งานจริง สําหรับการเดินในสถานทีท่ ่ี 3 ทีค่ า่
Distance Error มีคา่ สูงกว่าการเดินในครัง้ อื่นมากอาจมีปจั จัยจากการ
เดินทีผ่ ดิ ไปจากปกติมากเนื่องจากการควบคุมระยะก้าวการเดินในคงที่
ในทุกก้าวสําหรับมนุษย์นนั ้ เป็ นไปได้ยาก อีกทัง้ ยังมีปจั จัยเพิม่ เติมใน
การเดินเช่น ความเหนื่อยล้าก่อนการเดิน การแต่งกาย หรือ รองเท้าที่
สวมใส่
ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ในงานวิจยั นี้เกิดจาก 3 ปจั จัย ปจั จัยแรก
คือ ระยะการก้าวของผูเ้ ดินทีไ่ ม่สามารถก้าวให้เท่ากันในทุกก้าวตามที่
กล่าวข้างต้น ปจั จัยทีส่ องคือ การตรวจจับจํานวนก้าวของสมาร์ทโฟนยัง
มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ไม่เกิน 2 ก้าวและปจั จัยสุดท้ายคือ การ
เดินในก้าวสุดท้ายทีม่ กั จะเดินไม่พอดีกบั ระยะก้าวทีก่ ําหนดไว้เป็ น
มาตรฐานซึง่ พบว่ามักจะเดินขาดหรือเกินเล็กน้อยเสมอ
สําหรับความถูกต้องในการตรวจสอบรูปแบบทางเดิน ระบบสามารถ
ทํา งานได้อ ย่างถู ก ต้อ งเมื่อ เกิด การเลี้ย วขึ้น ไม่ว่า จะเป็ น การเลี้ย วไป
ทางซ้าย หรือทางขวาโดยจํานวนวินาทีท่ที ําให้การเลี้ยวถูกตรวจจับได้
อย่างสมบูรณ์จะอยู่ท่ปี ระมาณ 2 วินาที แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นในกรณีท่เี ดินเจอทางแยกหรือประตูและไม่ทําการเลี้ยว
ไปทางนัน้ ในบางครัง้ เส้นแนวตัง้ ที่ควรจะตรวจจับได้กลับตรวจจับไม่พบ
ทําให้ระบบตีความออกมาเป็ นทางเดินตรงปกติแทน
งานต่อเนื่องจากงานวิจยั นี้จะมี 3 ประเด็นคือ การเพิม่ ความแม่นยํา
ของระยะทางการเดินเพื่อนํ าไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องสามารถ
ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํามากขึน้ เช่น ระบบแนะนําเส้นทาง
หรือระบบนําทางในอาคาร ประเด็นต่อมาคือการวิเคราะห์รปู แบบของ
พืน้ ทางเดินได้หลากหลายมากขึน้ เพื่อทําให้การใช้งานสามารถใช้ใน
พืน้ ทีไ่ ด้หลากหลายมากขึน้
ประเด็นสุดท้ายคือการนําภาพทีท่ ําการ
วิเคราะห์ไปใช้งานต่อเช่น การนําภาพไปวิเคราะห์หาจุดเด่นหรือป้าย
ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างทางเดินโดยใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงทีม่ ปี ระโยชน์มากขึน้

รูปที่ 14 ภาพการเดินของ Route 1 ถึง 3 ตามลําดับ

จากการเดินทดสอบในสถานที่ 3 แห่งทีเ่ ป็ นลักษณะสามแยกและสี่
แยกทัง้ หมด 57 ครัง้ เป็ นการเดินในสถานทีท่ ล่ี ะ 3 เส้นทางทีแ่ ตกต่าง
กันในบริเวณเดียวกันตามรูปที่ 14 แต่ละเส้นทางเป็ นการเดินไปและกลับ
โดยถือว่าเป็ นการเดินคนละครัง้ ซึง่ มีทงั ้ การเดินแบบตรงและแบบมีการ
เลีย้ ว สําหรับระยะทางการเดิน นัน้ จะคํานวณจากจํานวนก้าวเดินที่
เกิดขึน้ คูณกับระยะก้าวของผูเ้ ดิน ซึง่ อ้างอิงจากสมการที่ 2 สําหรับผูเ้ ดิน
ครัง้ นี้มคี วามสูง 180 ซม. ดังนัน้ ระยะก้าวของการเดินอยูท่ ่ี 75 ซม. แล้ว
นํามาเปรียบเทียบกับระยะการเดินจริงแล้วได้เป็ นผลตามตารางที่ 2 ซึง่
Total Distance จะเป็ นระยะทางจริงของทางเดินซึง่ จะเท่ากันทัง้ การเดิน
ขาไปและขากลับ ส่วน System Count คือจํานวนก้าวเฉลี่ยทีร่ ะบบ
ตรวจจับได้จากการเดินหลายครัง้ ในเส้นทางเดียวกัน(มีทงั ้ ขาไปและขา
กลับ) และ Calculated Distance คือการนําเอา System Count มาคูณ
กับระยะก้าวของผูท้ ําการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการคํานวณระยะการเดินเมือ่ เปรียบเทียบกับระยะการเดินจริง
1st Place : Sino Tower 10th floor
Total
System Calculated Distance
Distance(cm) Count Distance(cm) Error(%)
Route 1
1320
17.3
1297.5
1.70
Route 2
1170
15.4
1155
1.28
Route 3
1050
15.4
1155
10.00
2nd Place : LPN Thapha 9th floor
Total
System Calculated Distance
Distance(cm) Count Distance(cm) Error(%)
Route 1
960
12.7
952.5
0.78
Route 2
1050
15.3
1147.5
9.29
Route 3
930
15.3
1147.5
23.39
3rd Place : TNI's A Building 6th floor
Total
System Calculated Distance
Distance(cm) Count Distance(cm) Error(%)
Route 1
1170
18.1
1357.5
16.03
Route 2
900
14.6
1095
21.67
Route 3
930
14.6
1095
17.74
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Mathematical Model for 3D Eye Motion Estimation Based on 2D Eye Image
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visual model 2) formed mathematical model. First, 3D eye visual
model reconstructed from OpenGL library. Eye is rotated between
±50 degrees in two directions: yaw and pitch axis. Length of
vertical and horizontal lines across the pupil are measured and
used as indicator of eye rotation. Second, mathematic model is
formed by using rotation matrix to rotate reference points to
calculate the length of the two lines. Computational result of the
two line is compared with the lengths from real eye rotation. To
test the performance of proposed method, computational result will
be compared with 3D eye visual model. Rotation angle is varied
from ±50 degrees in yaw and pitch axis. The accuracy result of
horizontal movement (𝑅𝑒𝑥 ) and vertical movement (𝑅𝑒𝑦 ) are 99.53
% and 99.29% respectively. To evaluate 3D motion of 2D real eye
image, Computation result will be compared with 2D eye image
and sent to rotate 3D eye visual model, the result is satisfy.
Direction of 3D eye visual model is be the same as 2D eye image.
The advantage of this method is that eye motion in 3D space can
be estimated from only one camera. The application of this
method is to interpret the level of nystagmus disease in quality
term.
Keywords: Eye motion, Rotation matrix, Nystagmus

บทคัดย่อ
ปจั จุบนั มีการศึกษาการประมาณการเคลื่อนที่ของตาในระบบ 3 มิติ
มากขึ้น งานวิจ ยั นี้ จึงนํ าเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้การ
หมุนของเมทริกซ์ในการประมาณค่าการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มิตขิ องตา
จากภาพตาจริง 2 มิติจากกล้อ งอิน ฟาเรด ขัน้ ตอนการทํางาน
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก 1) การสร้างแบบจําลองตา 3 มิติ 2) การ
สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ขัน้ ตอนแรกแบบจําลองตา 3 มิติ ถูก
สร้างขึน้ โดยใช้ไลบรารี่ OpenGL หมุน ±50 องศา รอบแกนนอนและ
แกนตัง้ โดยใช้ค่าความยาวของเส้นแนวนอน และแนวตัง้ บนรูม่านตา
เป็ นตัวกําหนดการหมุน ขัน้ ตอนที่สองแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สร้าง
ขึน้ โดยใช้การหมุนของเมตริกซ์ในการหมุนพิกดั อ้างอิงเพื่อหาขนาดของ
เส้นอ้างอิงบนรูม่านตา ขนาดของเส้นอ้างอิงนี้จะนํ าไปเทียบกับภาพตา
จริง 2 มิติ ประสิท ธิภ าพของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึ้น
ทดสอบโดยใช้แบบจําลองตา 3 มิติ หมุน ±50 องศา รอบแกนนอน และ
แกนตัง้ มีความถูกต้องของค่าการเคลื่อนที่ แกนนอน (𝑅𝑒𝑥 ) และแกนตัง้
(𝑅𝑒𝑦 ) คือ 99.53 % และ 99.29% เมื่อนํ าภาพตาจริง 2 มิติ มาหาค่าการ
เคลื่อ นที่ในระบบ 3 มิติ ผลเป็ นที่น่าพึงพอใจ แบบจําลองตา 3 มิติ
สามารถเคลื่อนทีไ่ ปในทิศทางเดียวกับ ภาพตา 2 มิติ งานวิจยั นี้สามารถ
ประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตาในระบบสามมิติโดยใช้กล้องแค่หนึ่งตัว
ต่อตาหนึ่งข้าง ซึง่ สามารถนํ าไป ต่อยอดในการวินิจฉัยระดับของอาการ
ตากระตุกได้
คําสําคัญ : การเคลื่อนทีข่ องตา,การหมุนของเมทริกซ์,ตากระตุก

1. คํานํา
ในปจั จุบนั เนื่ องจากความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การประมวลผลภาพ เราสามารถที่จะสร้างภาพ 3 มิติ จากภาพ 2 มิตไิ ด้
ซึ่งความแตกต่างของภาพ 2 มิติกบั ภาพ 3 มิติ คือ ความลึกของวัตถุ
เทคโนโลยีในการสร้างภาพ 3 มิตเิ ดิม[1,2] รับภาพ 2 มิตจิ ากกล้อง 2 ตัว
ภาพจะมีความแตกต่างกันเล็กน้ อ ย แล้วหาจุดสมนัยกันของภาพเพื่อ
สร้างภาพ 3 มิติ Y. Y. Huang และคณะ [3] สร้างวัตถุ 3 มิตจิ าก ภาพ 2
มิติ 2 ภาพโดยการตรวจจับมุมของวัตถุและใช้หลักการแรเงาในการสร้าง
พื้น ผิว ของวัต ถุ แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ก ับ วัต ถุ ท่ีม ีส่ ว นเว้า โค้ง มากได้ S.
Wibirama และคณะ [4] ได้ตดิ ตามการเคลื่อนที่ของดวงตาโดยใช้กล้อง
2 ตัวติดตามการเคลื่อนที่ของรูม่านตาแล้วทําการแปลงเป็ นพิกดั 3 มิติ

Abstract
A challenge of current research concerning eye motion
estimation in three-dimensional (3D) space is to estimate 3D eye
motion from a two-dimension (2D) eye image. This paper
proposed mathematic model using rotation matrix to estimate eye
motion in 3D space from a 2D eye image. Eye movement is
captured from two cameras mounting on an infrared binocular. A
camera focuses on an eye. Data is recorded in image sequence
format. This method consists of two steps: 1) formed 3D eye
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ข้อเสียคือต้องวัดขนาดของดวงตาก่อนทําการประมวลผล S. Dong [5]
นําเสนอวิธกี ารสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้กล้อง 1 ตัวและเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเร่งในการสร้างภาพ 3 มิติ ช่วยลดปญั หาการเคลื่อนไหวของกล้อง
ขณะจับภาพ
งาน วิ จ ั ย นี้ เป็ นง าน วิ จ ั ย ต่ อย อดจา กง าน วิ จ ั ย เ ดิ ม [6,7,8]โดย
Ch.Theekapun และคณะ นํ าเสนออัลกอลิทมึ การตรวจจับการเคลื่อนที่
ของดวงตาจากภาพตา 2 มิตโิ ดยใช้วธิ ี Integrated, K-mean Clustering
and Mahalanobis Distance, Shape Estimation เพื่อจําแนกรูม่านตา
ออกจากพื้นหลัง ข้อดีของงานวิจยั คือสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของ
ตาแบบ 2 มิติโ ดยใช้ก ล้อ งอินฟาเรดเดี่ย ว iii เพื่อ ให้เหมือ นกับการ
เคลื่อนที่ของตาจริงที่ลกั ษณะเป็ นทรงกลม มีการเคลื่อนที่แบบ 3 มิติ
งานวิจยั นี้จงึ ทําการศึกษาเพื่อสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใช้ในการ
ประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตาระบบ 3 มิติ โดยใช้ภาพตา 2 มิตจิ าก
กล้องอินฟาเรดเดีย่ ว
ในส่ว นต่ อ ไปจะกล่า วถึง การสร้า งแบบจํา ลองและการคํา นวณใน
หัวข้อที่ 2 ขัน้ ตอนการทดสอบประสิทธิภาพในหัวข้อที่ 3 ผลการทดลอง
ในหัวข้อที่ 4 และสรุปอภิปรายผลในหัวข้อที่ 5

2.2 การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
แบบจําลองทางคณิต ศาสตร์สร้างขึ้น โดยอาศัย หลักการหมุนพิก ัด
3 มิติใด ๆ บนแกนนอนและแกนตัง้ ด้วยการหมุนของเมทริกซ์เป็ นมุม
θx , θy

0

โดย

P𝑖𝑥
Pi = �Piy �
Piz
1
0
R x (θx ) = �0 cosθx
0 −sinθx
cosθy 0
1
R y (θy ) = � 0
−sinθy 0

P′i = Ry(θy ) * Rx(θy ) * Pi

(2)

(3)
(4)

= พิกดั ใดๆ
𝑅𝑥 (𝜃𝑥 ) = การหมุนเมทริกซ์บนแกนนอน ด้วยมุม 𝜃𝑥 องศา
𝑅𝑦 (𝜃𝑦 ) = การหมุนเมทริกซ์บนแกนตัง้ ด้วยมุม 𝜃𝑦 องศา
𝑃′𝑖 = พิกดั ใหม่ทห
่ี มุนพิกดั ใดๆ เป็ นมุม 𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 บนแกนนอน
และแกนตัง้
2.3 การรับภาพตาจริง 2 มิติ และการประมวลผล
ภาพตาจริง 2 มิติ รับจากกล้องเว็บแคมอินฟาเรด ยีห่ ้อ MD-TECH
รุ่น MDC -14 ความละเอียด 10.0 ล้านพิเซล ขนาดภาพ 320x240
พิกเซล อัตราเร็วต่อ เฟรม 25 เฟรมต่อ วินาที ประกอบบนหน้ ากาก
สําหรับสวมครอบดวงตาขณะถ่าย
นํ าภาพตาจริง 2 มิติ ผ่านอัลกอลิทมึ เพื่อประมาณค่ารูปทรงวงรีของ
รูมา่ นตา [6,7,8] ซึง่ มีกระบวนการคร่าวๆ คือ กระบวนการเทรสโฮลปรับ
ค่า, แบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธี K-means, กําจัด noise ด้วยวิธี Closing และ
Filtering & Extract Blackest, กระบวนการหาระยะมาฮาลาโนบิท, การ
กําจัดขอบของส่วนที่ไม่ใช่ตาดํา, และเทคนิคการประมาณค่ารูปทรงวงรี
ผลสุดท้ายทีไ่ ด้คอื สมการวงรีของรูม่านตา ค่าที่นํามาใช้กบั การวิจยั นี้คอื
ค่าความยาวของเส้นไมเนอร์และเมเจอร์ของวงรีของรูมา่ นตา
2.4 ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ
ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ คือค่า 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 ซึง่ คํานวณได้จาก

2.1 การสร้างแบบจําลองตา 3 มิติ
แบบจํา ลองตา 3 มิติ สร้างจากไลบรารี่ OpenGL โดยการสร้า ง
ทรงกลม แล้วทําการแมพพิง้ ภาพบิทแมพ ขนาด 512 x 256 พิกเซล
ที่มวี งกลมรัศมี 64 พิกเซล อยู่ตรงกลาง มีเส้นอ้างอิง 2 เส้น ขนาด 128
พิก เซล ตัง้ ฉากกัน ตัด กัน ที่จุ ด ศู น ย์ก ลางวงกลมดัง แสดงในรู ป ที่ 1
แบบจําลองตา 3 มิตทิ ส่ี ร้างขึน้ สามารถหมุนได้รอบแกนนอนและแกนตัง้
โดยการส่งค่า 𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 คือค่ามุมการหมุนในแนวแกนนอนและมุมการหมุน
ในแนวแกนตัง้ ตามลําดับ เมื่อหมุนไปที่มุมใดๆ พิกดั ของจุดปลายของ
เส้นอ้างอิงจะเปลี่ยนไป และขนาดของความยาวเส้นจะเปลี่ยนไป พิกดั
การหมุน (0,0) เมื่อ วงกลมสีดํา หรือ รูม่า นตาอยู่ต รงกลาง หมุน ไป
ทางขวามือ ค่า 𝜃𝑥 เป็ นบวก หมุนไปทางซ้ายมือค่า 𝜃𝑥 เป็ นลบ หมุนลง
ค่า 𝜃𝑦 เป็ นบวก หมุนขึน้ ค่า 𝜃𝑦 เป็ นลบ

𝑅𝑒𝑥𝑖 =

𝑅𝑒𝑦𝑖 =

𝐿𝑥𝑖

𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥
𝐿𝑦𝑖

𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑥 100

𝑥 100

(5)
(6)

𝐿𝑥𝑖 = ค่าความยาวเส้นอ้างอิงแกนนอนทีม
่ มุ การหมุน i
𝐿𝑦𝑖 = ค่าความยาวเส้นอ้างอิงแกนตัง้ ทีม
่ มุ การหมุน i

แบบจําลองตา 3 มิติ

𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥 = ค่าความยาวของเส้นอ้างอิงแกนนอนเมื่อตาอยู่ตําแหน่ ง

รูปที่ 1 แสดงวิธกี ารแมพพิง้ รูปภาพบนทรงกลม

i

0
sinθx �
cosθx
sinθy
0 �
cosθy

𝑃𝑖

2. การสร้างแบบจําลอง และการคํานวณ

ภาพ บิทแมพ

(1)

(0,0) หรือตรงกลาง
𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥 = ค่า ความยาวของเส้นอ้างอิง แกนตัง้ เมื่อ ตาอยู่ตํา แหน่ ง
(0,0) หรือตรงกลาง
𝑅𝑒𝑥𝑖 = ค่าร้อยละความยาวเส้นอ้างอิงแกนนอนเทียบกับความยาว
สูงสุด

กล้ องอินฟาเรดเดี่ยว คือ กล้ องอินฟาเรด 1 ตัว ต่อตา 1 ข้ าง
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𝑅𝑒𝑦𝑖 = ค่า ร้อ ยละความยาวเส้น อ้า งอิง แกนตัง้ เทียบกับความยาว

2.5 ค่าการเคลื่อนที่ 3 มิติ
ค่ า การเคลื่ อ นที่ 3 มิติ คือ ค่ า มุ ม ที่ ห มุ น รอบแกนนอน และมุ ม ที่
หมุนรอบแกนตัง้ 𝜃𝑥 และ 𝜃𝑦

สูงสุด
2.4.1 ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของแบบจําลองตา 3 มิติ
ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของแบบจําลองตา 3 มิติ คํานวณได้จาก การ
จับ ภาพการเคลื่อ นที่ข องแบบจํ า ลองที่มุม การหมุ น ใด ๆ แล้ว นํ า ไป
คํา นวณหาค่ า ความยาวเส้น อ้ า งอิง บนวงกลมสีดํา โดยใช้ โ ปรแกรม
MATLAB
2.4.2 ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
หาได้จากการกําหนด พิกดั อ้างอิง 𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑃4 เพื่อหาความยาว
เส้นอ้างอิงทีม่ มุ การหมุนใด ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2
rsin(−β)
0
P1 = �
�
rcos(−β)
rsinβ
P2 = � 0 �
rcosβ
0
P3 = � rsin(−β) �
rcos(−β)
0
P4 = � rsinβ �
rcosβ

r

Total accuracy = 1 −

r
-β
β

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง
ดังนี้
4.1 ผลการทดลอง
ผลการทดสอบประสิท ธิภ าพความแม่ น ยํ า ของแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตร์ท่สี ร้างขึน้ ขึน้ โดยเทียบกับแบบจําลองตา 3 มิติ หมุน ±50
องศา รอบแกนนอนและแกนตัง้ ค่าที่นํามาเทียบคือค่า 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦
จากจํานวนข้อมูล 10,201 ข้อมูล ค่าความถูกต้องของ 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 คือ
99.53 % และ 99.29% ตามลําดับ ค่าความผิดพลาดแสดงในรูปที่ 3
แสดงอยูใ่ นรูปแบบของค่าสีบอกเปอร์เซ็นความผิดพลาด
เมื่อนํ าภาพตาจริง 2 มิติ มาหาค่าการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มิติ แสดง
ทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านแบบจําลองตา 3 มิติ ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แบบจําลองตา 3 มิติ มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับภาพตาจริง 2
มิติ ดังแสดงในรูปที่ 4
4.2 อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดสอบ ถ้าตาจริงมีรูปทรงเป็ น ทรงกลม แนวโน้มค่าการ
เคลื่อนที่ของตา จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าการเคลื่อนที่ของแบบจําลองทาง
คณิตศาตร์ ซึง่ ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ของ 𝑅𝑒𝑥 จะเกิดมากในช่วงที่
ค่ามุมการหมุนมากกว่า ±40 องศาทัง้ แกนนอนและแกนตัง้ 𝑅𝑒𝑦 จะเกิด
มากในช่วงมากกว่า ±40 องศาในแกนนอน และ น้อยกว่า ±10 องศา ใน

(12)

rsin(-β)
rsin(β)

P4

Z
1. มุมมองด้านบน

(14)

𝑁

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล

(11)

Y

∑𝑁
𝑖=1 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

(13)

= ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์
𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของแบบจําลองตา 3 มิติ
𝑅𝑒𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

(10)

X Z
P2

�𝑅𝑒𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 �
𝑥 100
𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

(9)

-β β

P1

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 =

(8)

P3
rsin(-β) rsin(β)

ทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยําของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ี
สร้างขึน้ โดยเทียบกับแบบจําลองตา 3 มิติ หมุน ±50 องศา รอบแกน
นอนและแกนตัง้ ค่าที่นํามาเทียบคือค่า 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 โดยเก็บค่าเป็ น
ตารางการเคลื่อนที่ แนวนอน คือ ค่ามุมการหมุนบนแกนนอน ±50 องศา
แนวตัง้ คือ ค่ามุมการหมุนบนแกนตัง้ ±50 องศา แล้วนํ ามาคํานวณหา
ค่าความถูกต้องจากสูตร

(7)

= มุมทีพ่ กิ ดั ทํากับจุดศูนย์กลางทรงกลม
r = รัศมีของทรงกลม
ความยาวของเส้นอ้างอิงแนวนอน 𝐿𝑥 = 𝑃2 - 𝑃1
ความยาวของเส้นอ้างอิงแนวตัง้ 𝐿𝑦 = 𝑃4 - 𝑃3
𝛽𝛽

3. ขัน้ ตอนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ

2. มุมมองด้านข้าง

รูปที่ 2 แสดงการกําหนดพิกดั อ้างอิงของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

2.4.3 ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของภาพตาจริง 2 มิติ
ค่าการเคลื่อ นที่ 2 มิติ ของภาพตาจริง 2 มิติ คือ ค่า ความยาวเส้น
เมเจอร์และเส้นไมเนอร์ของสมการวงรีท่ไี ด้จากการประมาณค่ารูปทรง
ของรูมา่ นตา [6,7,8]
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2.ค่าความผิดพลาดของ 𝑅𝑒𝑦

รูปที่ 3 แสดงค่าสีบอกเปอร์เซ็นความผิดพลาด ของ 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องตาจริง 2 มิติ เทียบกับ
การเคลือ่ นทีข่ องแบบจําลองตา 3 มิติ

แกนตัง้ เนื่ อ งมาจากความผิดพลาดในการคํานวณความยาวของเส้น
อ้างอิง
5. สรุปและอภิปลายผล
ในงานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การออกแบบแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่อ
ประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตา 3 มิติ โดยใช้ภาพตา 2 มิติ ทดสอบ
ประสิท ธิภ าพความแม่นยําของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่สี ร้างขึ้น
โดยเทียบกับแบบจําลองตา 3 มิติ หมุน ±50 องศา รอบแกนนอนและ
แกนตัง้ ค่าความถูกต้องของค่า 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 คือ 99.53 % และ
99.29%
เมื่อนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้กบั ภาพตาจริง 2 มิติ
เพื่อหาค่าการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มิติ แสดงผลทิศทางการเคลื่อนที่ผ่าน
แบบจําลองตา 3 มิติ ผลเป็ นที่น่าพึงพอใจโดย ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แบบจําลองตา 3 มิติ มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับภาพตาจริง 2
มิติ ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ เกิดจากวงรีท่มี ขี นาดใหญ่หรือเล็กกว่ารูม่าน
ตาจริง ทําให้การคํานวณทิศทางผิดพลาด
งานวิจยั นี้ม ีข้อ ดีคือ สามารถประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตา 3 มิติ
โดยใช้ภาพตา 2 มิติ จากกล้องอินฟาเรดเดีย่ วและสามารถนํ าไปต่อยอด
ในการวินิจฉัยระดับของอาการตากระตุกได้
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การจดจํา Marker หลายรูปแบบ สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริ ง( Augmented Reality )
โดยการวิ เคราะห์ภาพและการระบุตาํ แหน่ ง
A method of multiple marker patterns recognition for Augmented Reality
by image analysis and pose estimation
พิชญา ชาตินนั ท์, จุฑามาศ บุญอินทร์, ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
Karnnakub063@gmail.com

the marker patterns in array. We approve the program are 2
types. 1-Type test each marker detection of program that have
97.5% efficiency. 2-Type test multiple marker detection of program
that have 69% efficiency. The result of verify program is effective.
Keywords : Augmented Reality, Marker, Marker pattern
recognition, Marker pattern detection

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ในปจั จุบนั ส่วนใหญ่
ขัน้ ตอนการจดจํ า Marker(วัต ถุ ส ัญ ลัก ษณ์ ) ยัง เป็ น การจดจํ า Marker
เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วค่อยแสดงผล ดังนัน้ งานวิจยั ของเราจึง
นํ าเสนอการจดจํา Marker หลายรูปแบบในครัง้ เดียว โดยไม่จําเป็ นที่
จะต้องทําการจดจํารูปแบบใหม่ทุกครัง้ ก่อนทําการตรวจจับ Marker ใน
แต่ละอัน แบ่งขัน้ ตอนการทํางานหลักออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนด้วยกันคือ
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ภาพ ขัน้ ตอนการระบุตําแหน่ งเพื่อนํ าภาพสามมิติ
หรือวีดโี อไปวางบน Marker โดยใช้หลักการ Coordinate System และ
ขัน้ ตอนการแสดงภาพสามมิติ ซึ่ง ขัน้ ตอนการวิเ คราะห์ภ าพมีอ ยู่ 3
กระบวนการย่อยคือ 1.การสอบเทียบกล้อง 2.การจดจํารูปแบบ Marker
ในรูปแบบของ intensity level 3.การจดจํารูปแบบ Marker เก็บไว้ใน
Array เพื่อ ให้ส ามารถจดจําได้หลายแบบ ส่ว นขัน้ ตอนการทดสอบ
โปรแกรม มี 2 แบบ แบบที่ 1 ทดลองวัดค่าความถูกต้องของโปรแกรม
Augmented Reality เพื่อดูประสิทธิภาพการตรวจจับ Marker แต่ละ
แบบ ซึง่ มีประสิทธิภาพ 97.5% แบบที่ 2 ทดลองวัดค่าความถูกต้องของ
โปรแกรม Augmented Reality เพื่อดูประสิทธิภาพการตรวจจับ Marker
ในหลายแบบพร้อมกัน ซึ่งมีประสิทธิภาพ 69% โดยจากผลการทดลอง
สามารถสรุปผลได้ว่า งานวิจยั ชิ้นนี้มกี ารจดจํา Marker หลายรูปแบบ
ภายในครัง้ เดียวได้เป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง, Marker, การจดจํา Marker,
การตรวจจับ Marker
Abstract
In this present, most marker patterns recognition in augmented
reality are recorded just one marker pattern before detection. So
this paper represent multiple marker patterns recognition that is
not necessary to code pattern of marker before detection each
marker for all time. We can code multiple marker patterns in one
time before detection. The proposed method has 3 sections:
Image analysis, pose estimation by coordinate system and 3D
rendering. Image analysis is divided into 3 processes: 1. Camera
Calibration, 2. Record Values Marker to intensity level, 3. Record

รูปที่ 1 โปรแกรม Augmented Reality

1. คํานํา
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีท่ผี สาน
เอาโลกแห่งความเป็ นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น กล้องเว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ภาพเสมือนจริงนัน้ จะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
หน้าจอโทรศัพท์มอื ถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ
โดยภาพเสมือ นจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้ได้ท นั ที ทัง้ ใน
ลักษณะที่เป็ นภาพนิ่ งสามมิติ ภาพเคลื่อ นไหว หรือ อาจจะเป็ นสื่อ ที่ม ี
เสียงประกอบขึน้ กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด[1]
ั หาข้อ จํา กัด ในการมองภาพและการเข้า ถึง ลาย
ทํ า ให้ส ามารถแก้ป ญ
ละเอียดของภาพ ซึง่ ในปจั จุบนั ได้มกี ารนํ าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
ในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการแพทย์ การศึกษา และการพาณิช เป็ นต้น
ที่ผ่ า นมางานวิจ ัย ที่นํ า เสนอเทคโนโลยีเ สมือ นจริง แบบที่เ รีย กว่ า
Augmented Reality จะมีดว้ ยกันหลายทาง ทางการแพทย์ เช่น การใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงในการศึกษาและตีความข้อ มูลการเต้นของหัวใจ
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ทําให้สามารถเห็นการเต้นของหัวใจเป็ นแบบสามมิต[ิ 2], การจําลองการ
ผ่าตัดตับเสมือนจริงเพื่อช่วยให้แพทย์ฝึกฝนก่อนการผ่าตัดจริง[3], การ
ประยุกต์ใช้ก ับipadในการผ่าตัดจริงเพื่อ ช่ว ยให้แพทย์ม องเห็นอวัยวะ
ชัดเจน[4] การประยุกต์ใช้กบั การศึกษา เช่น การศึกษากายวิภาคศาสตร์
แบบเสมือนจริงทําให้เห็นภาพได้แบบสามมิตเิ ข้าใจถึงโครงสร้างได้ง่าย
กว่าแบบอ่า นปกติ[5], การประยุกต์ใช้ค้นหาหนังสือ ในห้อ งสมุด [6].
ทางด้านการพาณิช เช่น การประยุกต์กบั การสั ่งสินค้าออนไลน์ ซึ่งเราจะ
เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่การประยุกต์ใช้ Augmented Reality กับด้านต่างๆ
[7]ในขัน้ ตอนการจดจํา Marker ยังเป็ นการจดจํา Marker รูปแบบใด
รูป แบบหนึ่ งแล้วค่อ ยแสดงผล ดัง นัน้ งานวิจ ยั ของเราจึง นํ า เสนอการ
จดจํา Marker หลายรูปแบบในครัง้ เดียวเพื่อปรับปรุงประสิท ธิภาพ
ดังกล่าว
โดยงานวิจ ัย ของเรา ได้ แ บ่ ง ขัน้ ตอนการทํ า งานหลัก ออกเป็ น
3 ขัน้ ตอนด้ว ยกัน คือ ขัน้ ตอนการวิเ คราะห์ ภ าพ, ขัน้ ตอนการระบุ
ตําแหน่งเพื่อนําภาพสามมิตหิ รือวีดโี อไปวางบน Marker โดยใช้หลักการ
Coordinate System และขัน้ ตอนการแสดงภาพสามมิติ ซึ่งวิธที ่สี ามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมให้สามารถจดจํา Marker ได้หลาย
รูปแบบคือ ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ภ าพ ในส่วนการจดจํารูปแบบ
Marker เราได้มกี ารเขียนโปรแกรมจดจํารูปแบบ Marker เก็บไว้ใน
Array จึงทําให้โปรแกรมสามารถทําการจดจํา Marker ได้หลายรูปแบบ
ในส่วนต่อไป จะกล่าวถึง การทํางานของระบบในหัวข้อที่ 2 แสดงผล
การทดลองและอภิป รายผลในหัว ข้อ ที่ 3 และ สรุป ผลการทดลองใน
หัวข้อที่ 4

2. การทํางานของระบบ
โปรแกรม Augmented Reality แสดงดังรูปที่ 1 และการทํางานของ
ระบบแสดงดังรูปที่ 2 ใช้กล้องเว็บแคม ยีห่ อ้ Logitech รุน่ Pro 9000
ความละเอียดภาพ 2.0 ล้านพิกเซล ในการรับภาพ ส่วนรายละเอียดใน
แต่ละกระบวนการมีดงั ต่อไปนี้

รูปที่ 3 การสอบเทียบกล้องโดยใช้ Pattern 1

รูปที่ 4 การสอบเทียบกล้องโดยใช้ Pattern 2

รูปที่ 5 การจดจํา Marker ในรูปแบบ intensity level

เริ่ ม
รับอิ นพุทจาก
กล้องวีดีโอ

N
Markers
Y

2.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis)
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) จะพูดถึงกระบวนการ
หลักๆ 3 กระบวนการคือ
2.1.1การสอบเทียบกล้อง (Camera Calibration)
การสอบเทียบกล้อ งเป็ นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญ ในการมองภาพ
สามมิติของคอมพิวเตอร์(3D computer vision) ที่ใช้ในการหาข้อมูล
เมทริกซ์(metric information)จากภาพสองมิติ เป็ นกระบวนการในการ
หาค่าพารามิเตอร์ท่ถี ูกต้องของกล้อง โดยเราทําการสอบเทียบเมทริกซ์
เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่บิดเบือน เพราะไม่มเี ลนส์กล้อ งไหนที่สมบูรณ์แบบ
เลนส์ต่างกันก็จะมีการบิดเบือนของภาพมากน้ อยต่างกัน ลักษณะของ
การบิดเบือนของเลนส์กล้องมี 2 ลักษณะใหญ่ๆได้แก่ เกิดจากรูปทรง
ของเลนส์(radial distortion) และข้อบกพร่องที่มาจากกระบวนการผลิต
(tangential distortion) เกิดจาก ซึ่งในการสอบเทียบกล้องจะใช้ Library
ARTOOLKIT ในการสอบเทียบกล้อง โดยการใช้วธิ นี ้ีจะต้องใช้ Pattern
1 และ 2 ในการสอบเทียบดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4ซึ่ง Pattern 1 จะถูก
ใช้ในการคํานวณหาตําแหน่ งกลางของภาพ (image center point) และ
ความบิดเบือนของเลนส์ (lens distortion) ส่วน Pattern 2 จะใช้ในการ

Image Analysis
(Marker Detection)
Pose Estimation
3D Rendering
เอาท์พทุ
จบการทํางาน
รูปที่ 2 แผนผังการทํางาน
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โดยข้อมูล Marker จะเก็บเรียงลําดับดังตาราง 1 จากนัน้ ใช้ฟงั ก์ช ั ่นเรียก
แต่ละArray ออกมา เพื่อแสดงภาพสามมิตหิ รือวีดโี อบน Marker ทีเ่ รียก
จาก array

คํานวณหาความยาวโฟกัสและค่า Parameters อื่นๆ เพื่อ นํ าไปใช้ใน
โปรแกรม
2.1.2 การจดจํารูปแบบ Marker ในรูปแบบของ intensity level
(Record Values Marker to intensity level)
โดยใช้โปรแกรม ARToolKit Marker Generator เป็ นซอฟต์แวร์
เฉพาะซึ่งมีไว้สําหรับทําการเปลีย่ นรูปภาพ AR Marker ที่กล้องอ่านได้
แปลงเป็ นรหัสตัวเลขเพื่อที่ให้โปรแกรม Augmented Realityได้รูจ้ กั กับ
Marker

2.2 ขัน้ ตอนการคํานวณค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation)
เป็ นการคํานวณตําแหน่ งเชิงสามมิตเิ พื่อระบุตําแหน่ งของภาพสาม
มิติบน Marker ที่ใช้ความสัม พันธ์ร่วมกันระหว่าง กล้อ งกับ Marker,
Ideal screen กับกล้อง, Ideal screen กับ Observed screen
2.2.1 ระบบความสัมพันธ์รว่ ม (Coordinates System)
Camera Coordinated Frame ก็คอื Coordinated Frame ที่ใช้
อ้างอิงตําแหน่ งใดๆของกล้องวีดโี อ และ Marker Coordinated Frame ก็
คือ Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงตําแหน่ งใดๆของ Marker ซึ่ง
สามารถแสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 6 Marker ทัง้ 6 แบบทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงการจัดเก็บข้อมูลของ Marker ใน Array
Array
ข้อมูล
Intensity
level
ของ
Marker
Marker

0

1

2

3

4

5

lung.pat

kidney.pat

brain.pat

liver.pat

bme1.pat

bme.pat

A

B

C

D

E

F

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์รว่ ม (Coordinate system)

2.2.2 สมการ (Equations)
เป็ นขัน้ ตอนของการคํานวณค่าตําแหน่ งเชิง 3 มิติ (3D Pose) ของ
Marker เมื่อเทียบกับกล้องวีดโี อ ค่านี้จะถูกแสดงในรูปเมตริกซ์ขนาด
4x4 ( Tcm ) ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง Camera Coordinated Frame
และ Marker Coordinated Frame ดังสมการที่ (1)

2.1.3 การจดจํารูปแบบ Marker เก็บไว้ใน Array (Record Marker
Patterns in Array)
ตัวแปรชุด ( Arrays ) คือ กลุ่มของข้อมูลทีม่ ชี นิดของข้อมูล
เหมือนกัน จึงทําการจัดกลุ่มไว้ดว้ ยกัน และอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัวใน
กลุ่มของตัวแปรชุดนัน้ ด้วยหมายเลข 0-5 ซึง่ ในภาษา Action Script
สามารถเขียนโปรแกรมเรียก Array ได้ดงั นี้

 X c   R11
 Y  R
 c  =  21
 Z c   R31
  
1 0

R12
R22
R32
0

R13 T1   X M 
XM 
Y 
R23 T2   YM 
= TCM  M 
 ZM 
R33 T3   Z M 




0 1  1 
 1 

(1)

ความสัม พันธ์ระหว่างจุดใดๆ ( X , Y , Z ) บนCamera Coordinated
Frame กับจุดที่ตรงกัน ( x , y ) ใน Ideal Screen Coordinated Frame
เป็ นไปตาม Perspective Projection ดังสมการที่ 2
c

1

_markers = new Array();
_markers.push( new FLARMarkerObj( "assets/flar/lung.pat" , 16 , 50 , 80 ) );
_markers.push( new FLARMarkerObj( "assets/flar/kidney.pat" , 16 , 50 , 80 ) );
_markers.push( new FLARMarkerObj( "assets/flar/brain.pat" , 16 , 50 , 80 ) );
_markers.push( new FLARMarkerObj( "assets/flar/liver.pat" , 16 , 50 , 80 ) );
_markers.push( new FLARMarkerObj( "assets/flar/bme1.pat" , 16 , 50 , 80 ) );
_markers.push( new FLARMarkerObj( "assets/flar/ bme.pat " , 16 , 50 , 80 ) );

 hx1   sf x
hy  =  0
 1 
 h   0

โดยที่ c

0
sf y

xc

0

1

yc

c

c

1

X 
X c 
0  c 
Y 
Y
0  c  = c  c 
Z 
Zc 
0  c 
 
1
 
1 

(2)

ซึ่ ง เป็ นเมตริ ก ซ์ ข นาด 3x4 ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยค่ า
s, f x , f y , X c , Yc โ ด ย ทั ว่ ไ ป ค่ า เ ห ล่ า นี้ ร ว ม กั น เ รี ย ก ว่ า Camera
Parameters ซึ่งจะคํานวณได้มาจากขัน้ ตอน Camera Calibration ตาม
หัวข้อที่ 2.1.1ส่วนค่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดใดๆ บน Ideal Screen
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2.3 ขัน้ ตอนการแสดงภาพมิติ (3D Rendering)
ส่วนนี้เป็ นส่วนสุดท้ายทีจ่ ะทําให้กระบวนการของเทคโนโลยีความจริง
เสริม ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งก็คือ การเพิ่ม ส่วนของความจริงเสริม ที่เรา
ต้องการเพิม่ เข้าไป ซึ่งโดยทั ่วไปแล้วจะเป็ นกราฟิ กโมเดลสามมิติ (3D
Models) ลงไปในภาพที่ไ ด้จ ากกล้อ งวิดีโ อ ณ ตํ า แหน่ ง ที่ Marker
ปรากฏอยู่ โดยใช้ค่าตําแหน่ งเชิงสามมิติท่ีคํานวณได้จากขัน้ ตอนการ
คํานวณค่าตําแหน่ งเชิงสามมิติ มากําหนดเป็ นตําแหน่ งที่กราฟิ กโมเดล
สามมิติ ที่ ต้อ งการเพิ่ม ลงไป จากนัน้ นํ าไปซ้อ นทับกับภาพที่ได้จาก
กล้องวิดโี อแล้วแสดงผลออกทางจอภาพ

Coordinated Frame ( X ,Y ) กับ Observe Screen Coordinated
Frame ( X ,Y ) ซึง่ เป็ นจุดทีเ่ ราเห็นจริงๆในภาพ สามารถแสดงดังรูปที่ 8
และสามารถอธิบายได้ดงั สมการที่ 3
1

o

1

o

3. ผลการทดลอง
สํ า หรับ การทดลอง เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม
Augmented Reality ได้แบ่งเป็ น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 คือ
การทดลองที่ใช้วดั ค่าความถูกต้องของโปรแกรมโดยสังเกตจากการที่
ภาพสามมิตหิ รือไฟล์วดี โี อสามารถขึ้นได้ตรงกับ Marker ที่เราทําการ
จดจําหรือไม่ ดังแสดงในตารางที่ 1 และการทดลองที่ 2 คือการทดสอบ
การตรวจจับ Marker ของโปรแกรมเมื่อ เราทํ าการเพิ่ม จํานวนของ
Marker ในการตรวจจับ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งได้ทําการทดลองในแต่
ละรูปแบบจํานวน 20 ครัง้

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง Ideal Screen Coordinates และ Observe
Screen Coordinates
d 2 = ( x1 − x0 ) 2 + ( y1 − y0 ) 2

{

p = 1 − fd 2

}

(3)

X 0 = p ( x1 − x0 ) + x0 , Y0 = p ( y1 − y 0 ) + y 0

โดยที่ X , Y คือจุดศูนย์กลางของการ Distortion (Center Coordinates
of Distortion) และ f คือ Distortion Factor ซึ่งค่าทัง้ 2 จะได้มาจาก
กระบวนการ Camera Calibration
0

0

ตารางที่ 1 ผลการทดลองวัดค่ าความถู ก ต้อ งของโปรแกรม Augmented
Reality เพือ่ ดูประสิทธิภาพการตรวจจับ Marker แต่ละแบบ
รูปแบบ
Marker
A
B
C
D
E
F
รวม

รูปที่ 9 กระบวนการคํานวณค่า 3D Pose estimation

วิธกี ารตรวจจับ Marker
ตรวจจับ Marker 2 แบบพร้อมกัน
ตรวจจับ Marker 3 แบบพร้อมกัน
ตรวจจับ Marker 4 แบบพร้อมกัน
ตรวจจับ Marker 5 แบบพร้อมกัน
ตรวจจับ Marker 6 แบบพร้อมกัน
รวม

i =1, 2 , 3, 4

โดยที่ xˆi yˆi แสดงได้โดยสมการที่ 5
 X Mi 
hxˆ i 


hyˆ  = C.T  Y Mi  , i = 1, 2, 3, 4
i
CM
 
 Z Mi 


 h 
 1 

จํานวนการตรวจจับ
Marker ทีผ่ ดิ พลาด
0
2
1
0
0
0
3

ความถูกต้อง
(%)
100
90
95
100
100
100
97.5

ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัด ค่ า ความถู ก ต้ อ งของโปรแกรม Augmented
Reality เพือ่ ดูประสิทธิภาพการตรวจจับ Marker ในหลายแบบพร้อมกัน

จากรูปที่ 9 จะแสดงกระบวนการที่จะได้ม าของค่า Tcm เมื่อ เรารู้ค่า
ตําแหน่ งของ Marker ทัง้ 4 จุดบน Observed Screen Coordinates ใน
ภาพที่ถ่ายจากกล้องวีดโี อ ซึ่งกล่าวโดยเฉพาะค่านี้สามารถหาค่าเฉลี่ย
ได้จากการคํานวณหาคําตอบของฟงั ก์ช ั ่นค่าผิดพลาด (Error Function)
ดัง สมการที่ 4 ซึ่ง โดยทั ่วไปแล้ว เราจะใช้เ ทคนิ คทางด้า นการหาค่า ที่
เหมาะสม (Optimization) ซึง่ เป็ นกระบวนแบบ Iterative
1
(4)
err = ∑
{( xi − xˆ i ) 2 + ( yi − yˆ i ) 2 }
4

จํานวนการตรวจจับ
Marker ทีถ่ ูกต้อง
20
18
19
20
20
20
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(5)
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จํานวนการ
ตรวจจับ
Marker ที่
ถูกต้อง
17
16
13
12
11
69

จํานวนการ
ตรวจจับ
Marker ที่
ผิดพลาด
3
4
7
8
9
31

ความ
ถูกต้อง
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แบบพร้อมกัน ส่วนการตรวจจับ Marker ในทีละแบบถือว่าตรวจจับได้ดี
ภาพสามมิติหรือไฟล์วดี โี อสามารถขึ้นได้ตรงกับ Marker ที่เราทําการ
ตรวจจับ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ขนาดของภาพสามมิตแิ ละไฟล์
วีดีโ อยัง ไม่ส่ ง ผลต่ อ การรัน โปรแกรมมากนัก ข้อ ผิด พลาดต่ า งๆของ
โปรแกรมถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการตรวจจับหลาย Marker พร้อม
กัน นอกจากนี้ ยงั มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวกล้องที่ใช้ในการตรวจจับ
ภาพยังมีความละเอียดที่ยงั ไม่เพียงพอ, ภาพMarkerที่ใช้ตรวจจับยัง
คมชัดไม่เพียงพอและไฟล์ภาพสามิตหิ รือไฟล์วดี โี อมีขนาดใหญ่

ใช้ Marker จํานวน 6 แบบโดยใช้กล้อง ยีห่ อ้ Logitech รุ่น Pro 9000
ความละเอี ย ดภาพ 2. 0 ล้ า นพิ ก เ ซล ในการตรวจจั บ marker
กระบวนการทัง้ หมดพัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional
cs6 และใช้ ภาษา Action Script ในการเขียนโปรแกรม ร่วมกับ
FlARToolKit library คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้งาน Core i7 CPU
4700HQ @ความเร็ว 2.40 GHz upto 3.4 GHz หน่วยความจํา8.00 GB
3.1 การทดลองประสิทธิภาพ
เป็ นการวัดความถูกต้องของโปรแกรม Augmented Reality ว่าภาพ
สามมิติหรือวีดโี อที่แสดงสามารถแสดงได้ตรงกับที่โปรแกรมไว้หรือไม่
โดยเมื่อทําการตรวจจับ Marker จะปรากฏภาพสามมิตหิ รือวีดโี อดังนี้

4. สรุปผลการทดลองและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้นําเสนอการจดจํา Marker หลายรูปแบบในครัง้ เดียว โดย
ไม่จําเป็ นที่จะต้องทําการจดจํารูปแบบใหม่ทุกครัง้ ก่อนทําการตรวจจับ
Marker ในแต่ละอัน ในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยใช้
Marker 6 แบบ แบ่งการทดสอบเป็ น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 คือการ
ทดสอบว่าภาพสามมิตหิ รือไฟล์วดี โี อสามารถขึน้ ได้ตรงกับ Marker ที่เรา
ทําการจดจําหรือไม่ ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถขึ้นตรงกับ Marker ที่เราทํา
การตรวจจับได้เป็ นอย่างดี เพราะมีค่าความถูกต้องถึง 97.5%และแบบที่
2 คือการทดสอบการตรวจจับ Marker ของโปรแกรมเมื่อเราทําการเพิม่
จํานวนของ Marker ซึ่งสรุปได้ว่า เมื่อทําการเพิม่ จํานวน Marker ใน
การตรวจจับจะทําให้โปรแกรมเกิดความผิดพลาดได้ ดังแสดงในรูปที่ 8
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต เราสามารถเพิม่ ความสามารถของ
โปรแกรมให้มคี วามเสถียรมากขึ้นเมื่อโปรแกรมทําการตรวจจับ Marker
ในหลายแบบพร้อมกัน

รูปที่ 8 เป็นการทดสอบตามตารางที่ 2 โดยตรวจจับ Marker จํานวน 5 แบบ
และเกิดความผิดพลาดของโปรแกรม

Marker A, B, C และ Dเมื่อทําการตรวจจับจะปรากฏเป็ นสามมิติ
ปรากฏบน Marker ส่วนMarker E และ F เมื่อทําการตรวจจับจะปรากฏ
เป็ นภาพวีดโี อเคลื่อนไหวบน Marker ซึ่งการคํานวณจํานวนที่ผดิ พลาด
และความถูกต้องแสดงในสมการที่ (5)
ค่าความถูกต้อง =

จํานวนการตรวจับจํานวนการตรวจจับ𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟ที่ถกู ต้อง
×
จํานวนการตรวจจับ𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟

100%

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ชิน้ นี้ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
เอกสารอ้างอิ ง

(5)

[1] พนิดา ต้นศิร,ิ “โลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)”,
มหาวิทลัยกรุงเทพ, 2553
[2] Edgard Lemounier, Jr.,Arthur Bucioli, Alexandre Cardoso, Adriano
Andrade and Alcimar Soares, “On the Use of Augmented Reality
Techniques in Learning and Interpretation of Cardiologic Data”, 32nd
Annual International Conference of the IEEE EMBS Buenos Aires,
Argentina, August 31- September 4, 2010.
[3] Bernhard Reitinger, Alexander Bornik,Reinhard Beichel, and Dieter
Schmalstieg, “Liver Surgery Planning Using Virtual Reality”, Graz
University of Technology, December 2006.
[4] Tom Lewis ,“Augmented reality iPad app used in liver surgery to aid
tumour resection”, http://www.imedicalapps.com/2013/08/
augmented-reality-ipad-app/, August 23, 2013

จากตารางที่ 1 จะเป็ นว่าประสิทธิภาพการตรวจจับ Marker แต่ละ
แบบมีจาํ นวนการตรวจจับ Marker 6 แบบ แบบละ 20 ครัง้ รวมทัง้ หมด
120 ครัง้ โดย ทีถ่ ูกต้อง 117 ครัง้ และ จํานวนการตรวจจับ Marker ที่
ผิดพลาด 3 ครัง้ โดยค่าความถูกต้องคือ 97.5%
จากตารางที่ 2 แสดงการตรวจจับ Marker ทัง้ 2, 3, 4, 5, 6 แบบ
พร้อมกัน แบบละ 20 ครัง้ จํานวนการตรวจจับ Marker รวมทัง้ หมด
100 ครัง้ ที่ถูกต้อง 69 ครัง้ และ จํานวนการตรวจจับMarkerที่ผดิ พลาด
31 ครัง้ โดยค่าความถูกต้องคือ 69%
3.2 อภิปรายผลการทดลอง
ข้อ ผิด พลาดต่ า งๆที่เ กิ ด ขึ้น ส่ ว นใหญ่ เ กิด จากขึ้น เมื่อ เราทํ า การ
ตรวจจับ Marker หลายแบบพร้อมกันทําให้โปรแกรมต้องประมวลผล
หนัก ซึ่ง จะสังเกตได้จ ากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อ เราทํา การตรวจจับ
Marker 2 แบบ พร้อมกันจะมีความถูกต้องมากกว่าทําการตรวจจับ 6

119

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

[5] Soon-ja Yeon, “Augmented Reality for Learning Anatomy”, Ascilite
2011, School of Computing and Information Systems, University of
Tasmania, pp: 1377- 1383.
[6] A.Arun Gnanaraj Alex, S. Jegatha, Dr. J. Gnana Jayanthi, Dr. S.
Albert Rabara, “SaaS Framework for Library Augmented Reality
Application”, World Congress on Computing and Communication
Technologies, 2014, pp: 9-12.
[7] Dieter Schmalstieg, Tobias Langlotz, and Mark Billinghurst,
“Augmented Reality 2.0”, Springer-Verlag/Wien, 2011, pp: 13-37.
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Colony Counting and Color Classification Device based on Image Processing
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1. บทนํา
ในป จั จุ บ ัน ความสะอาดนั น้ เป็ น สิ่ง ที่สํ า คัญ โดยเฉพาะในอาหาร
เนื่องจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่สะอาดเข้าไป อาจทําให้เกิดการเจ็บป่วย
ได้ การนํ าเข้าและส่งออกอาหารจําเป็ นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับ รองตามกฎหมายของประเทศนั ้น ๆ ความสะอาดใน
อุตสาหกรรมอาหารนัน้ จึงเป็ นสิง่ ที่สําคัญ วิธหี นึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสะอาดของอาหารคือ การตรวจหาเชื้อ แบคทีเรีย ที่ป นเปื้ อ นใน
อาหาร ซึ่ ง จะมี ท ัง้ แบคที เ รี ย ที่ ม ี ป ระโยชน์ แ ละให้ โ ทษ ดัง นั ้น การ
เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อ เพื่อจําแนกชนิดและนับจํานวน
โคโลนีจงึ เป็ นขัน้ ตอนพืน้ ฐาน [1] โดยปกติแล้วในการจําแนกชนิด และ
นับจํานวนโคโลนี จะใช้แรงงานคนเป็ นหลัก [2] ซึ่งมีความยุ่งยากในการ
ฝึ กฝน ใช้เวลานาน อีกทัง้ ยังมีประสิทธิภาพในการนับไม่คงที่ข้นึ อยู่กบั
ความชํานาญของแต่ละบุคคล
จากความจําเป็ นที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีหลายงานวิจยั ที่ออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์สาํ หรับตรวจนับจํานวนโคโลนีโดยใช้การประมวลผลภาพ
แต่ ย ัง มีข้ อ จํ า กัด ด้ า นขนาดที่ ใ หญ่ เคลื่ อ นย้ า ยลํ า บาก อีก ทัง้ มีก าร
ออกแบบเฉพาะในส่ ว นของซอฟต์ แ วร์ จึง ทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม
คุณภาพของภาพถ่ายได้ [3-4] มีการออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์ แต่สี
ของพืน้ สําหรับวางจานเพาะเชื้อยังมีเพียงสีเดียวจึงเกิดข้อผิดพลาดง่าย
เมื่อโคโลนีมสี ที ใ่ี กล้เคียงกับสีพน้ื หลัง [5-6] และบางงานวิจยั ยังพัฒนาให้
มีราคาที่ถูกลง แต่ยงั มีปญั หาด้านระบบโฟกัสและยังสามารถตรวจนับ
โคโลนีได้เพียงชนิดเดียว [7-8]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จงึ ได้นําเสนอการออกแบบโดยใช้กล่องที่ม ีขนาดที่
เล็ก จึง ทําให้ม ีน้ํ าหนักเบา มีหลอดแอลอีดชี นิ ด RGB [9] ติดตัง้ ที่พ้ืน
สําหรับวางจานเพาะเชือ้ จึงช่วยลดข้อผิดพลาดเรื่องสีท่ใี กล้เคียงกัน ช่วย
ให้สามารถแยกโคโลนี สตี ่างๆ ได้หลากหลายสีม ากขึ้น และยังง่ายต่อ
ขัน้ ตอนการประมวลผลภาพ

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ได้นําเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องจําแนกสี
และนับจํานวนโคโลนี ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แ วร์ ส่ว นฮาร์ด แวร์คือ ส่ว นของกล่ อ งนับ เชื้อ ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ใี ช้เป็ นส่วนติดต่อกับคอมพิวเตอร์ และควบคุม
การแสดงค่าสีของหลอดแอลอีดชี นิด RGB ซึ่งหลอดแอลอีดี จะถูกติดตัง้
ไว้ท่ีส่วนพื้นสําหรับวางจานเพาะเชื้อ ส่วนซอฟต์แวร์คือ ส่วนติดต่ อ
สําหรับผูใ้ ช้งาน (User Interface) และส่วนที่ใช้ในการประมวลผลภาพ
โดยขัน้ ตอนหลักของการประมวลผลภาพคือการพิจารณาองค์ประกอบสี
การเทรชโฮลด์หลายระดับ และการกําจัดสัญ ญาณรบกวน โดยการใช้
มอร์โฟโลยี การทดลองสามารถจําแนกสีของโคโลนีได้ 5 สี คือ ดํา ขาว
ชมพู ม่วง และครีม ผลการทดลองของเครื่องนี้มคี ่าความผิดพลาดเฉลี่ย
2.3% เมื่อ เทีย บกับ การตรวจนับ โดยผู้เ ชี่ย วชาญ ใช้ เ วลาในการ
ประมวลผลที่น้อ ยกว่า ด้วยขนาดที่เล็กและพกพาสะดวก จึงสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารทางชีววิทยาได้
คําสําคัญ: การนับจํานวนโคโลนี, การประมวลผลภาพ, หลอดแอลอีดี
ชนิด RGB
Abstract
This paper presents the design and development of color
classification and colony counting device. It comprises of two main
parts which are hardware and software. The hardware consists of
a micro-controller which is used to interface with personal
computer and used to control the RGB LED bulbs. The LED bulbs
are installed on the plate’s surface. The software is the graphic
user interface and image processing. The main steps of image
processing are determining of color component, multilevel
threshold and noise reduction by using morphology. The
experiment can identify the color of colonies in 5 colors which are
black, white, pink, purple and cream. The result of experiment has
average error about 2.3% and it takes the less time to process
compared with the experts. The device can be applied to
biological laboratory by the small size and portability.
Keywords: Colony Counting, Image Processing, RGB LED

2. การออกแบบชุดจําแนกสี และตรวจนับโคโลนี
2.1 การออกแบบกล่องนับเชือ้
การออกแบบกล่องสําหรับจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนีนนั ้ จะใช้กล่อง
ทีม่ ขี นาดทีเ่ ล็กจึงไม่เปลืองพืน้ ที่ โดยกล่องนับเชื้อจะเป็ นกล่องทึบแสง มี
ฝาปิ ด เพื่อป้องกันแสงและเงาจากภายนอกสะท้อนที่ฝาปิ ดจานเพาะเชื้อ
โคโลนี ซึ่ง อาจทํ า ให้เ กิด การประมวลผลที่ผิด พลาด ภายในกล่ อ งจะ

121

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

2.3 การออกแบบซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ
ในขัน้ ตอนการออกแบบนัน้ ภาพทีไ่ ด้จากล้องเว็บแคมจะอยูใ่ นสเปซสี
RGB ซึง่ นําไปผ่านกระบวนการทําให้ภาพอยู่ในภาพระดับเทา ที่มรี ะดับ
ความสว่าง 256 ระดับ โดยการแยกให้อ ยู่ในองค์ประกอบของสีแดง
องค์ประกอบของสีเขียว หรือองค์ประกอบของสีน้ํ าเงิน ขึ้นอยู่กบั สีของ
โคโลนี ท่ีต้อ งการ จากนัน้ นํ า ภาพที่ผ่ า นการทํ า ให้อ ยู่ ใ นระดับ เทามา
กําหนดค่าเทรชโฮลด์หลายระดับ เพื่อทําเป็ นภาพไบนารี ซึ่งเป็ นวิธกี าร
แยกโคโลนีสตี ้องการออกจากพืน้ หลังของภาพ กําหนดให้ f(x, y) คือ
ภาพทีอ่ ยูใ่ นระดับเทา
ถ้า f(x, y) < T1
แล้ว g(x, y) = 0
ถ้า T1 ≤ f(x, y) ≤ T2
แล้ว g(x, y) = 255
ถ้า f(x, y) > T2
แล้ว g(x, y) = 0
เมื่อ T1 และ T2 คือค่าระดับในการเทรชโฮลด์ และ g(x, y) คือภาพ
ผลลัพธ์ท่จี ุดพิกดั (x, y) ใดๆ โดยค่า T1, T2 ที่เลือกนัน้ ได้มาจากค่า
ระดับความสว่างทีม่ ากทีส่ ดุ และน้อยทีส่ ดุ ของโคโลนีสที ่ตี ้องการ แสดงดัง
รูปที่ 2

ประกอบด้วย กล้องวีดโี อเว็บแคมที่มคี วามละเอียด 2560 X 1440
พิกเซล ใช้สําหรับถ่ายและส่งภาพไปยังซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ
โดยกล้ อ งเว็บ แคมจะทํ า หน้ า ที่ใ นการถ่ า ยภาพโคโลนี โ ดยอัต โนมัติ
พ ร้ อ ม ทั ้ ง แ ส ด ง ภ า พ ไ ด้ ต ล อ ด เ ว ล า (Real-Time) ใ น ส่ ว น ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เลื อ กใช้ ต ระกู ล Arduino (ATmega32U4)
เนื่องจากมีขนาดที่เล็ก มีโมดูลสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB ติด
มากับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีขาสําหรับใช้งาน PWM (Pulse Width
Modulation) มากเพีย งพอสํ า หรับ การควบคุ ม การทํ า งานของหลอด
แอลอีดชี นิด RGB วงจรสําหรับควบคุมหลอดแอลอีดชี นิด RGB นัน้ ใช้
ทรานซิสเตอร์เบอร์ TIP 122 ทําหน้าที่เป็ นสวิทช์ โดยต่อกับขาสัญญาณ
PWM (Pulse Width Modulation) เพื่อ ทําให้ม ีแรงดันไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้ามากเพียงพอทีจ่ ะทําให้หลอดแอลอีดชี นิด RGB ทํางานได้
ตามทีก่ ําหนด จากนัน้ นํ าหลอดแอลอีดชี นิด RGB มาติดตัง้ ใต้พน้ื สําหรับ
วางจานเพาะเชื้อ ที่ทํ า จากแผ่ น อะคริลิค สีข าวขุ่ น ที่ม ีค วามหนา 5
มิลลิเมตร ซึง่ ทําให้ได้สพี น้ื ทีส่ ว่างเท่ากันทัง้ แผ่น
2.2 การหาค่าสีพน้ื ทีเ่ หมาะสมสําหรับแต่ละโคโลนี
สําหรับการหาค่าของสีพ้นื ที่เหมาะสมนัน้ สามารถทําได้โดยการนํ า
จานเพาะเชือ้ ทีม่ โี คโลนีสที ต่ี ้องการวางบนพืน้ ที่ตดิ ตัง้ หลอดแอลอีดชี นิด
RGB โดยขัน้ ตอนการถ่ายภาพจานเพาะเชือ้ นัน้ จะใช้พน้ื ที่มสี ขี าว สีแดง
สีเขียว และสีน้ํ าเงินตามลําดับ หลังจากนัน้ จึงนํ าภาพที่ถ่ายพื้นแต่ละสี
มาแยกเป็ น องค์ประกอบของสีแ ดง สีเ ขียว และสีน้ํ าเงิน ซึ่ง เป็ น ภาพ
ระดับเทา ขัน้ ตอนต่อไปคือนํ าภาพในแต่ละองค์ประกอบสีมาวิเคราะห์
ฮิส โตแกรม เพื่อ หาว่า พื้น สีใ ดและองค์ป ระกอบสีใดที่ทํ าให้เ กิด ความ
แตกต่างระหว่างระดับความสว่างของพืน้ หลัง และระดับความสว่างของ
โคโลนีสที ่ตี ้องการมากที่สุด เพื่อให้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
โคโลนีสที ต่ี อ้ งการกับส่วนอื่นของภาพอย่างชัดเจน

T1

T2

รูปที่ 2 กราฟฮิสโตแกรมและตําแหน่ ง T1, T2

จากเงื่อนไขทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าพืน้ หลังของภาพจะกลายเป็ น
สี ดํ า (ระดับ ความสว่ า ง 0) ในขณะที่ โ คโลนี นั ้น จะกลายเป็ นสี ข าว
(ระดับความสว่าง 255) แสดงดังรูปที่ 3(d) ภาพหลังจากที่ผ่านขัน้ ตอน
เทรชโฮลด์มาแล้วนัน้ จะยังมีสญ
ั ญาณรบกวนปรากฏอยู่ในภาพ ซึ่งจะทํา
ให้ข ัน้ ตอนการนั บ เกิด ข้อ ผิด พลาดได้ ดัง นั น้ วิธีก ารต่ อ ไปคือ การใช้
มอร์โฟโลยี (Morphology) ในการกําจัดสัญ ญาณรบกวน โดยใช้ท ฤษฏี
การเปิ ด (Opening) กําหนดให้การเปิ ด (Opening) ของเซต A โดย B
แทนด้วย A ∘ B และมีคาํ จํากัดความดังนี้
A∘ B = (A ⊝ B) ⊕ B
(1)
เมื่อ A คือภาพต้นฉบับ เนื่ องจากโคโลนี มขี นาดที่แตกต่างกัน การ
เลือ กขนาดของ B นัน้ จึงต้อ งใช้ขนาดที่เหมาะสมที่ไม่ทําให้ภ าพของ
โคโลนีถูกลบออกไป แสดงดังรูปที่ 3(c) การกําหนดขนาดของ B นัน้ ได้
มากจากการทดลองซึ่งพบว่าขนาดของสัญญาณรบกวนจะมีขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ไม่เกิน 30 พิกเซล ดังนัน้ จึงกําหนดให้ B มีขนาดเท่ากับ 30 พิกเซล

รูปที่ 1 สีพน้ื แต่ละสี สําหรับวางจานเพาะเชือ้ โคโลนี
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(a) ภาพจากกล้องเว็บแคม

(b) ภาพระดับเทา

(c) ภาพหลังการทํามอร์โฟโลยี

(d) ภาพหลังการเทรชโฮลด์
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ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระยะคือ ภาพต้นฉบับ ภาพที่ผ่านการทํามอร์โฟโลยี
และภาพทีท่ ําการตีกรอบรอบโคโลนีแล้ว นอกจากนี้แล้วภายในหน้าต่าง
ส่ว นติด ต่ อ สํา หรับ ผู้ใช้ง านยังประกอบไปด้วย ปุ่ม สํา หรับ เลือ กสีข อง
โคโลนีท่ตี ้องการนับ ช่องสําหรับเลือกขนาดของโคโลนี และช่องสําหรับ
เลือกกล้องเว็บแคมในกรณีท่มี กี ล้องมากกว่าหนึ่งตัว แสดงดังรูปที่ 4
จากนัน้ ซอฟต์แวร์จะสามารถกําหนดสีของพืน้ ที่เหมาะสมสําหรับโคโลนี
สีนัน้ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ แล้วจึงส่งข้อมูลค่าสีไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อใช้ในการควบคุมหลอดแอลอีดี ในขัน้ ตอนสุดท้ายซอฟต์แวร์จงึ เริม่
ขัน้ ตอนการประมวลภาพ

รูปที่ 4 ซอฟต์แวร์สว่ นติดต่อสําหรับผูใ้ ช้งาน (User interface)
(e) การลบขอบจานเพาะเชือ้

ถ้ามีการเลือกสีของโคโลนีท่ตี ้องการนับมากกว่าหนึ่งสี ซอฟต์แวร์จะ
เริม่ การนับจากโคโลนีสขี าว สีดํา สีชมพู สีม่วง และสีครีมตามลําดับ ซึ่ง
การเปลี่ยนสีพน้ื นัน้ จะเกิดขึน้ เมื่อขัน้ ตอนการประมวลภาพของโคโลนีสี
แรกเสร็จสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์จงึ ส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ
เปลีย่ นสีหลอดแอลอีดี ทีเ่ หมาะสําหรับโคโลนีสถี ดั ไป ซึ่งผลที่ได้จะแสดง
เป็ นจํานวนโคโลนีออกมา ตามช่องของโคโลนีสนี นั ้ ๆ
ขัน้ ตอนการทํางานของเครื่องจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนีนัน้ แบ่ง
ออกเป็ น สองส่ ว นหลัก คือ ส่ ว นกล่ อ งนั บ เชื้อ และส่ ว นคอมพิว เตอร์
แสดงดังรูปที่ 5

(f) การระบุโคโลนีทน่ี บั แล้ว

รูปที่ 3 ขันตอนการประมวลผลภาพ
้

ภาพที่ผ่านขัน้ ตอนมอร์โฟโลยี (Morphology) ยังมีภาพของขอบจาน
เพาะเชื้อที่ชดั เจน จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องลบออกก่อนขัน้ ตอนการนับ
จํานวน จากรูปที่ 3(c) จะเห็นได้ว่าภาพของขอบจานเพาะเชื้อเป็ นพืน้ สี
ขาว ที่มกี ลุ่มของพิกเซลที่อยู่ติดกันมากที่สุด ดังนัน้ จึงใช้ซอฟต์แวร์ใน
การคํานวณหากลุ่มของพิกเซลนัน้ แล้วทําการกําหนดค่าให้กลายเป็ นสี
ดํา (ระดับความสว่าง 0) แสดงดังรูปที่ 3(e) จากนัน้ จึงใส่เลเบล (Label)
ให้กบั แต่ละกลุ่มพิกเซล โดยกําหนดให้กลุ่มของข้อมูลไบนารีแต่ละกลุ่มที่
อยู่แยกกัน จะได้เลเบล (Label) ที่ต่างกัน เพื่อการนับจํานวนของเชื้อ
โคโลนี ขัน้ ตอนสุดท้ายจึงนํ าภาพที่ใส่เลเบล (Label) มาซ้อนทับกับภาพ
ต้นฉบับ ทําการตีกรอบรอบโคโลนี เพื่อเป็ นการระบุวา่ ได้นับโคโลนีอนั
ไหนบ้างแล้ว แสดงดังรูปที่ 3(f)

กล่องนับเชื้อ

คอมพิวเตอร์

กล้อง Webcam

ส่วนติดต่อ
สําหรับผูใ้ ช้งาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์
หลอดแอลอีดชี นิด
RGB

2.4 การทํ า งานร่ ว มกัน ระหว่ า งกล่ อ งนั บ เชื้ อ และซอฟต์ แ วร์ ก าร
ประมวลผลภาพ
ขัน้ ตอนการรับและส่งข้อมูลระหว่างกล่องนับเชื้อ และซอฟต์แวร์นัน้
ข้อมูลภาพจะถูกส่งผ่าน USB Hub โดยโปรแกรม MATLAB ถูกใช้ใน
การพัฒ นาทัง้ ซอฟต์แ วร์การประมวลผลภาพ และส่วนติดต่ อ สํา หรับ
ผูใ้ ช้งาน ซึ่งในส่วนของขัน้ ตอนการออกแบบส่วนติดต่อสําหรับผู้ใช้งาน
นัน้ จะมีหน้าต่างสําหรับแสดงภาพที่ได้จากขัน้ ตอนการประมวลผลภาพ

สีขาว
สีเขียว

การประมวลผลภาพ

สีแดง
สีน้ําเงิน

ผลลัพธ์

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการทํางานของเครือ่ งจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนี
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณสมบัตริ ะหว่างเครือ่ งจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนี
กับการตรวจนับโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

3. ผลการทดลอง
จากการพัฒนาเครื่องจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนีน้ี ได้ทําการเก็บ
ตัวอย่างของโคโลนี สีต่างๆ มา เพื่อหาค่าสีของพื้นที่เหมาะสมสําหรับ
โคโลนี แ ต่ ล ะสี โดยโคโลนี ท่ี ใ ช้ ใ นการทดลองนี้ จ ะมีข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 0.8 มิลลิเมตร และในการทดลองได้ใช้หลอดแอลอีดี
ชนิด RGB เพือ่ ช่วยในการสร้างความแตกต่างระหว่างของสีพ้นื หลังและสีของ
โคโลนี เมื่อนํามาวิเคราะห์ฮสิ โตแกรมของแต่ละองค์ประกอบสี ได้ผลตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สีพน้ื และองค์ประกอบสีทเ่ี หมาะสมของโคโลนีแต่ละสี
สีของโคโลนี
โคโลนีสขี าว
โคโลนีสดี ํา
โคโลนีสชี มพู
โคโลนีสมี ว่ ง
โคโลนีสคี รีม

สีพน้ื ทีเ่ หมาะสม
ขาว
ขาว
เขียว
นํ้าเงิน
ขาว

ตารางที่ 2 ค่ าความผิด พลาดของเครื่อ งจํ าแนกสีและนับจํา นวนโคโลนี
เปรียบเทียบกับการตรวจนับโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานเชือ้ ที่ 1
ขาว
จานเชือ้ ที่ 2
จานเชือ้ ที่ 1
ดํา
จานเชือ้ ที่ 2
จานเชือ้ ที่ 1
ชมพู
จานเชือ้ ที่ 2
จานเชือ้ ที่ 1
ม่วง
จานเชือ้ ที่ 2
จานเชือ้ ที่ 1
ครีม
จานเชือ้ ที่ 2
ความผิดพลาดเฉลีย่

การนับจํานวนโคโลนี
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซอฟต์แวร์
46
45
48
48
213
204
187
180
74
73
60
58
123
119
156
149
83
81
79
78

ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ความสะดวกสบาย
ค่าใช้จา่ ย
ความเร็วในการนับ
การพกพาอุปกรณ์
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการฝึกฝน

ยาก
แพง
ช้ากว่า
ยาก
ดีมาก
เร็วกว่า

เครื่องจําแนกสี
และนับจํานวนโคโลนี
ง่าย
ถูก
เร็วกว่า
ง่าย
ดี
ช้ากว่า

4. สรุป
จากผลการทดลองเครื่องจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนีพบว่าสามารถ
นับจํานวนโคโลนีได้ โดยโคโลนีจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่
0.8 มิลลิเมตรขึน้ ไป และสามารถจําแนกสีของโคโลนีได้ทงั ้ หมด 5 สี โดย
ทีโ่ คโลนีสขี าว, สีดาํ , สีครีมเหมาะสมกับพืน้ สีขาว โคโลนีสชี มพูเหมาะสม
กับพื้นสีเขียว และโคโลนี สมี ่วงเหมาะสมกับพื้นสีน้ํ าเงิน ซึ่งมีค่าความ
ผิดพลาดเปรียบเทียบกับผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้ ค่าความผิดพลาดสูงสุด 4.5%
ค่า ความผิด พลาดตํ่า สุด 0% และค่า ความผิด พลาดเฉลี่ย 2.3% ซึ่ง มี
ประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างกันมากนักและสามารถยอมรับได้ แต่มขี ้อ
ได้เปรียบเรื่องการใช้เวลาในการนับทีน่ ้ อยกว่าเมื่อเทียบกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
มีประสิทธิภาพคงที่และใช้ระยะเวลาในการฝึ กฝนบุคลากรที่น้อยกว่า มี
ขนาดที่ เ ล็ ก อี ก ทัง้ ยัง มี ร าคาถู ก จึ ง สามารถนํ าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ห้องปฏิบตั กิ ารทางชีววิทยาได้

องค์ประกอบสีทเ่ี หมาะสม
แดง
นํ้าเงิน
เขียว
นํ้าเงิน
นํ้าเงิน

โดยค่าของสีพ้นื และองค์ประกอบสีท่ีเหมาะสมนัน้ จะนํ ามาเป็ นค่า
เริม่ ต้นสําหรับซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ ขัน้ ตอนการหาค่าความ
ผิดพลาดนัน้ ทําได้โดยการจําแนกสีและนับจํานวนไว้ก่อนอย่างถูกต้อง
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2

สีของโคโลนี

ตัวแปร

ค่าความผิดพลาด
(%)
2.1
0
4.2
3.7
1.3
3.3
3.3
4.5
2.5
1.3
2.3
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การมองเห็นภาพ 3 มิ ติผา่ นการควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิ คสเตอริ โอสโคปิ ค 3 มิ ติ
แบบเรียลไทม์สาํ หรับตาหุ่นยนต์
Real-time 3D Vision via Remote Control Site using Stereoscopic Technique for Robot Eyes
สายนที บุญกว้าง1, พิรพัฒน์ ชุตมิ าโยธินกูล2, สายยัญ สายยศ3
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processing an average of 7.4% compared to the control. The
proposed technique can be applied for the visibility that need to be
precise such as grabbing stuffs, recovery of explosives, and
rescuing human from an earthquakes, so that human doesn’t have
to risk his life.
Keywords: Stereoscopic, Real-time 3D Vision, Remote control

บทคัดย่อ
ในการควบคุมระยะไกลการมองเห็นของหุ่นยนต์กู้ภยั ยังเป็ นภาพ 2
มิติทํา ให้การควบคุม มีป ระสิท ธิภ าพไม่เ พีย งพอเนื่ อ งจากไม่สามารถ
มองเห็นความลึกของภาพได้ งานวิจยั นี้มุ่งนํ าเสนอระบบการมองเห็น
ภาพ 3 มิตผิ ่านการควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3
มิติ (3D Stereoscopic) แบบเรียลไทม์สําหรับตาหุ่นยนต์ ที่เน้นการส่ง
ภาพ 3 มิตผิ ่านและควบคุมผ่านระยะไกล จากการมองผ่านกล้อง 2 ตัว
เพื่อที่จะสามารถรับชมภาพเสมือนอยู่ในสถานที่จริงได้ การแสดงภาพ
โดยเทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3 มิตแิ บบเรียลไทม์นัน้ มีขอ้ ได้เปรียบหลาย
ประการจากการแสดงภาพที่สามารถมองเห็นระยะลึกสัมพัทธ์และการ
มองเห็นเสมือนจริง (Virtual Reality) กับจอรับภาพเสมือนกับการมอง
ของมนุษย์โดยสามารถควบคุมได้จากระยะไกล จากการทดสอบพบว่ามี
ความล่าช้าในการควบคุมน้อยมาก และมีความล่าช้าในการประมวลผล
ภาพ 7.4% เมื่อเทียบกับเวลาเฉลี่ยของการควบคุม และทดสอบจากผู้
รับชมภาพ 10 คน ทุกคนยืนยันการรับชมได้ภ าพ 3 มิติได้ชดั เจน
เพื่อทีจ่ ะทําไปประยุกต์ใช้ในการมองเห็นทีต่ อ้ งการความแม่นยําเช่น การ
หยิบของใช้ในบ้าน การกู้ระเบิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ
เข้าถึงพืน้ แผ่นดินไหว โดยมนุษย์ไม่ตอ้ งเสีย่ งต่อความสูญเสียชีวติ
คําสําคัญ: สเตอริโอสโคปิ ค, การส่งภาพ 3 มิต,ิ การควบคุมระยะไกล

1. บทนํา
ป จั จุ บ ัน มีก ารพัฒ นาเทคโนโลยีใ นหุ่ น ยนต์ โดยมีก ารพัฒ นาให้
หุ่น ยนต์ ม ีล ัก ษณะคล้า ยมนุ ษ ย์ม ากขึ้น เพื่อ เป็ น เครื่อ งทุ่ น แรงในการ
ทํางานหุน่ ยนต์จาํ เป็ นต้องอาศัยการมองเห็นในการเดินทางไปยังทิศทาง
ต่างๆ ซึ่งจะใช้ระบบเซนเซอร์โดยระบบเซนเซอร์ท่ที ํางานเสมือนอวัยวะ
ในร่างกายของมนุ ษย์ ซึ่งเซนเซอร์ส่วนมากจะทํางานตามหน้าที่ของตน
เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่ซบั ซ้อนและประสานงาน
ร่วมกับการทํางานอื่นได้ ซึ่งปจั จุบนั ได้มกี ารแก้ปญั หาโดยการใช้กล้อง
ประเภทเว็บแคม (Webcam) อย่างไรก็ตามระบบที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่
ครอบคลุมและยืดหยุ่นได้เหมือนการทํางานของมนุ ษย์ เนื่องจากภาพที่
ได้ยงั ไม่มคี วามแม่นยําในการมองเห็นเพราะเป็ นภาพ 2 มิติ งานวิจยั นี้
จึงได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้มคี วามคล้ายคลึงกับมนุ ษย์มาก
ที่สุด ในด้านการมองเห็นแบบใหม่ ที่เป็ นระบบภาพ 3 มิตแิ ละสามารถ
ความควบคุมการมองเห็นผ่านระยะไกลผ่านเครือข่ายแบบเรียลไทม์ ซึ่ง
ยัง ไม่เคยถู กนํ า เสนอมาก่อ น งานวิจยั นี้ ไ ด้นํ า เสนอวิธีการมองเห็น ที่
รับชมภาพเป็ นระบบ 3 มิตแิ ละสามารถควบคุมผ่านระยะไกลแบบใหม่
โดยเริม่ จัดทําตัง้ แต่ศกึ ษาหลักการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการมองเห็นของกล้อ งแบบสเตอริโอ การประมวลผลภาพโดยใช้
เทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3 มิติ [1] โดยใช้ภาพแบบ Side By Side คือ
การจับภาพจากกล้องเว็บแคมในเวลาเดียวกันมาต่อกัน และการควบคุม
ระยะไกลแบบเรีย ลไทม์โ ดยแบ่ ง เป็ น ส่ว นของการควบคุม กับ ส่ว นฝ งั ่
ั ่ ่ น ยนต์ จ ะรอรับ คํ า สั ง่ การควบคุ ม ไปยัง บอร์ ด
หุ่ น ยนต์ ส่ ว นฝ งหุ
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ (Arduino Microcontroller) และส่งภาพไป
แสดงผลผ่ า นจอ 3 มิติแ บบพาสซิฟ (Passive) ผ่ า นแว่ น ตาแบบ
โพลาไรซ์ (Polarized) [2,3] จากการทดลองประสิทธิภาพการทํางาน ซึ่ง
ได้รบั ผลลัพธ์ทน่ี ่าพึงพอใจ ภาพทีไ่ ด้มคี วามลึก [3,4] เสมือนเข้าไปอยู่ใน
สถานที่จริงและควบคุมได้ตามความต้องการและจากการพัฒนาระบบ

Abstract
The remote vision of a rescue robot is still two-dimensional
(2D) vision, that is not so efficient because it cannot see the depth
of the image. This paper present the real-time three-dimensional
(3D) vision via remote control site by using stereoscopic technique
for robot eyes. A 3D images will be sent and control from a far
distance by looking through the two cameras, this will make it
feels like watching in the virtual reality. Displaying images by realtime 3D stereoscopic technique have several advantages of
visualization because the image can be seen depth and virtuality.
Thus, the monitor will be presented as the robot eyes in which can
be controlled remotely. The experiment showed that there was a
delay in a little more control and testing of the 10 people
confirmed audience to watch 3D images clearly. And a delay in

126

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

เลือกใช้เทคนิคการมองโดยใช้แว่นแบบโพลาไรซ์ ผ่านจอแสดงภาพ 3
มิติ

การมองเห็น ของหุ่น ยนต์ ส ามารถนํ า ไปพัฒ นาให้ม ีก ารประสานงาน
ร่วมกันกับส่วนประกอบอื่นๆของหุ่นยนต์ ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุ ษย์
ในงานบ้านหรือช่วยในการเข้าถึงพืน้ ที่อนั ตรายเช่นการเก็บกู้วตั ถุระเบิด
ได้
งานวิจยั [5] ได้ออกแบบการมองเห็นของหัวหุ่นยนต์ PTV (Pan-TiltVerge vision system) หัวหุ่น PTV ประกอบด้วยกล้องสีแบบซีซีดี
(CCD) จํานวน 2 ตัวทําหน้ าที่เป็ นตัวของหุ่นยนต์กล้องดังกล่าวได้รบั
การติดตัง้ อยูบ่ นโครงสร้างแบบ 4 มุมอิสระต่างๆ ซึง่ การขับด้วยมุมอิสระ
ต่างๆ ของหุน่ ยนต์น้ีอาศัยมอเตอร์เซอร์โวกระแสตรงจํานวน 4 ตัว ซึ่งจะ
ใช้การประมวลผลภาพแบบสเตอริโอแอคทีฟ ข้อเสียในการมองเห็นคือ
แว่นที่ใช้จะต้องมีความถี่ท่ีสูงเพื่อที่สลับภาพต่างกับระบบที่เป็ นสเตอริ
โอสโคปิ ค ในส่วนการควบคุมยังไม่สามารถควบคุมผ่านระยะไกลได้และ
แสดงผลภาพที่ เ ป็ น ระบบ 3
มิติ ไ ด้ ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถนํ า มาวัด
ประสิทธิภาพกับงานวิจยั ทีน่ ําเสนอนี้ได้
งานวิจยั [6] เน้นการตรวจจับวัตถุดว้ ยกล้องจํานวน 2 ตัว ในการหา
ตํ า แหน่ ง และการประมาณระยะทางจากตัว กล้ อ งจนถึง วัต ถุ ท่ีส นใจ
เพื่อที่จะสามารถทราบค่าความห่างระหว่างวัตถุกบั กล้องได้ และการ
แสดงภาพโดยเทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3 มิติ มีขอ้ เสียคือภาพ 3 มิติ ที่
แสดงผลยังเป็ นไม่เป็ นระบบแบบเรียลไทม์ ทําให้ขาดความต่อเนื่องใน
การควบคุม และยังไม่สามารถควบคุมผ่านระยะไกลได้ จากที่กล่าวมา
ข้างต้น งานวิจยั นี้จงึ ได้เข้ามาแก้ปญั หาจุดอ่อนของงานวิจยั ที่ทําขึ้นมา
ก่อนหน้านี้ และพัฒนาต่อให้ดยี งิ่ ขึน้

2.2.1 Polarization Stereoscope
เป็ น การกรองแสงแบบโพลาไรซ์ ยัง คงสีของภาพได้อ ย่า งเป็ น
ธรรมชาติ ทําได้โดยการนํ าภาพ Stereo 2 ภาพ ซึ่งเป็ นภาพของจาขวา
และตาซ้าย มาซ้อนทับกัน การดูภาพให้สมจริงต้องประกอบด้วยอุปกรณ์
ฉายภาพ (Projector) สองตัว ซึ่งแต่ละตัวจะติดตัง้ แผ่นกรองแสงแบบ
โพลาไรซ์ แต่จะติดอยู่ในแนวตัง้ ฉากกัน้ ผู้ชมจะต้องสวมแว่นตาแบบ
โพลาไรซ์ดว้ ย ซึ่งจะมีแผ่นฟิ ล์มโพลาไรซ์ท่ตี ดิ ตัง้ อยู่ ทําให้ตาแต่ละข้าง
สามารถมองเห็นภาพในแต่ละข้างนัน้ ๆได้ สมองจะแปลผลภาพให้เป็ น
เหมือน 3 มิติ สาหรับวิธนี ้ีจะต้องใช้จอรับภาพแบบ Nondepolarizing
เพื่อ ให้แ สงที่ส ะท้อ นจากจอรับภาพไปยัง ผู้ช ม ยังคงเห็น เป็ น แบบ
โพลาไรซ์ [10] วิธกี ารดังกล่าว มีขอ้ ดี คือ สามารถหาอุปกรณ์ได้ง่าย
แว่นตามีราคาถูก และให้ภาพแบบ 3 มิตทิ ่ีชดั เจนสมจริง และคงสี
ธรรมชาติไว้ดว้ ย การใช้แว่นตาแบบโพลาไรซ์ทใี ช้เทคนิคการซ้อนภาพ
ด้ว ยช่ อ งของการมองเห็น ที่ไ ม่เ หมือ นกัน ทํา ให้แว่นตาทัง้ สองข้า ง
มองเห็นภาพที่ปรากฏบนจอคนละภาพพร้อมกัน ปจั จุบนั มีการพัฒนา
จอภาพแบบ 3 มิติ มาใช้งาน ซึ่งงานวิจยั นี้ได้นํามาใช้ โดยเป็ นจอยีห่ ้อ
LG FLATRON รุน่ D2342 เป็ นจอ LG Cinema 3D [1]
2.2.2 เทคนิคของจอแสดงภาพ 3 มิติ
เทคโนโลยีการแสดงภาพ 3 มิติ มีหลายวิธีแต่พ้นื ฐานหลักของการ
มองภาพ 3 มิติ นัน้ คือ การแบ่งภาพออกเป็ น ภาพสําหรับตาซ้าย และ
ขวา โดยเริม่ แรกมีการใช้เทคโนโลยี Anaglyph ซึ่งก็คอื การใช้แว่นตาที่
เป็ นกระจกโปร่งใสสีแดงและอีกข้างเป็ นสีเขียว ต่อมาได้มกี ารประยุกต์
เทคนิคการหักเหของแสงโดยการฉายภาพด้วยเครื่องฉาย 2 เครื่องที่ม ี
โพลาไรซ์ตงั ้ ฉากกัน ลงบนฉากรับภาพเดียวกันซึ่งต้องใช้ แว่นตาแบบ
โพลาไรซ์ ทีม่ กี ระจกโพลาไรซ์ฟิวเตอร์ (Filter) ตัง้ ฉากกัน 2 ข้าง

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากกฎพืน้ ฐานของกลไกร่างกายมนุ ษย์ บอกกับเราว่าตาของมนุ ษย์
สามารถมองเห็นภาพเป็ น 3 มิตเิ พราะว่า ตาของเราสองข้างจะแยกการ
มองวัต ถุ อ อกจากกัน ในแนวนอน ดัง นั น้ ภาพที่ต าแต่ ล ะข้า งเห็น จะ
แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างหรือการแยกออกจากกันนี้เองที่ทําให้เรา
มองเห็นวัตถุท่ีมคี วามลึกลงไปได้ และนี่เองที่เป็ นหลักการของการทํา
ภาพ 3 มิติ “เมื่อตาของเรามองเห็นภาพสองภาพจากมุมที่ต่างกัน ทําให้
เรามองเห็นเป็ นภาพ 3 มิตเิ สมือนจริง”

2.2.3 สเตอริโอสโคปิ ค 3 มิติ
คือเทคนิคใดก็ได้ท่สี ามารถเก็บข้อมูลภาพเป็ น 3 มิติ ให้เห็นความลึก
ของภาพนัน้ ได้ การสร้างภาพนัน้ ต้องมีภาวะความลึกตา โดยทําภาพ
เป็ นสองภาพ ให้ม ีล ักษณะต่างกันเล็กน้ อ ยแก่ตาแต่ละข้าง การแสดง
ภาพแบบสเตอริโอสโคปิ คมีขอ้ ได้เปรียบ จากการแสดงระยะลึกสัมพัทธ์
กับจอภาพเป็ นการขยายขอบเขตของการนําเสนอซึ่งจะทําให้ผชู้ มได้รบั รู้
มิติ ค วามลึก ที ดีข้ึน และทํ า ให้ข้ อ มู ล ภาพที่ นํ า เสนอมีคุ ณ ค่ า มากขึ้น
กว่ า เดิม เป้ าหมายของระบบการแสดงภาพแบบสเตอริ โ อสโคปิ ค
จําเป็ นต้องรักษาคุณภาพของภาพส่วนต่างๆไว้ ได้แก่ ความสว่าง ความ
ละเอียดสูง สีค รบถ้วน อัตราเฟรม และการรบกวนกัน (Crosstalk)
ระหว่างสองมุมมองที่อยู่ในระยะวัตถุต่ํา เพื่อลดภาพซ้อน (Ghosting)
[7,8] ในการบันทึกภาพเพื่อการสร้างภาพดังกล่าว ทําได้โดยการใช้
กล้อง 2 ตัว หรือกล้องแบบสเตอริโอที่สามารถบันทึกภาพจากสอง
มุมมองได้ในเวลาเดียวกัน

2.1 หลักการสเตอริโอวิชนั ของการมองภาพสองตา
หลักการมองภาพสองตาเป็ นวิธกี ารจําลองการมองของตาซ้ายและตา
ขวาของมนุ ษย์มาเป็ นภาพสองภาพ คือ ภาพที่มาจากตาซ้ายและภาพ
ที่ม าจากตาขวา เพื่อ นํ ามาคํานวณหาความห่างระหว่างภาพสองภาพ
หรือค่าความลึกแล้วนํ าค่าระยะห่างระหว่างพิกเซล [9] ที่ได้มาเป็ นค่าใน
การตัดสินว่า ระยะห่างระหว่างวัตถุและกล้องมีคา่ เท่าไร
2.2 วิธกี ารมองภาพ
ในส่วนของการมองภาพ 3 มิติโดยใช้เทคนิ คสเตอริโอสโคปิ ค
งานวิจยั นี้ตอ้ งการนําเสนอคือการมองภาพโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการมอง
เพื่อให้ภาพที่มองเห็นสามารถแสดงผลออกมาในระบบ 3 มิติ โดยเรา
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2.3 การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network)
ในการส่งข้อมูลภาพและการควบคุม จากอาศัยระบบเครือข่ายในการ
ส่งเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยอาศัยโปรโตคอลทีซีพไี อพี (TCP/IP) ใน
การสื่อสารเพื่อทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลทีค่ รบถ้วน เนื่องจากโปรโตคอลทีซพี ไี อพี
มีคุณสมบัตใิ นการตรวจสอบการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลที่ส่งไปจะมีการ
ยืนยันเมื่อข้อมูลถึงผูร้ บั แล้ว [11]

Network

3. การออกแบบระบบ

Remote control site

การมองเห็นภาพ 3 มิตผิ า่ นการควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอริ
โอสโคปิ ค 3 มิติ แ บบเรีย ลไทม์ สํ า หรับ ตาหุ่ น ยนต์ ใ นภาพรวมแบ่ ง
ั ่ ่นยนต์ และส่วนฝงควบระยะไกล
ั่
ออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนของฝงหุ
ซึ่ง ในส่ว นของงานวิจ ยั นี้ จ ะเน้ น ที่การส่ง ภาพในระบบเรีย ลไทม์ และ
ควบคุมผ่านระยะไกลเป็ นหลัก จะแสดงให้เห็นในรูปที่ 1

Robot and
Computer on site

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

ั ่ น่ ยนต์
3.1 ฝงหุ
จะมีหน้าทีห่ ลักอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนทีป่ ระมวลผลภาพ และส่วนของชุด
ควบคุมการหมุนกล้องรับคําสั ่งควบคุม การหมุนจากระยะไกลโดยผ่าน
โปรโตคอลทีซพี ไี อพี
3.1.1 ประมวลผลภาพ
ส่วนประมวลผลภาพและส่งภาพการวางกล้องแบบสเตอริโอทัง้ กล้อง
ยังมีขนาดเล็ก นํ้ าหนักเบา และเหมาะสมกับขนาดของตัวหุ่นยนต์
งานวิจยั นี้จงึ ได้นํากล้องแบบเว็บแคมมาใช้งาน และออกแบบโครงสร้าง
การมองเห็นของกล้อง การมองเห็นของกล้องทัง้ 2 ตัว คือ กล้องซ้าย
(Left Camera) และกล้องขวา (Right Camera) ซึง่ กล้องทัง้ 2 ตัวข้างต้น
เราสามารถกําหนดมุมองศาของกล้องเองได้ และกําหนดจุดโฟกัสเอง
โดยกําหนดจุดโฟกัสไว้ท่ี 2 เมตร สิง่ ที่สําคัญในการกําหนดจุดโฟกัสก็คอื
ต้อ งกํ า หนดให้ก ล้ อ งโฟกัส วัต ถุ ใ นจุด เดีย วกัน เท่ า นั น้ ซึ่ง จะทํ า ให้เ กิด
ระยะห่างระหว่างกล้องไปยังวัตถุท่โี ฟกัส เช่น กล้องซ้ายและกล้องขวา
ห่างกัน 14 เซนติเมตร [6] ทํามุม 𝜃1 𝜃2 ได้ 87.9955 องศา ในรูปที่ 2
การประมวลผลภาพจะรับภาพจากกล้อง 2 ตัวมา แล้วทําการจับภาพ
จากกล้องซ้ายและภาพกล้อ งขวาในเวลาเดียวกัน แล้วนํ าภาพที่ได้ม า
ั่
ประมวลผลเป็ นภาพแบบ Side by Side แล้วส่งจากเครื่องฝงของ
ั่
หุน่ ยนต์ไปยังเครื่องฝงของควบคุ
มระยะไกล
การประมวลผลภาพ Side by Side จากรูปที่ 3 เนื่องจากข้อมูลภาพที่
รับเข้ามาเป็ นอาร์เรย์ 3 มิติ แล้วนํ าอาร์เรย์มาต่อกันเป็ นแนวนอน จะได้
เป็ นข้อมูลภาพที่เป็ นแนวนอนแนวแกน x ที่มคี วามกว้างเพิม่ เป็ น 2 เท่า
ทําให้ได้ภาพใหม่ทเ่ี ป็ นแบบ Side By Side ออกมา
รูปที่ 4 จะเป็ นกระบวนการประมวลผลภาพและส่งภาพ โดยจะเริม่
จากการรับภาพจากล้อ ง Webcam มาทําการประมวลผลภาพให้เป็ น
แบบ Side By Side โดยการรวมภาพจากกล้องซ้ายและกล้องขวามา
รวมกันจะได้ภาพ Side By Side

รูปที่ 2 โครงสร้างการมองเห็นของกล้องทัง้ 2 ตัว

รูปที่ 3 การประมวลภาพแบบ Side By Side
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3.1.2 ชุดควบคุมการหมุนกล้อง
ส่ว นของชุ ด ควบคุม การหมุ น กล้ อ งรับ คํา สั ่งควบคุ ม การหมุ น จาก
ระยะไกลโดยผ่านโปรโตคอลทีซพี ไี อพี โดยจะมีชุดมอเตอร์ส่าย ก้มเงย
กล้อง มุมส่าย 355 องศา มุมก้ม 60 องศา เพื่อใช้ในส่วนที่เป็ นการส่าย
และการก้มเงยสําหรับตาหุน่ ยนต์ ต่อเข้ากับชุดกล่องกล่องควบคุม 301C
มีหน้าที่ควบคุมและจ่ายไฟกระแสตรง 24 โวลต์ เข้ามอเตอร์การหมุน
ซ้าย ขวา มุมก้ม มุมเงย โดยจะทํางานควบคุมไปพร้อมกับโมดูลรีเลย์
(Delay) 4 ช่องแบบมี OPTO มีหน้าที่เป็ นสวิตช์ควบคุมกล่องควบคุม
301C โดยสั ง่ งานผ่ า นไมโครคอนโทรลเลอร์ อ าดู โ น่ (Arduino
Microcontroller) โดยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ จะอ่านคําส่งจากฝงั ่
ความคุมระยะไกล จะมีโครงสร้างในรูปที่ 5
ั ่ ่ น ยนต์ จ ะรับ คํ า สั ่งจากเครื่อ งฝ งควบคุ
ั่
ในการควบคุม เครื่อ งฝ งหุ
ม
ระยะไกลผ่านโปรโตคอลทีซพี ไี อพีมา ก่อนที่จะนํ าค่าที่ได้รบั มาสั ่งงาน
ผ่านโดยสั ่งงานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ ผ่านสายอนุ กรมชนิดยู
เอสบี (USB Serial Port) โดยมีรปู แบบการติดตัง้ อุปกรณ์ ดังรูปที่ 6

Start
Press Start
Video
Reatime

Shooting Left
simultaneously 2
Frame/Sec

Shooting Right
simultaneously 2
Frame/Sec

Images Processing

Start
Send Images Left /
Right

No

Arduino

Stream Images Side by Side
Using TCP/IP Protocal

Delay
Computer on site

Show Images 3D
,Object Destance

Motor Control

Stop Video

Exit Control

Yes

Yes

End

Stop

รูปที่ 4 ขันตอนการประมวลภาพแบบ
้
Side By Side

No

รูปที่ 5 โครงสร้างอุปกรณ์การของชุดควบคุมการหมุนกล้อง
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Start
Open Scocket
TCP/IP
Exit Control
Get input
Yes
If Press Up

Yes

Move Up

Yes

Move Down

Yes

Move Left

No

If Press Down
No

If Press Left
No

รูปที่ 6 อุปกรณ์การของชุดควบคุมการหมุนกล้อง

If Press Right

Server Send to
Arduino Using
Serial Port

Stop Scocket
TCP/IP ,
Serial Port

Stop
Yes

Move Right

รูปที่ 9 โครงสร้างการสังงานผ่
่
านผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่
จากรูปที่ 10 จะเป็ นการแสดงผลภาพ 3 มิตจิ ากระยะไกลแบบเรียลไทม์โดย
การควบคุมผ่านเครือข่ายทําให้ได้ภาพทีอ่ อกมามีความเสมือนจริงทําให้การ
มองเห็นมีความแม่นยํา แล้วนํ าไปแสดงผลผ่านจอทีเ่ ป็ น 3 มิติ แบบ Side By
Side โดยดูผ่านแว่นแบบโพลาไรซ์ ดังรูปที่ 8 จะเป็ นการแสดงผลภาพ 3 มิตทิ ่ี
ปรับเป็ นโหมด Side by Side ผ่านจอภาพแบบ 3 มิติ โดยผ่านแว่นแบบ
โพลาไรซ์ ทําให้ได้รบั ชมภาพเสมือนเข้าไปอยู่ในสถานทีจ่ ริง

รูปที่ 7 โครงสร้างส่วนของระบบเครือข่าย

ในการควบคุมระยะไกลจะอาศัยระบบเครือข่าย ซึ่งเป็ นที่ในการรับส่ง
ั่
ั่
ข้อมูลระหว่างเครื่องฝงของหุ
่นยนต์การเครื่องฝงของควบคุ
ม ระยะไกล
ั่
โดยอาศัย โปรโตคอลทีซีพีไ อพี ในการรับ ส่ ง ภาพจากเครื่อ งฝ งของ
ั่
หุ่นยนต์ไปยังเครื่อ งฝงของควบคุ
ม ระยะไกล และคําสั ่งควบกล้องจาก
ั่
ั่
เครื่องฝงของควบคุ
มระยะไกลไปยังเครื่องฝงของหุ
น่ ยนต์ ดังรูปที่ 7,8

4. ผลการทดลอง
จากการทดลอง เนื่ อ งจากงานวิจ ยั นี้ เ ป็ น การควบคุม การมองเห็น
ระยะไกลที่เป็ นระบบภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3
มิติ ซึ่งเป็ นเทคนิคใหม่ จึงไม่สามารถนํ ามาเปรียบเทียบผลการทดลอง
กับงานวิจยั ที่วจิ ยั มาก่อ นได้ งานวิจยั นี้ จึงทําการวัดประสิท ธิภาพของ
ระบบที่นําเสนอ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของ
ความล่าช้าในการควบคุม การหมุนและส่งภาพที่เป็ นระบบ 3 มิติผ่าน
ระยะไกล และ 2) ส่วนของการรับชมภาพที่เป็ นระบบภาพแบบ 3 มิติท่ี
สังเกตจากการมองโดยใช้ผรู้ บั ชมจํานวน 10 คน

จะเป็ นการส่งข้อมูลไปยังเครื่องควบคุมโดยจากส่งข้อมูลภาพ Side By Side
ั ่ ่นยนต์ไปยังเครือ่ งควบคุม และรอรับคําสังการควบคุ
จากเครือ่ งฝงหุ
่
ม เช่น การ
สั ่งหุ่นยนต์ให้หมุนซ้าย (Move Left) การสังหุ
่ ่นยนต์ให้หมุนขวา (Move Right)
การสั ่งหุ่นยนต์ให้เงยขึน้ (Move Up) การสั ่งหุ่นยนต์ให้เงยลง (Move Down)
จากเครือ่ งควบคุม โดยจะมีขนตอนการรั
ั้
บดังรูปที่ 9

ั่
3.2 ฝงควบคุ
มระยะไกล
ั่
ส่วนของฝงควบคุ
มระยะไกลจะมีหน้าทีร่ บั ภาพทีเ่ ป็ น Side By Side มา
แสดงผ่านจอภาพ 3 มิติ แบบพาสซีฟ และส่วนของการควบคุมการหมุนคอ
โดยผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 8 ภาพ Side By Side บนจอ 3 มิตแิ ละควบคุมระยะไกล
รูปที่ 10 ภาพ Side By Side บนจอ 2 มิตแิ ละควบระยะไกล
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ชีวิตประจํา วัน สามารถนํ าไปพัฒ นาให้ม ีการประสานงาน ร่วมกันกับ
ส่วนประกอบอื่นๆของหุ่นยนต์โดยมนุ ษย์ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่จริง
ทําให้สามารถควบคุมได้ ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุ ษย์ในงานบ้านหรือ
ช่วยในการเข้าถึงพื้นที่อนั ตรายเช่น การเก็บกู้วตั ถุระเบิดได้ เพลิงไหม้
หรือในทางการแพทย์เช่น การผ่าตัดจากระยะไกลได้ แต่ยงั มีความล่าช้า
ในการประมวลผลซึ่งผู้วิจ ยั จะทําการวิจยั ต่ อ ไปให้ม ีความไหลลื่นของ
ภาพมากกว่ า นี้ อ าจจะนํ า ไปประมวลผลในเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ท่ี ม ี
ประสิท ธิภ าพในการประมวลผลสูงบวกกับการทําเขียนโปรแกรมให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถคอมไพล์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผูว้ จิ ยั จะนํ าไป
พัฒนาในโอกาสต่อไป

เวลาความล่าช้า (วิ นาที )

4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
จํานวนครัง้ ที่ทดสอบ
มุมก้ ม (วินาที)
มุมเงย (วินาที)
หมุนซ้ าย (วินาที)
หมุนขวา (วินาที)
การแสดงภาพ (วินาที/ภาพ)

เอกสารอ้างอิ ง

รูปที่ 11 การทดสอบการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่าย

[1] J. Eichenlaub, “A Lightweight, Compact 2D/3DAutostereoscopic
LCD Backlight for Games, Monitorand Notebook Applications,” in
Proceedings of theSPIE, vol. 3295, pp. 193-222, Jan, 1998.
[2] ELSA AG, 3D Revelator, Quick Start Guide, Aachen, Germany,
1999.
[3] N. Holliman, “3D Display Systems,” to appear; Handbook of Optoelectronics, IOP Press, Spring 2004, ISBN 0-7503-0646-7.
[4] ก้องเกียรติ เรืองไทย และ วัชระ ฉัตรวิรยิ ะ. 2554. "การปรับระยะ
ภาพสเตอริ โ อสโคปิ ค เพื่อ การรับ รู้ ข องมนุ ษ ย์ " .,วารสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7, 13 (มกราคม-มิถุนายน)
[5] อาทิตย์ ศรีแก้ว.(2546).โครงการวิจยั เรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ระบบการ
มองเห็นแบบสเตริโอแอคทีฟในเวลาจริงสําหรับระบบช่วยเหลือคนพิการ
แบบ.วิทยานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี.
[6] นางสาวจุร ีลกั ษณ์ แก้ว กลุ่ ม นางสาวภูติญา บัว ระภา และนายสุ รพงศ์
เทีย นทอง. 2553. " การมองเห็น ของหุ่ น ยนต์ โ ดยใช้เทคนิ ค สเตอริ
โอสโคปิค 3 มิติ ". ปริญญานิพนธ์การศึกษาบัณฑิต ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[7] N. Holliman, “Mapping perceived depth to regions of interest in
stereoscopic images,” Displays and Virtual Reality Systems XI,
Proceedings of SPIE 5291, 2004.
[8] G. Jones, D. Lee, N. Holliman, and D. Ezra, “Controlling perceived
depth in stereoscopic images,” in Stereoscopic Displays and Virtual
Reality Systems VIII, Proceedings of SPIE 4297A, 2001.
[9] G. N. Hiruma, and T. Fukuda, “Accomodation Response to
Binocular Stereoscopic TV Images and their Viewing Conditions,”
SMPTE Journal, pp. 1137 -1144, Dec,1993.
[10] G. R. Sand, and A. Chiari, eds., Stereoscopic Television: Standards,
Technology and Signal Processing, European Commissio
Directorate General XIII-B, Brussels, 1998.
[11] Stevens, W. R. 1994. TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols.
Addison-Wesley.

ั่
ั ่ ่นยนต์พบว่า
ซึง่ ทดสอบกับเครื่องฝงควบคุ
มระยะไกลมายังเครื่องฝงหุ
ภาพ Side By Side ที่ได้รบั ชมจากจอ LCD Passive 3 มิติ Mode Side
By Side ผ่านแว่นโพลาไรซ์ท่ีมกี ระจกโพลาไรซ์ฟิวเตอร์ตงั ้ ฉากกัน 2
ข้าง มีความเสมือนจริง มีความลึกของภาพชัดเจนเหมือนเข้าไปอยู่ใน
สถานที่จ ริง เพราะว่า ภาพทุ ก ภาพจะถู ก ส่ง ไปยัง เครื่อ งควบคุม ครบ
100% เนื่องจากใช้งานผ่านโปรโตคอลทีซพี ไี อพี และทดสอบการควบคุม
ได้ซ่งึ จะได้ผลออกมาตามกราฟ รูปที่ 11 จากกราฟหลังการทดลอง
พบว่าความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายในส่วนการควบคุม การ
หมุนพบว่าในการควบคุมไปยังทิศทางต่างๆ จะใช้เวลา 1 วินาทีในการ
ตอบสนอง ซึ่งมีความล่าช้าในการควบคุมน้ อยมาก แต่มคี วามล่าช้าใน
การส่งข้อมูลภาพเมื่อเทียบสัดส่วนกับความล่าช้าในการควบคุมคิดเป็ น
ร้อ ยละ 7.4 เมื่อ เทียบกับเวลาเฉลี่ยในการควบคุม และทดสอบการ
มองเห็นภาพ 3 มิตจิ ากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ทุกคนยืนยันการรับชมภาพ
3 มิตผิ ่านการควบคุมระยะไกลได้ชดั เจน มองเห็นระยะลึกสัมพัทธ์และ
การมองเห็นเสมือนจริง สาเหตุจากการประมวลผลภาพมีความล่าช้า ซึ่ง
ทรัพยากรของเครื่องที่ประมวลผลใช้ CPU Core 2 Duo 2.4 GHz. RAM
2 GB. ซึง่ มีขดี จํากัดทําให้การประมวลผลทําให้ไม่มคี วามรวดเร็ว
5. สรุป
งานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งเน้ นนํ าเสนอระบบการมองเห็นภาพ 3 มิตผิ ่านการ
ควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิ ค 3 มิติ แบบเรียลไทม์ ซึ่ง
ยังไม่มงี านวิจยั ที่ทําเกี่ยวกับระบบการควบคุมระยะไกลที่แสดงผลภาพ
เป็ น 3 มิติท่ที ํามาก่อน งานวิจยั นี้ถอื ได้ว่าเป็ นการนํ าเสนอองค์ความรู้
ใหม่สาํ หรับระบบการมองเห็นผ่านการควบคุมระยะไกลที่เป็ นระบบภาพ
3 มิติ ทําให้ภาพที่ได้มคี วามเสมือนจริงมีความลึกของภาพได้การรับชม
ภาพที่ช ัด เจนและสามารถควบคุม มุม กล้อ งจากระยะไกลได้ ผลการ
ควบคุม หมุนพบว่ามีความล่าช้าน้ อ ยมาก แต่ในการส่งภาพจะมีความ
ล่าช้าคิดเป็ น ร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับเวลาเฉลี่ยของการควบคุม และ
ทดสอบการมองภาพที่เป็ น 3 มิติ จากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน พบว่าทุกคน
ได้รบั ชมภาพ 3มิติ ผ่านการควบคุมระยะไกลได้ชดั เจนมองเห็นระยะลึก
สัม พัท ธ์ แ ละการมองเห็ น เสมื อ นจริ ง ทํ า ให้ นํ าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
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การเพิ่ มขีดความสามารถของธุรกิ จร่วมทุน ไทย-ญี่ปนุ่
A Competitive Development of Thai-Japanese Joint Venture Cooperation
วนิดา วาดีเจริญ†1, รังสรรค์ เลิศในสัตย์†2, ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร์‡3, บัญชา เกิดมณี§4, สมชาย เลิศภิรมย์สขุ §5, สมบัติ ทีฆทรัพย์#6
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share capital. Thus, IJV partners are not truly interdependent. As
the result, Thai local's company can't develop their capabilities due
to lack of interdependent, activities and management role. Finally,
this type of IJV was end up with the merger. The purpose of this
article is for giving the guidelines to increase of Thai firm's
competitiveness via joint venture strategy between Thailand - Japan
firms. In order to gain Thailand competitive advantage in Asean.
Keywords: Competitive, IJV, Thai-Japan
1. คํานํา
ประเทศญี่ปุ่นถูกจัดว่าเป็ นประเทศคู่ค้าสําคัญอันดับสองของไทยรอง
จากประเทศจีน มีมลู ค่าการนําเข้า และส่งออกมากถึง 1,927,850 ล้านล้าน
บาทในปี ค.ศ. 2013 ก่อนที่จะลดลงร้อยละ 15 เหลือ 1,862,653 ล้านล้าน
บาทในปี ค.ศ. 2014 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการนํ าเข้า และส่งออก
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ป่นุ อย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอดนับแต่ปี ค.ศ. 2010 ที่ขาดดุล 569,566 ล้านบาท และปี ค.ศ.
2011 ขาดดุลอยู่ท่ี 568,772 ล้านบาท ก่อนที่จะลดลงมาที่ 330,601 ล้าน
บาท ในปี ค.ศ. 2012 และถีบตัวสูงขึน้ อีกครัง้ ในปี ค.ศ. 2013 ที่ 584,241
ล้านบาท และ 459,584 ล้านบาทในปี ค.ศ. 2014 [5] เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าการนํ าเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงกว่าการ
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น คิดเป็ นร้อยละ 46 ในปี ค.ศ. 2013 และร้อยละ
38 ในปี ค.ศ. 2014 ตามลําดับ (แสดงในตารางที่1 มูลค่าการค้ารวม และ
ดุลการค้าระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2013-2014) มูลค่าการนํ าเข้าที่สูง
กว่าการส่งออกเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ
อย่างมหาศาล ส่งผลให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ของไทยทีต่ อ้ งพึง่ พาการนําเข้าวัตถุดบิ จากประเทศญี่ปนุ่ [3]

บทคัดย่อ
กลยุทธ์การร่วมทุนระหว่างประเทศ นับเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มคี วามแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้กบั นานา
ประเทศ การร่วมทุนระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่นเป็ นอีกหนึ่งใน
ยุท ธศาสตร์สําคัญ ของการเพิม่ ขีดความสามารถของไทย โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และอิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนใหญ่
ดําเนิ นงานในรูปของบริษทั ร่วมทุน ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม
วัตถุประสงค์ของการร่วมทุนดังกล่าวเป็ นเพียงข้อ บังคับด้านกฎหมายที่
กําหนดให้บริษทั ในประเทศผูร้ บั การลงทุนเข้าถือหุน้ ขัน้ ตํ่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึง่ มิได้เป็ นการร่วมทุนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพึง่ พากัน
อย่างแท้จริง ทําให้บริษทั ท้องถิ่นของไทยที่เข้าร่วมทุนไม่สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถของตนได้ เนื่ อ งจากไม่ม กี ิจกรรม หรือ บทบาทในการ
บริหารใดๆ สุดท้ายจึงจบด้วยการควบรวมกิจการในที่สุด วัตถุประสงค์ของ
บทความนี้ เพื่อเป็ นการเสนอแนะแนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถของ
ธุรกิจร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันของ
ไทยในอาเซียน
คําสําคัญ: ขีดความสามารถ, กลยุทธ์การร่วมทุน, ไทย-ญี่ปนุ่
Abstract
International Joint Venture (IJV) is the strategy tool driven
Thailand industrial sector competitive in global market. ThaiJapanese IJV is recognized as strategic importance for Thailand
empowerment. Particularly, in assembly automobile, auto parts and
electronic manufacturing sectors whereby most of IJV firms are
engaged in these sectors. However, the purpose of the joint
venture is just such a regulation requiring local companies in the
recipient investment country to hold a minimum of 10 percent of
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ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการค้ารวม (มูลค่านําเข้า-ส่งออก) และดุลการค้าระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2013-2014
2013

อันดับ ประเทศ
1
จีน
2
ญีป่ นุ่
3
สหรัฐ
รวม 3 ประเทศ

มูลค่ารวม
1,979,968
1,927,850
1,141,802
5,049,620

นําเข้า
1,155,296
1,256,045
447,476
2,858,817

2014

ส่งออก
824,672
671,805
694,326
2,190,803

ดุลการค้า มูลค่ารวม
-330,624 2,057,966
-584,241 1,862,653
246,851 1,241,959
-668,015 5,162,578

นําเข้า
1,251,528
1,161,119
474,102
2,886,749

ส่งออก
806,438
701,535
767,856
2,275,829

ดุลการค้า
-445,091
-459,584
293,754
-610,921

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร, (2557)
เทคโนโลยีก ารผลิ ต ขัน้ สู ง มีค วามซับ ซ้ อ น คุ ณ ภาพจะต้ อ งตรงตาม
มาตรฐานทีก่ ําหนดโดยผูผ้ ลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะนํ าเข้า
โดยตรงจากต่างประเทศ ผูผ้ ลิตอีก 2 กลุ่มคือ Second-Tier และ ThirdTier จะเป็ นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท REM (Replacement Equipment
Manufacturing) ทําหน้ าที่เป็ นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จําหน่ ายในตลาดอะไหล่
ทดแทน และป้อนวัตถุดบิ ด้านการผลิตให้กบั ผูผ้ ลิตในระดับ First-Tier ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็ นธุรกิจ SMEs ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจต้นนํ้ าเหล่านี้จะ
นํ าเข้าวัตถุดบิ พื้นฐานจากต่างประเทศ นํ ามาแปรรูปเป็ นชิ้นส่วนพื้นฐาน
หรือชิน้ ส่วนขนาดเล็กทั ่วไปเพื่อนํามาเป็ นวัตถุดบิ ป้อนให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมกลางนํ้านําไปใช้เป็ นส่วนประกอบรถยนต์ท่มี ขี นาดใหญ่ขน้ึ
และมีค วามซับ ซ้ อ นมากขึ้น (อ้ า งอิง จากรู ป ที่ 1 ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่วน) ประเด็นทีน่ ่าสนใจคือ การผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลางนํ้ า จะต้องตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยบริษทั ประกอบรถยนต์ ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ของไทยไม่มบี ทบาทมากนัก [4]

Wadeecharoen and Teekasap, (2014) พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของ
ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากบริ ษ ั ท สัญ ชาติ ญ่ี ปุ่ น เป็ นการผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศไทย อีก ร้อ ยละ 20 เป็ น การผลิต เพื่อ การส่ง ออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น และภูมภิ าคใกล้เคียง ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจทีป่ ระเทศไทย
ประสบภาวะขาดดุ ล จากประเทศญี่ ปุ่ น มาโดยตลอด เนื่ อ งจากบริษ ัท
สัญชาติญ่ปี ุ่นส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบ
รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไทยไม่มแี หล่งวัตถุดบิ ภายในประเทศ เช่น
เหล็ก หนัง สิ่ง ทอสํ า หรับ ทํ า พรม เม็ด พลาสติก ทํ า ให้ไ ทยต้อ งนํ า เข้า
วัตถุดบิ พืน้ ฐานเหล่านี้จากต่างประเทศ ในขณะที่ช้นิ ส่วนการผลิตที่ต้องใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง ได้แก่ ชิ้นส่วนสมองกล (Micro Computer Chip) และ
ชิ้นส่วนที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม จะต้องนํ าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
โดยวัตถุดบิ พืน้ ฐานเพียงอย่างเดียวทีไ่ ทยสามารถผลิตได้เองในประเทศคือ
ยางพารา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีผูผ้ ลิตด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ผลิต ในระดับ First-Tier เป็ นผู้ผลิต ชิ้นส่ว นรถยนต์ท่ีป้อ นให้โรงงาน
ประกอบรถยนต์โดยตรง หรือ Direct OEM Supplier ผู้ผลิตกลุ่มนี้จะใช้
เกิดขึน้ ในไทย
และต่างประเทศ

เกิดขึน้ ในไทย

อุตสาหกรรมต้นนํ้า
การวิจยั และ
พัฒนา การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
บริษทั ผูป้ ระกอบ
รถยนต์

เกิดขึน้ ในไทย และต่างประเทศ

การผลิต
ชิน้ ส่วนขัน้
พืน้ ฐาน
ผูผ้ ลิตในระดับ

อุตสาหกรรมกลางนํ้า
การผลิตชิน้
ส่วนย่อย หรือ
ระบบย่อย
ผูผ้ ลิตในระดับ

อุตสาหกรรมปลายนํ้า

การผลิตชิน้ ส่วน
การประกอบ
การกระจาย
้
หลักเพือ่ ปอน
รถยนต์
สินค้าใน
โรงงานประกอบ
ประเทศ และ
รถยนต์
การส่งออก
ผูผ้ ลิตในระดับ บริษทั ผูป้ ระกอบ บริษทั ผูป้ ระกอบ
First-tier
รถยนต์
รถยนต์/ตัวแทน
จําหน่ าย

การค้าปลีก

บริษทั ผูป้ ระกอบ

บริการหลังการขาย

ศูนย์บริการ/
อูซ่ ่อม

รถยนต์/ตัวแทน
จําหน่าย
กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุน
สถาบั
นการเงิน - ประกันภัย
-วัตถุดบิ พืน้ ฐาน - เครื่องมือเครื่องจักร - เครื่องมือเครื่องจักร - เครื่องมือเครื่องจักร - การส่งออก
- สถาบันการเงิน
เช่น ยาง เหล็ก - โลจิสติกส์
- โลจิสติกส์
- โลจิสติกส์
- การประกันภัย
อุปกรณ์ประดับรถยนต์
กระจก หนัง
- โลจิสติกส์
- อะไหล่ และชิน้ ส่วน
ปิ โตรเคมี
ซ่อมบํารุง
- เครื่องมือ เครื่องจักร
- โลจิสติก
Third-tier

Second-tier

รูปที่ 1 ห่วงโซ่มลู ค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่วน
ทีม่ า: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา, (2553)
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เนื่องจากข้อจํากัดด้านเทคโนโลยี และความเชื่อมั ่นด้านมาตรฐานการผลิต ขีดความสามารถของบริษทั ได้ม ากที่สุด เนื่ อ งจากเปิ ดโอกาสให้บ ริษ ัท
สิน ค้า ที่ไ ม่ส ามารถพัฒ นาให้ผ ลิต ได้ต รงตามความต้อ งการของบริษ ัท สัญชาติญ่ีปุ่น และองค์กรธุรกิจ SMEs ของไทย สามารถพัฒนาธุรกิจ
ประกอบรถยนต์ ทําให้ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในระดับ First-Tier ส่วนใหญ่ ร่วมกันในการเพิ่ม ศักยภาพทางการผลิตในด้านเทคโนโลยี การจัดการ
เป็ นบริษทั ข้ามชาติ (Multinational Enterprise: MNEs) ที่เข้ามาตัง้ ฐาน และการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การค้าแบบเสรีของ
การผลิตในประเทศไทย ในขณะที่ผู้ผลิตในระดับ Second-Tier จะเป็ น กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน [1]
บริษทั ข้ามชาติท่รี ่วมทุนกับคนไทย (International Joint Venture: IJVs)
2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การร่วมทุนระหว่างประเทศ
โดยบริษทั ทีค่ นไทยเป็ นเจ้าของมีเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ [6]
ธุรกิจระหว่างประเทศมีความสําคัญเพิม่ มากขึน้ ในช่วงหลายทศวรรษที่
จากรูปที่ 1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน แสดงให้
เห็นว่าผูผ้ ลิตในระดับ Second-Tier อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมกลางนํ้ า ผ่านมา การสร้างพันธมิตรร่วมทุนระหว่างประเทศเป็ นทางเลือกหนึ่งของ
ซึ่งเป็ นบริษทั ต่างชาติร่วมทุนกับบริษทั ไทย (IJVs) ดังนัน้ การแสวงหา กลยุทธ์ทางการจัดการ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการย้ายฐานการผลิตไปสู่แหล่ง
แนวทางเพื่อ พัฒ นา และเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการ ที่มที รัพยากรการผลิตที่มรี าคาตํ่ากว่าแล้ว ยังเป็ นการแสวงหา อุปสงค์
ยกระดับมาตรฐานการผลิตของผูผ้ ลิตในระดับ Second-Tier ให้พฒ
ั นาขึ้น ภายในตลาดของประเทศผูร้ บั การลงทุน และเพื่อแสวงหาประสิทธิภาพใน
เป็ นผูผ้ ลิตในระดับ First-Tier จึงเป็ นสิง่ ที่มคี วามจําเป็ นอย่างเร่งด่วน เพื่อ การผลิตสินค้าที่ผู้รบั การลงทุนมีความถนัด [9],[16] จึงไม่น่าแปลกใจที่
ลดการนําเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ โดยเฉพาะวัตถุดบิ ที่มมี ูลค่าการผลิต บริษทั สัญชาติญ่ปี นุ่ ส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยใช้กลยุทธ์การ
สูง นํ า เข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง จะช่ว ยให้ป ระเทศไทยสามารถ ร่วมทุนระหว่างประเทศ (IJVs) กล่าวคือ เป็ นการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั
แก้ปญั หาการขาดดุล การค้ากับประเทศญี่ปุ่น ได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการ สัญชาติญ่ีปุ่น และบริษทั สัญชาติไทย ตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึ้นไปเข้าร่วมทุน
กระจายความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้นจากภัยภิบตั ิท างธรรมชาติ ดังเช่นในปี จัดตัง้ องค์กรขึ้นมาใหม่ โดยมีการบริหารจัดการที่เป็ นอิสระจากบริษทั แม่
ค.ศ. 2011 ที่ญ่ปี ุ่นได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์สนึ ามิในโท ในต่างประเทศ (Foreign Parent Firm) และบริษทั แม่ทม่ี ฐี านอยู่ในประเทศ
โฮกุ ส่ง ผลต่ อ ระบบซับ พลายเชนของญี่ปุ่น และประเทศคู่ค้า อีก หลาย ที่ดําเนินธุรกิจอยู่ (Host Parent Firm) ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของบริษทั
ประเทศ เป็ นระยะเวลาหลายเดือน ด้วยเหตุน้ีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ ร่วมทุนต่างประเทศ [12]
ของบริษทั ร่วมทุนระหว่างประเทศ (IJVs) จึงเป็ นทางออกที่สามารถเพิม่
ตารางที่ 2 จํานวนโครงการจากประเทศญี่ปนุ่ แยกตามขนาดของโครงการ
Investment Size
1

Total Japanese IJV

มูลค่าการลงทุนทัง้ หมด
<50
50-99
100-499
500-900
>1,000

2

Japanese SME IJV<500

(1-2)

%of Japanese SME IJV

(ร้อยละของ SME IJV)

Total Registered Capital

2010
No. Million
Baht

2011
No. Million
Baht

2012
No. Million
Baht

2013
No.
Million
Baht

2013 (Jan-Jun) 2014 (Jan-Jun)
No.
Million No.
Million
Baht
Baht

342 100,305

484 158,968

761 348,430

686

290,492

374

124,458

201

78,858

131
72
105
18
16

2,606
5,173
27,307
12,495
52,725

205
78
141
31
29

4,214
5,723
33,833
20,708
94,490

263
5,140
96
6,949
264 67,111
74 50,080
64 219,151

264
101
228
49
44

5,047
7,261
52,076
33,212
192,894

145
48
136
27
18

2,929
3,486
31,498
18,133
68,412

82
35
76
3
5

1,497
2,487
14,240
1,745
58,889

308

35,086

424

43,770

623

79,200

593

64,384

329

37,913

193

18,221

90

35

88

27

82

23

68

16

88

30

96

23

7,677

31,745

49,607

45,322

22,879

5,416

6,167
1,017
16

28,450
2,542
9

42,256
6,800
16

41,800
2,409
6

21,660
1,021
5

5,250
161
3

มูลค่าทุนจดทะเบียนทัง้ หมด

- 3Japanese (ญีป่ นุ่ )
- 4Thai (ไทย)
(3-4)
%of Thai Partner

(สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทย)

Source: Author’s calculation based on data provided by Board of Investment (BOI), International Affairs Bureau., BOI, As of July 21, 2014
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การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

การลงทุ น โดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการใช้กลยุท ธ์ 'การร่ วมทุ น
ระหว่างประเทศ' นับเป็ นเครื่องมือส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เห็นได้จากกว่าครึง่ หนึ่งของบริษทั ญี่ปนุ่ ใช้กลยุทธ์การร่วมทุน
ในการเจาะตลาดยานยนต์ของประเทศไทย [17],[19]-[21] อย่างไรก็ตาม
การร่วมทุนดังกล่าวอาจเป็ นไปตามเงื่อนไขด้านกฎหมายของประเทศผูร้ บั
การลงทุนทีก่ ําหนดให้บริษทั ท้องถิน่ ในประเทศผูร้ บั การลงทุนถือหุน้ ขัน้ ตํ่า
ร้อ ยละ 10 [8] ในความเป็ นจริงบริษทั ท้อ งถิ่นแทบจะไม่ม ีบทบาทการ
ดําเนินงานในโครงสร้างใดๆ ของบริษทั ร่วมทุนเลย เป็ นเพียงผูถ้ อื หุน้ ทาง
กฎหมายเท่านัน้ Julion and O’Cass, (2005) ให้นิยามหุน้ ส่วนประเภทนี้
ว่า ผูร้ ว่ มหุน้ ที่นอนหลับ (Sleeping Partner) เห็นได้จากสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ท้องถิน่ ของไทยมีเพียงร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 16 เท่านัน้
(อ้างอิงจาก ตารางที่ 2 จํานวนโครงการจากประเทศญี่ปุ่น แยกตามขนาด
ของโครงการ)
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็น ถึงปริม าณกระแสเงิน ลงทุ นไหลเข้าจาก
ประเทศญี่ป่นุ ที่มจี ํานวนเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี ค.ศ. 2010 คิดเป็ น
มูลค่า 100,305 ล้านบาท ก่อนที่จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 348,430 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
กว่า 3 เท่าตัว หรือประมาณร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2012 การลงทุนขนาด
ใ ห ญ่ ข อ ง ญี่ ปุ่ น จ ะ อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง บ ริ ษ ั ท ร่ ว ม ทุ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มขี นาดกลาง และขนาดย่อม (SME IJV) ด้วย
การใช้กลยุทธ์การร่วมทุน บริษทั ท้องถิน่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขนั ้ สูงทัง้
การผลิต และการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตของบริษทั
ในประเทศผู้รบั การลงทุน [14],[15] ในความเป็ นจริงจึงเกิดเป็ นคําถาม
ขึ้น มาว่ า 'บริษ ัท ข้า มชาติเ หล่ า นั น้ มีเ จตนาทีจ่ ะถ่ า ยทอดความรู้ และ
เทคโนโลยีสําคัญให้กบั บริษทั ผูร้ ่วมทุนในประเทศผูร้ บั การการลงทุนอย่าง
นั น้ หรือ ?' คํ า ถามนี้ จึง กลายเป็ น ประเด็น สํ า คัญ ที่ก่ อ ให้ เ กิด ข้อ พิพ าท
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สองฝา่ ย อันจะนํ าไปสู่ปญั หาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูถ้ ือหุ้น จนต้องควบรวมกิจการ (Merger) หรือปิ ดกิจการ (Shut-Down)
ในที่สุด [13] บริษทั ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ที่ตงั ้ ฐานการผลิตในประเทศไทย
กว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตได้ เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ [11] ซึง่ ดูเหมือนว่าญี่ปนุ่ ได้ยา้ ยฐานการผลิตมาตัง้ ในประเทศ
ไทยเพื่อการใช้ทรัพยากร และแรงงานราคาถูกของไทยในการผลิตสินค้า
เพือ่ ส่งกลับไปยังประเทศแม่ และประเทศคู่คา้ อื่นๆ ทําให้บริษทั ในประเทศ
เจ้า บ้ า นผู้ร บั การลงทุ น ไม่ ส ามารถพัฒ นาศัก ยภาพการผลิต หรือ การ
ยกระดับความขีดสามารถด้านการแข่งขันตามที่คาดหวัง สาเหตุอ าจสืบ
เนื่ อ งมาจากขนาดของผู้ถือ หุ้น ระหว่า งบริษ ัท สัญ ชาติญ่ีปุ่น และบริษ ัท
สัญ ชาติไ ทย มีข นาดการลงทุ นแตกต่ า งกัน อย่า งมากเมื่อ เปรีย บเทีย บ
ระหว่ า งทุ น จดทะเบี ย นของบริษ ัท ญี่ ปุ่ น และบริษ ัท ไทย ญี่ ปุ่ น ถือ หุ้ น
มากกว่าบริษทั ไทยถึง 11 เท่าตัวในปี ค.ศ. 2011 ก่อนที่จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 15
เท่า ในครึง่ ปี แรกของปี ค.ศ. 2012 (ดูเพิม่ เติมในตารางที่ 2) ดังนัน้ การที่
จะทําให้บริษทั ทัง้ สองสัญชาติเกิดการพึง่ พากันอย่างแท้จริงนัน้ จะต้อง
พิจารณาจากขนาดของบริษทั ผูร้ ่วมทุนทัง้ สองฝา่ ยต้องมีขนาดที่เหมาะสม
ใกล้เคียงกันจึงจะเกิดการพึง่ พากันอย่างแท้จริง (partner dependency)

กล่าวคือ เป็ นการร่วมทุนเพื่อการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง
แท้จริงนั ่นเอง
3. แนวโน้ มการดําเนิ นธุรกิ จร่วมทุนไทย-ญี่ปนุ่
ตามทัศนะของนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ประเทศไทยจัดว่าเป็ นประเทศที่เปิ ดรับ
การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระแสเงินลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญต่อ
การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศไทย [19] จํา นวนโครงการจาก
ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้ ม เพิ่ม มากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ.
2011 บริษทั ร่วมทุนญี่ปุ่นเพิม่ ขึ้นเป็ น 480 บริษทั เพิม่ ขึ้นจากปี ค.ศ.
2010 จํานวน 138 บริษทั หรือคิดเป็ นร้อยละ 29 โดยมีโครงการเพิม่ ขึ้น
เกือบ 300 โครงการใน 6 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2012 หรือคิดเป็ นร้อยละ
60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2011 (ดูเพิม่ ในตารางที่ 2 จํานวนโครงการ
จากประเทศญี่ปนุ่ แยกตามขนาดของโครงการ)
การที่ป ระเทศไทยกํ าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปลายปี ค.ศ.
2015 ทําให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นจะต้องปรับตัวโดยการแสวงหาทรัพยากร
การผลิต ที่ม ีต้ น ทุ น ที่ถู ก กว่ า เพื่อ รัก ษาความได้เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน
โดยเฉพาะกลุ่ม ธุรกิจร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นที่เป็ นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ระดับ Third-Tire ซึ่งผลิตสินค้าอย่างง่ายทีเ่ น้ นการใช้แรงงานในการผลิต
(Labor Intensive) ผู้ประกอบการเหล่านี้ จะมีแนวโน้ มในการเข้าไปตัง้
โรงงานผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ หรือ ชิ้น ส่ ว นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในประเทศ
กัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม เนื่องจากอุตสาหกรรมด้านนี้ต้อ งการ
กํ า ลัง แรงงานมาก และกลุ่ ม ประเทศเหล่ า นี้ ย งั มีค่า มีแ รงงานที่ถู ก กว่ า
ประเทศไทย [7] จากนัน้ จึงส่งสินค้ากลับมายังประเทศไทยเพื่อประกอบ
เป็ นสินค้าสําเร็จรูป โดยมีโรงงานของไทย และญี่ปุ่นขยายฐานการผลิตไป
ยังนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ซึ่งจัดว่า
เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะทีฐ่ านการผลิตในประเทศไทยจะต้องมุ่งไป
ที่สิน ค้า เทคโนโลยีสูง ขึ้น ดัง นัน้ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีจ ากญี่ปุ่น ไปสู่
บริษทั ไทยจึงดูค่อนข้างที่จะเป็ นไปได้ยากเนื่องจากขาดการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันอย่างแท้จริง [2] การที่จะทําให้บริษทั ทัง้ สองสัญชาติเกิดการพึง่ พา
ซึ่งกัน และกันอย่างแท้จริงควรต้องมีขนาดที่เหมาะสมใกล้เคียงกันโดยมุ่ง
การร่วมทุนเพื่อการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง มิใช่
ร่วมทุนเนื่องจากข้อบังคับด้านกฎหมาย
4. บทสรุป
การที่จะขับเคลื่อ นเศรษฐกิจของไทยให้พฒ
ั นาได้อ ย่างยั ่งยืนนัน้ จําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาขยายฐานเม็ดเงิน
ลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นนัก
ลงทุนรายใหญ่ของไทย การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนี้ไม่ได้มาในรูปของ
เม็ดเงินการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงความรูด้ า้ นเทคโนโลยี การ
ั ญา ซึ่ง จะช่ว ยเพิ่ม ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน ของ
จัด การ และทุ น ทางป ญ
ประเทศ และกระตุน้ การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมที่ได้รบั เงิน
ลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปนุ่ มากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบ
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ เป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสําคัญต่อภาค
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การผลิตของไทย ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการจับ คู่ ธุ ร กิ จ ที่ ม ีข นาดใกล้ เ คีย งกัน
ก่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกัน และกันอย่างแท้จริง เพื่อให้ธุรกิจ SME ของ
ไทยสามารถเติบโตไปได้ตามการขยายตัวของสินค้าในตลาดอาเซียน และ
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บทคัดย่อ

บริษัท ต่ า งชาติ ไ ด้ เ ข้า มาลงทุ น และขยายฐานผลิต มาประเทศไทยเพิ่ม มากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศหนึ่งทีม่ คี วามสนใจเข้ามาลงทุนและขยายฐาน
การผลิตในประเทศไทย ทีผ่ า่ นมาจนถึงปี 2547 มีมูลค่าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 40 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทัง้ หมด โดยทีญ
่ ่ปี ุน่ เป็ นประเทศผู้
ลงทุนรายใหญ่ทส่ี ุด ปจั จุบนั จึงมีบริษทั ญี่ปุ่นทีต่ งั ้ ฐานการผลิตในประเทศไทยนัน้ มาก
ถึง 1,234 แห่ง (ทัง้ นี้ เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนกับหอการค้า ญี่ปุ่น ในกรุงเทพฯ
เท่านัน้ ) และบริษทั เหล่านี้ได้จา้ งแรงงานคนไทยมากเกือบ 4 แสนคน [2]
สถาบัน อุ ด มศึก ษาทัง้ ของรัฐ บาลและของเอกชนได้ ผ ลิต บัณ ฑิต ที่จ ะสํ า เร็จ
การศึกษา ออกมาแต่ละปี มจี าํ นวนมาก ทําให้บณ
ั ฑิตใหม่เหล่านี้ตอ้ งประสบกับปญั หา
การหางานทําโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขัน และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจั จุบนั จึง
ทําให้มกี ารแข่งขันทีจ่ ะแย่งเข้าทํางานมากขึน้ บริษทั ญี่ปุ่นก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
นัก ศึก ษาและผู้ท่จี บการศึก ษาต่ า งก็ต้ องการเข้า ไปทํ า งาน โดยเฉพาะผู้ท่เี รีย น
ภาษาญี่ปุ่น เพราะมุ่ง มันใฝ
่ ่ฝ นั ต้อ งการทํา งานในบริษัทญี่ปุ่น หรือบางคนก็กํ า ลัง
ตัดสินใจทีจ่ ะเริม่ เรียนภาษาญี่ปุน่ เป็ นภาษาทีส่ ามเพราะคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ทํางานในอนาคตเนื่องจากในประเทศไทยมีบริษทั ญี่ปุ่นอยู่มากมาย หรือสําหรับบาง
คนที่อยากทํา งานในบริษัทญี่ปุ่ น แต่ ย ัง ลัง เลว่ า การทํา งานในบริษัทญี่ปุ่ น นัน้ จะมี
ลักษณะเป็ นอย่างไร การที่บริษัทญี่ปุ่นขยายการผลิตในประเทศไทยจําเป็ นต้องส่ง
ผู้ บ ริห ารจากบริษั ท แม่ ซ่ึ ง เป็ น ชาวญี่ ปุ่ น มาบริห ารงานในองค์ ก รจึง ต้ อ งมีก าร
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการและรูปแบบการทํางานให้กบั คนไทย อีกทัง้ คน
ไทยก็ต้องเรียนรู้แ ละเข้า ใจการบริห ารงานของชาวญี่ปุ่น ด้ว ย เพราะวัฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน ความเคยชินการปฏิบตั งิ านแบบเรียบง่ายของไทยหรือการปฏิบตั งิ านที่
เคร่งครัดของชาวญี่ปุน่ ก็อาจจะทําให้การทํางานในองค์กรไม่ราบรื่น ไม่สามารถบรรลุ
การทํางานตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ บริษทั เองมีความต้องการพนักงานทีท่ ม่ี คี ุณภาพ
เข้ามาร่วมงานเพื่อทีจ่ ะเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ ในการคัดเลือกพนักงานใหม่จงึ เป็ นขัน้ ตอนที่สําคัญ ที่จะคัดสรรบุคลากรที่ม ี
คุณภาพ ก่อนที่จะมีกระบวนการคัดสรรบุคลากรใหม่ บริษทั จะต้องมีผูส้ นใจเข้ามา
สมัครเพื่อให้ทางบริษัทได้ค ัด เลือก บริษัทจะต้องดํ าเนิ นการอย่ างไรเพื่อที่จ ะให้ม ี
บัณฑิตทีม่ คี ุณภาพจํานวนมากเข้ามาสมัครเพื่อทีบ่ ริษทั จะได้มโี อกาสในการคัดเลือก
พนักงานทีม่ คี ุณภาพเข้ามาร่วมงานกับบริษทั
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทําการวิจยั เรื่องการศึกษาความคาดหวังของ
นักศึกษาไทยต่อการทํางานในบริษัทญี่ปุ่นเพื่อที่เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถดึงดูดบัณฑิตที่มคี ุณภาพเข้ามาสมัครงาน อีกทัง้ ยังสามารถช่วย
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวงการธุรกิจต่อไปในอนาคต เนื่องจากผลการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพแล้วนัน้ ก็สามารถนําพาซึง่ ความสําเร็จในหลายๆด้าน
ขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการทํางานในบริษทั ญี่ปุน่
3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
3.1 ได้รบั รูค้ วามคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการทํางานในบริษทั ญี่ปุน่
3.2 สามารถนําเสนอความคิดเห็นและความต้องการนัน้ สูส่ าธารณะ ให้ได้รบั รูอ้ ย่าง
เป็ นระบบและรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้คอื เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อ
การทํา งานในบริษัทญี่ปุ่น กลุ่ ม ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม นัก ศึก ษาไทย
เป้าหมายได้แก่กลุ่มนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชัน้ ปี ท่ี 4 กลุ่มนักศึกษา
ไทยสถาบันอื่นๆในประเทศไทย ชัน้ ปี ท่ี 4 กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และกลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันอื่นๆในประเทศ
ไทย ผู้วจิ ยั กําหนดวิธกี ารศึกษาการสุ่มตัวอย่างจากการสุ่มประชากรแบบอย่างง่าย
(Simple Random sampling) และได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เครื่องมือที่
ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิตไิ ด้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ จาก
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาไทยส่วนใหญ่คาดหวังการทํางานในบริษทั ญี่ปุ่น บริษทั
จะต้องมีนโยบายและการบริหารองค์กรสําคัญทีส่ ุดโดยจะต้องเน้นการดําเนินธุรกิจมี
ความชัดเจนและให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน รองลงมาความคาดหวัง
ว่าการจะทํางานกับบริษัทญี่ปุ่น บริษัทจะต้องให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการในการ
ทํางานโดยรับประกันว่ าจะต้องมีโบนัสประจําปี มีก ารตรวจสุขภาพประจําปี และมี
ระบบทีช่ ดั เจนในการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านล่วงหน้า
คําสําคัญ: ความคาดหวัง
Abstract
The purpose of this study is to investigate the expectation of Thai students
on working with Japanese companies. The samples were the fourth-year
undergraduate Thai students from Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) and
other institutes in Thailand as well as students who graduated from TNI and
other Thai institutes. The sample used simple random sampling for data
collection of 400 samples. The research instrument was the 5-point Likert
scales questionnaire. The data were analyzed by a statistical analysis software
program for percentage, mean and standard deviation. The results show that
all participants expect highly on companies’ policies and organization
management that were clear and emphasized on working quality and workers’
life quality. The second most expectation was on payment and welfare. The
annual bonus, annual body check-up, and clear system in performance
agreement needed to be provided. In addition, TNI fourth-year students also
expected that the working place’s condition should be safe and convenient.
Keywords: expectation
1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ คี วามน่ าสนใจในการลงทุนของชาวต่างชาติสูง โดยมี
ประชากรประมาณ 65 ล้านคนและเป็ นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับ
นานาประเทศ ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในประเทศทีม่ กี ารแข่งขันทางการตลาดสูง
ทีส่ ุดในภูมภิ าคและติดอันดับ 15 ประเทศในเรื่องการคุ้มครองผูล้ งทุน การลงทุนใน
ประเทศนัน้ ทําให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีน่ ่ าสนใจและเป็ นจุดหมายปลายทางของ
นักลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก [1] จากข้อมูลดังกล่าวจึงทําให้
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3.3 สามารถใช้เป็ นฐานในการพัฒนาองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นสําหรับบริษทั ญีป่ ุน่
3.4 สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะ ชื่อเสียงและศักยภาพการทําวิจยั ของสถาบันได้
4. ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทฤษฏีหลักการ แนวคิด ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
ทฤษฎีความคาดหวังถูกนํ าเสนอโดย Victor Vroom (1964) โดยทฤษฎีแรงจูงใจ
นี้กล่าวว่า พนักงานจะมีแรงจูงใจเมื่อพวกเขารับรูว้ ่าความพยายามของพวกเขาจะทํา
ให้เกิดผลสําเร็จในการงานและท้ายสุดจะได้รางวัลและผลลัพธ์ทพ่ี นักงานต้องการ หรือ
กล่าวโดยง่ายคือ การทีจ่ ะจูงใจให้พนักงานทํางานเพิม่ ขึน้ จะต้องเข้าใจกระบวนการ
ทางความคิดและการรับรูข้ องบุคคลก่อนโดยปกติเมื่อคนจะทํางานเพิม่ ขึน้ เขาจะคิดว่า
เขาจะได้อ ะไรจากการกระทํ า นั น้ ในกรณี ข องการทํ า งานพนัก งานจะเพิ่ม ความ
พยายามมากขึน้ เมื่อเขาคิดว่าการกระทํานัน้ นํ าไปสู่ผลลัพธ์บางประการทีเ่ ขามีความ
พึงพอใจเช่น เมื่อทํางานหนักขึน้ ผลการปฏิบตั งิ านของเขาอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ขี น้ึ ทําให้เขา
ได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ งและได้ค่าจ้างเพิม่ ขึน้ ค่าจ้างกับตําแหน่ ง
เป็ นผลของการทํางานหนักและเป็ นรางวัลที่เขาต้องการ แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะ
ทํางานหนักขึน้ เท่าไรก็ตามหัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขา จึงเป็ นไป
ไม่ได้ทเ่ี ขาจะได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง เขาก็ไม่เห็นความจําเป็ นของ
การทํางานเพิม่ ขึน้ ความรุนแรงของพฤติกรรมทีจ่ ะทํางานขึน้ อยู่กบั การคาดหวังทีจ่ ะ
กระทําตามความคาดหวังนัน้ รวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ทจ่ี ะได้รบั ซึ่งจะมีเรื่อง
ของการดึงดูดใจการเชื่อมโยงรางวัลกับผลงานและการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับ
ความพยายาม Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทํางานเรียกว่า VIE
Theory ซึ่งได้รบั ความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุ ษย์ใน
การทํางานซึง่ มีส่วนประกอบได้แก่
Effort to performance expectancy ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ความพยายามของ
พนักงานจะเป็ นทําให้งานที่ได้มคี วามน่ าพอใจ ซึ่งความคาดหวัง (expectancy) นี้
แสดงถึง ความรับ รู้ของพนัก งานว่ า งานที่ไ ด้ร บั มอบหมายมีค วามยากขนาดไหน
พนักงานทีค่ ดิ ว่าสามารถทํางานได้ดจี ะมีความคาดหวังสูงกว่าพนักงานทีค่ ดิ ว่าตนเอง
ทํ า งานนั ้น ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ต้ อ งไปดู ว่ า ส่ ว นใดที่ ข าด เช่ น ทัก ษะ ความรู้ เวลาหรื อ
ประสบการณ์ หัวหน้าควรจะจ่ายงานทีเ่ หมาะกับความสามารถของพนักงานเพื่อจะให้
งานนัน้ ประสบความสําเร็จได้
Performance to outcome Instrumentality หมายถึงโอกาสทีง่ านหรือการกระทํา
ทีเ่ กิดขึน้ จะนํามาสู่ผลลัพธ์ทป่ี รารถนา โดยพนักงานทีร่ บั รูว้ ่างานทีม่ คี ุณภาพจะทําให้
ได้รบั ผลลัพธ์ห รือผลตอบแทนที่เหมาะสมจะทําให้ระดับ instrumentality สูง โดย
หัวหน้ าต้องให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่ างเหมาะสมและทัน เวลาเพื่อเพิ่มความ
เชื่อมันในส่
่ วนนี้ดว้ ย
Desired outcomes and valence หมายถึง ความชื่นชอบของบุคคลในผลลัพธ์ท่ี
เกิด ขึ้น เช่น บางคนอาจชอบที่จ ะได้ร บั เงิน เดือนเพิ่ม ขึ้น แต่ บ างคนอาจต้องการ
วันหยุดเพิม่ ขึน้ โดยผลลัพธ์อาจเกิดในด้านดีหรือด้านไม่ดตี ่อบุคคลได้ เช่น การจ่าย
เงินเดือนเพิม่ ย่อมเป็ นด้านดีต่อทุกคน แต่การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ (หลังจากทํางานได้ด)ี
อาจทําให้พนักงานบางส่วนไม่พอใจได้
5. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มเป้าหมายคือ
5.1 กลุ่มนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 4 จํานวน
689 คน [3]
5.2 กลุ่มนักศึกษาไทยสถาบันอื่นๆในประเทศไทย ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 4 จํานวน
262,277 คน [3]
5.3 กลุ่มนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ จํานวน 4,255 คน
[4]
5.4 กลุ่มนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากสถาบันอื่นๆในประเทศไทย จํานวน 168,116
[3]

6. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสุ่มประชากรตรงตาม
ลักษณะทีก่ ําหนดจะศึกษาโดยใช้วธิ กี ารสุม่ ประชากรแบบ convenience sampling วิธี
สุ่มตัวอย่างและการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 399.63 คณะผูว้ จิ ยั ได้กําหนด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยทีจ่ าํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จะต้องครอบคลุม
กลุ่มนักศึกษาไทยเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม
7.เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการทํางานในบริษทั ญี่ปุน่
ด้านความมีช่อื เสียงของบริษทั จํานวน 2 ข้อ
ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน จํานวน 2 ข้อ
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน จํานวน 5 ข้อ
ด้านนโยบายและบริหารองค์กร จํานวน 6 ข้อ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน จํานวน 17 ข้อ
ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ จํานวน 7 ข้อ
ด้านการบริหารงานของบริษทั จํานวน 3 ข้อ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร จํานวน 4 ข้อ
ด้านสภาพการทํางาน จํานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
8.การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
8.1 การประมวลผลข้อมูลโดยแปลงให้อยูใ่ นรูปของรหัสและแปลผลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป
8.2 วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) เป็ นรายข้อและรายด้าน
8.3 หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามเป็ นราย
ข้อและรายด้าน
8.4 แปลความหมายค่าเฉลีย่ นํ้าหนักคําถามแบ่งเป็ น ตามแนวคิดของเบสท์ [5] ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง คาดหวังน้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง คาดหวังน้อย
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คาดหวังปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง คาดหวังมาก
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง คาดหวังมากทีส่ ุด
8.5 วิเคราะห์น้ําหนักของการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการทํางานใน
บริษทั ญีป่ ุน่
9.สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างโดยใช้คา่ สถิตไิ ด้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
10.ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
สถาบันเทคโนยีไทย-ญีป่ ่นุ (TNI)

สถาบันอืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่ TNI

138

จํานวน

%

เพศชาย

115

49.78

เพศหญิง

116

50.22

เพศชาย

73

43.20

เพศหญิง

96

56.80
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
สถาบันเทคโนยี
ไทย-ญีป่ ่นุ (TNI)

สถาบันอืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

จํานวน

อายุต่ํากว่า 21 ปี

%

19

8.23

208

90.04

อายุ 26 ปีขน้ึ ไป

4

1.73

อายุต่ํากว่า 21 ปี

30

17.75

อายุ 21-25 ปี

อายุ 21-25 ปี

88

52.07

อายุ 26 ปีขน้ึ ไป

51

30.18

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
คณะทีก่ าํ ลังศึกษาหรือคณะทีจ่ บการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนยี คณะทีก่ าํ ลังศึกษาหรือคณะทีจ่ บการศึกษา
ไทย-ญีป่ ่นุ (TNI) คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทีก่ าํ ลังศึกษาหรือคณะทีจ่ บการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทีก่ าํ ลังศึกษาหรือคณะทีจ่ บการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันอืน่ ๆที่
คณะทีก่ าํ ลังศึกษาหรือคณะทีจ่ บการศึกษา
ไม่ใช่ TNI
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทีก่ าํ ลังศึกษาหรือคณะทีจ่ บการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวน

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่
งานสํานักงาน
ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่
สถาบันเทคโนยี งานการผลิต
ไทย-ญีป่ ่นุ (TNI) ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่
งาน Project

จํานวน

สถาบันอืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

ตารางที่ 2 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ของการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการ
ทํางานในบริษทั ญี่ปุน่ จําแนกรายด้าน

สถาบัน
อืน่ ๆที่
ไม่ใช่
TNI

%

121

52.38

34

14.72

76

32.90

81

47.93

59

34.91

29

17.16

59

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา

103

44.59

ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่อน่ื ๆ
ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่
งานสํานักงาน
ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่
งานการผลิต
ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่
งาน Project

14

6.06

52

30.77

33

19.53

58

34.32

ลักษณะงานทีค่ าดหวังหรือปฏิบตั อิ ยู่อน่ื ๆ

26

15.38

สถาบันเทคโนยี
ไทย-ญีป่ ่นุ (TNI)

N

Mean

Std.
Deviation

ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน

231

3.96

0.84

ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน

231

4.32

0.74

ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร

231

4.47

0.74

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน

231

4.38

0.75

ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

231

4.34

0.78

ด้านการบริหารงานของบริษทั

231

4.32

0.79

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร

231

4.33

0.79

ด้านสภาพการทํางาน

231

4.36

0.80

ภาพรวม

231

4.65

0.60

ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน

169

4.09

0.75

ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน

169

4.28

0.73

ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร

169

4.41

0.61

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน

169

4.37

0.74

ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

169

4.33

0.70

ด้านการบริหารงานของบริษทั

169

4.13

0.78

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร

169

4.12

0.78

ด้านสภาพการทํางาน

169

4.27

0.68

ภาพรวม

169

4.62

0.57

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทํา
ให้ทา่ นเป็ นทีย่ อมรับในสังคม
สถาบันเทค
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทํา
โนยีไทยให้ทา่ นมีความภาคภูมใิ จในการทํางาน
ญีป่ ่นุ (TNI)

สถาบันอืน่ ๆ
ทีไ่ ม่ใช่ TNI

N

Mean

Std.
Deviation

231

3.90

0.94

231

4.05

0.89

ด้านความมีชอ่ื เสียงของบริษทั
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทํา
ให้ทา่ นเป็ นทีย่ อมรับในสังคม
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทํา
ให้ทา่ นมีความภาคภูมใิ จในการทํางาน

231

4.12

0.83

169

3.92

0.80

169

3.99

0.83

ด้านความมีชอ่ื เสียงของบริษทั

169

4.07

0.78

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ การได้ร่วมงานกับบริษทั
ญี่ปุ่น ที่ม ีช่ ือเสีย งทํา ให้ท่า นมีค วามภาคภู ม ิใ จในการทํ า งานมีค่ า เฉลี่ย 4.05 และ
สถาบันอื่นๆที่ไม่ใช่ TNI ข้อที่ส่งผลมากทีส่ ุด คือ การได้ร่วมงานกับบริษทั ญี่ปุ่นที่ม ี
ชื่อเสียงทําให้ทา่ นมีความภาคภูมใิ จในการทํางานมีค่าเฉลีย่ 3.99
ตารางที่ 4 ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน จําแนกรายข้อ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาไทยต่อการทํางาน
ในบริษทั ญี่ปนุ่ จําแนกรายด้าน
สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา

Std. Deviation

ตารางที่ 3 ด้านความมีช่อื เสียงของบริษทั จําแนกรายข้อ

25.54
23.81

Mean

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านนโยบายและการ
บริหารองค์กร มีค่าเฉลีย่ 4.47 และ สถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ
ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร มีค่าเฉลีย่ 4.41

%

55

N

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ ทําให้
สถาบัน
ท่านมีความมันคงในการทํ
่
างานสูง
เทคโนยี
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ สามารถ
ไทย-ญีป่ ่นุ
ปฏิบตั งิ านได้จนกระทังปลดเกษี
่
ยณ
(TNI)
ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน
การได้รว่ มงานกับบริษทั ญีป่ ่นุ ทําให้
ท่านมีความมันคงในการทํ
่
างานสูง
สถาบัน
การได้
ร
ว
่
มงานกั
บ
บริ
ษ
ท
ั
ญี
ป่ ่นุ สามารถ
อืน่ ๆที่
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านได้
จ
นกระทั
งปลดเกษี
่
ยณ
ไม่ใช่ TNI
ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน

N

Mean

Std. Deviation

231

3.97

0.88

231

3.61

1.04

231

3.96

0.84

169

4.07

0.75

169

3.83

0.93

169

4.09

0.75

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ การได้รว่ มงานกับบริษทั
ญี่ปุน่ ทําให้ทา่ นมีความมันคงในการทํ
่
างานสูง มีค่าเฉลีย่ 3.97 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่
TNI ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ดุ คือ การได้รว่ มงานกับบริษทั ญี่ปนุ่ ทําให้ทา่ นมีความมันคงใน
่
การทํางานสูง มีค่าเฉลีย่ 4.07
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ตารางที่ 7 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน จําแนกรายข้อ

ตารางที่ 5 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน จําแนกรายข้อ
สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา

สถาบัน
เทคโนยี
ไทย-ญีป่ ่นุ
(TNI)

สถาบัน
อืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

N

Mean

Std.
Deviation

มีการฝึ กอบรมภายในบริษทั อย่างเป็ นระบบ
มีการส่งไปฝึ กอบรมภายนอกบริษทั อย่างเป็ น
ระบบ
มีการส่งไปฝึ กอบรมในต่างประเทศ
(โดยเฉพาะญีป่ ่นุ )
มีโอกาสได้เลือ่ นตําแหน่งไปเป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้
มีโอกาสได้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ระหว่าง
การทํางาน

231

4.13

0.85

231

4.13

0.91

231

4.10

0.95

231

3.83

1.02

231

4.01

0.93

ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน

231

4.32

0.74

มีการฝึ กอบรมภายในบริษทั อย่างเป็ นระบบ
มีการส่งไปฝึ กอบรมภายนอกบริษทั อย่างเป็ น
ระบบ
มีการส่งไปฝึ กอบรมในต่างประเทศ
(โดยเฉพาะญีป่ ่นุ )
มีโอกาสได้เลือ่ นตําแหน่งไปเป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้
มีโอกาสได้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ระหว่าง
การทํางาน

169

4.07

0.75

169

4.11

0.75

169

3.96

0.99

169

3.93

0.95

169

3.91

0.89

ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน

169

4.28

0.73

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสมกับวุฒ ิ
การศึกษา ความรู้
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน
มีระบบทีช่ ดั เจนในการจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านล่วงเวลา
มีระบบแลกเปลีย่ นวันหยุดพักผ่อนประจําปี
เปลีย่ นเป็ นค่าตอบแทน

สถาบัน
เทคโนยี
ไทย-ญีป่ ่นุ
(TNI)

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ มีการฝึกอบรมภายใน
บริษทั อย่างเป็ นระบบและมีการส่งไปฝึกอบรมภายนอกบริษทั อย่างเป็ นระบบมี
ค่าเฉลีย่ 4.13 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ มีการส่งไป
ฝึกอบรมภายนอกบริษทั อย่างเป็ นระบบมีค่าเฉลีย่ 4.11
ตารางที่ 6 ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร จําแนกรายข้อ
สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา

สถาบันเทคโนยี
ไทย-ญีป่ ่นุ
(TNI)

สถาบันอืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

N

Mean

Std.
Deviation

4.16

0.86

Mean

Std. Deviation

231

4.08

0.90

231

4.15

0.86

231

4.21

0.84

231

3.94

1.00

มีสวัสดิการเสือ้ ผ้าชุดยูนฟิ อร์ม

231

3.99

0.95

การรับประกันการมีโบนัสประจําปี

231

4.23

0.91

มีสวัสดิการอาหารกลางวัน

231

3.94

1.10

มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพ่อแม่
มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับคูส่ มรสและ
บุตร

231

4.10

1.11

231

3.98

0.98

มีสวัสดิการสําหรับการศึกษาของบุตร

231

3.98

1.03

มีสวัสดิการสําหรับค่าทีพ่ กั อาศัย

231

3.90

1.10

มีสวัสดิการสําหรับค่าเดินทาง

231

4.06

1.05

มีสวัสดิการรถรับส่ง
มีสวัสดิการประกันสุขภาพนอกเหนือจาก
ประกันสังคม

231

4.03

1.06

231

4.07

1.00

มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี

231

4.16

0.89

มีสวัสดิการกูย้ มื เงินฉุกเฉิน

231

3.80

1.09

มีสวัสดิการห้องออกกําลังกายให้กบั พนักงาน

231

3.90

1.13

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน

231

4.38

0.75

169

4.05

0.73

169

4.06

0.79

169

4.10

0.82

169

3.81

1.14

มีสวัสดิการเสือ้ ผ้าชุดยูนฟิ อร์ม

169

4.12

0.85

การรับประกันการมีโบนัสประจําปี

169

4.12

0.95

มีสวัสดิการอาหารกลางวัน

169

4.00

1.01

มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพ่อแม่
มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับคูส่ มรสและ
บุตร

169

3.78

1.20

169

3.81

1.11

มีสวัสดิการสําหรับการศึกษาของบุตร

169

3.89

1.06

มีสวัสดิการสําหรับค่าทีพ่ กั อาศัย

169

3.76

1.20

มีสวัสดิการสําหรับค่าเดินทาง

169

3.88

1.12

มีสวัสดิการรถรับส่ง
มีสวัสดิการประกันสุขภาพนอกเหนือจาก
ประกันสังคม

169

3.98

0.97

169

4.05

0.95

มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี

169

4.20

0.80

ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสมกับวุฒ ิ
การศึกษา ความรู้
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน
มีระบบทีช่ ดั เจนในการจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านล่วงเวลา
มีระบบแลกเปลีย่ นวันหยุดพักผ่อนประจําปี
เปลีย่ นเป็ นค่าตอบแทน

N

มีปรัชญาบริษทั ทีช่ ดั เจน

231

นโยบายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน

231

4.23

0.80

นโยบายการดําเนินธุรกิจสามารถปฏิบตั ไิ ด้

231

4.14

0.86

นโยบายมุง่ เน้นให้งานมีประสิทธิภาพมาก
บริษทั ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวติ ของ
พนักงาน
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของบริษทั

231

4.23

0.78

231

4.24

0.90

231

4.14

0.90

ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร

231

4.47

0.74

มีปรัชญาบริษทั ทีช่ ดั เจน

169

4.15

0.78

นโยบายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน

169

4.15

0.70

นโยบายการดําเนินธุรกิจสามารถปฏิบตั ไิ ด้

169

4.15

0.71

นโยบายมุง่ เน้นให้งานมีประสิทธิภาพมาก
บริษทั ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวติ ของ
พนักงาน
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของบริษทั

169

4.21

0.68

169

4.08

0.79

169

3.90

0.84

มีสวัสดิการกูย้ มื เงินฉุกเฉิน

169

3.95

0.96

ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร

169

4.41

0.61

มีสวัสดิการห้องออกกําลังกายให้กบั พนักงาน

169

3.73

1.22

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน

169

4.37

0.74

สถาบัน
อืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ บริษทั ให้ความสําคัญกับ
คุณภาพชีวติ ของพนักงาน มีคา่ เฉลีย่ 4.24 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อทีส่ ่งผล
มากทีส่ ุด คือ นโยบายมุง่ เน้นให้งานมีประสิทธิภาพมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.21
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สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ การรับประกันการมี
โบนัสประจําปี มีค่าเฉลีย่ 4.23 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ
มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี มีคา่ เฉลีย่ 4.20

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ บริษทั มีความยุตธิ รรม
เสมอภาคกับพนักงานทุกคน มีค่าเฉลีย่ 4.21 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อที่
ส่งผลมากทีส่ ุด คือ บริษทั มีความยุตธิ รรม เสมอภาคกับพนักงานทุกคน มีค่าเฉลีย่
4.01

ตารางที่ 8 ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ จําแนกรายข้อ
สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบท่านสามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาทีเ่ รียนได้อย่างเต็มความสามารถ

สถาบัน
เทคโนยี
ไทย-ญีป่ ่นุ
(TNI)

สถาบัน
อืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

N

Mean

ตารางที่ 10 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร จําแนกรายข้อ

Std.
Deviation

231

4.05

0.91

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบมีความน่าสนใจ
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบปริมาณงานมีความ
เหมาะสม

231

4.12

0.86

231

4.03

0.89

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบมีความหลากหลาย

231

4.00

0.91

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบท้าทายความสามารถสูง
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบทําให้สามารถทํางาน
สําเร็จลุลว่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานทีม่ โี อกาสได้ใช้ทกั ษะ
ภาษาต่างประเทศ

231

3.93

0.89

231

4.11

0.86

231

4.01

0.91

ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบท่านสามารถใช้ความรู้
ในสาขาวิชาทีเ่ รียนได้อย่างเต็มความสามารถ

231

4.34

0.78

169

4.03

0.89

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบมีความน่าสนใจ
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบปริมาณงานมีความ
เหมาะสม

169

4.15

0.81

169

4.01

0.85

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบมีความหลากหลาย

169

4.04

0.88

ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบท้าทายความสามารถสูง
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบทําให้สามารถทํางาน
สําเร็จลุลว่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานทีม่ โี อกาสได้ใช้ทกั ษะ
ภาษาต่างประเทศ

169

4.08

0.82

169

4.09

0.83

169

4.03

0.85

ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

169

4.33

0.70

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
สถาบันเทคโนยี ท่านสามารถปรึกษากับ
ไทย-ญีป่ ่นุ (TNI) ผูบ้ งั คับบัญชาได้ในทุกเรือ่ ง
ท่านและเพือ่ นร่วมงานมี
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน
ผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่นุ มีความเป็ น
กันเอง
ผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่นุ มีความเข้าใจ
พนักงานในทุกๆเรือ่ ง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์กร
สถาบันอืน่ ๆที่ ท่านสามารถปรึกษากับ
ไม่ใช่ TNI
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ในทุกเรือ่ ง
ท่านและเพือ่ นร่วมงานมี
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน
ผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่นุ มีความเป็ น
กันเอง
ผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่นุ มีความเข้าใจ
พนักงานในทุกๆเรือ่ ง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์กร

สถาบัน
อืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่
TNI

231

Mean
4.21

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
สถานทีท่ าํ งานมีความสะดวกเรียบร้อยสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบัน
ภายในบริษทั มีสถานทีพ่ กั ผ่อน สันทนาการทีด่ ี
เทคโนยี
เพียงพอ
ไทย-ญีป่ นุ่
(TNI)
สถานทีท่ าํ งานมีความปลอดภัย

Std.
Deviation
0.88

231

4.14

0.89

231

4.11

0.84

ด้านการบริหารงานของบริษทั
บริษทั มีความยุตธิ รรม เสมอภาคกับ
พนักงานทุกคน
บริษทั รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการทํางานจากพนักงานระดับ
ทัวไป
่
รูปแบบการบริหารงานทีเ่ ป็ นสากลทําให้ม ี
ระบบการบังคับบัญชาทีไ่ ม่ซ้าํ ซ้อนกัน

231

4.32

0.79

169

4.01

0.89

169

3.96

0.89

169

3.96

0.88

ด้านการบริหารงานของบริษทั

169

4.13

0.78

231

4.11

0.91

231

4.23

0.83

231

4.11

0.91

231

3.99

0.94

231

4.33

0.79

169

3.91

0.91

169

4.17

0.70

169

3.85

0.93

169

3.71

1.00

169

4.12

0.78

ตารางที่ 11 ด้านสภาพการทํางาน จําแนกรายข้อ

ตารางที่ 9 ด้านการบริหารงานของบริษทั จําแนกรายข้อ
N

Std.
Deviation

Mean

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมี
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน มีค่าเฉลี่ย 4.23 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อที่ส่งผลมาก
ทีส่ ุด คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน มีค่าเฉลีย่ 4.17

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลีย่ 4.12 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ดุ
คือ ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลีย่ 4.15

สถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสถาบันทีจ่ บการศึกษา
สถาบันเทค บริษทั มีความยุตธิ รรม เสมอภาคกับ
โนยีไทยพนักงานทุกคน
ญีป่ ่นุ (TNI)
บริษทั รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการทํางานจากพนักงานระดับ
ทัวไป
่
รูปแบบการบริหารงานทีเ่ ป็ นสากลทําให้ม ี
ระบบการบังคับบัญชาทีไ่ ม่ซ้าํ ซ้อนกัน

N

สถาบัน
อืน่ ๆที่
ไม่ใช่ TNI

N

Mean

Std.
Deviation

231

4.20

0.83

231

4.06

0.96

231

4.31

0.86

ด้านสภาพการทํางาน
สถานทีท่ าํ งานมีความสะดวกเรียบร้อยสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในบริษทั มีสถานทีพ่ กั ผ่อน สันทนาการทีด่ ี
เพียงพอ

231

4.36

0.80

169

4.15

0.69

169

3.99

0.84

สถานทีท่ าํ งานมีความปลอดภัย

169

4.21

0.75

ด้านสภาพการทํางาน

169

4.27

0.68

สถาบันเทคโนยีไทย-ญี่ปุน่ (TNI) ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ สถานทีท่ าํ งานมีความ
ปลอดภัย มีคา่ เฉลีย่ 4.31 และสถาบันอื่นๆทีไ่ ม่ใช่ TNI ข้อทีส่ ่งผลมากทีส่ ุด คือ
สถานทีท่ าํ งานมีความปลอดภัย มีคา่ เฉลีย่ 4.21
11.สรุปภาพรวม
บริษัทต้องให้ค วามสํ า คัญ ทุก ด้า น จากข้อมูล พบว่ า ค่า เฉลี่ย ในภาพรวมผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสํา คัญในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้า น บริษัทควรเริม่ ที่
นโยบายและการบริหารองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน สภาพการ
ทํางาน เพื่อดึงดูด ให้บณ
ั ฑิตมีคุณ ภาพมาสมัครงานสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัช
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รีวรรณ ภาสบุตร [6] ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความ
คาดหวังในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม :
กรณีศกึ ษา บริษทั ฮอนด้า จํากัดในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พบว่า พนักงาน
ในบริษทั ฮอนด้า จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมีระดับความพึงพอใจใน
การทํางานในภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความ
พึงพอใจในการทํางานระดับสูง ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ความพึง
พอใจในการทํางานในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะของงานรองลงมา คือ ด้าน
กฎระเบียบ ด้านค่าตอบแทนและด้านความก้าวหน้า
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พิจารณา 3 ลําดับแรก
นโยบายและการบริ ห ารองค์ ก ร 3 ลํ า ดั บ แรกคื อ นโยบายมุ่ ง เน้ น ให้ ง านมี
ประสิทธิภาพมาก นโยบายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและบริษัทให้ความสําคัญกับ
คุณภาพชีวติ ของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของญาณินี รัตตกุล [7]ได้ศกึ ษาเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างแรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีข่ องพนักงานของบริษทั ต่างชาติแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจประเภทวาง
โครงข่ายปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจ
ในการทํางานในบริษทั ต่างชาติทป่ี ระกอบธุรกิจประเภทวางโครงข่ายปิ โตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับมาก 3 ด้านคือ ด้านความ
มันคงในการทํ
่
า งาน ด้านสภาพการทํา งาน และด้านนโยบายและการบริหารของ
องค์กร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทํางาน เน้นรับประกันโบนัสประจําปี มีการตรวจ
สุขภาพประจําปี และมีระบบทีช่ ดั เจนในการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านล่วงหน้ า
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของพิ ม พ์ พ ร อัง สกุ ล วงศ์ [8] ได้ ศึก ษาเรื่อ งการศึก ษา
ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นทีม่ ตี ่อระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานบัญชีในองค์กร พบว่า ถ้าองค์กรมีระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ทีด่ แี ล้วนัน้ จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการทํางานและเป็ น
ส่วนสําคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จ
สภาพการทํางาน ได้แก่สถานที่ในการทํางานมีความปลอดภัย สะดวกเรียบร้อย
สามารถทํางานได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพและภายในบริษัทจะต้องมีส ถานที่พกั ผ่อน
สันทนาการทีด่ เี พียงพอ สอดคล้องกับงานวิจยั
ภูวเดช วัชรีฤทัย[9] ได้ศกึ ษาเรื่องสิง่ อํานวยความสะดวกในสถานทีท่ ํางานทีม่ ผี ลต่อ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีสงิ่ อํานวยความสะดวกในสถานทีท่ าํ งาน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง พนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ต่างกันมีแรงจูงใจในการทํางานต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
พนักงานทีไ่ ด้รบั สิง่ อํานวยความสะดวกในสถานทีท่ ํางานแต่ละด้านต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการทํางานต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
12.ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
12.1 งานวิจยั ครัง้ นี้กลุ่มนักศึกษาไทยทีใ่ ช้เป็ นตัวอย่างยังไม่ครอบคลุมทุก
สถาบันการศึกษาควรทีจ่ ะศึกษาสถาบันการศึกษาทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาในครัง้ นี้
12.2 งานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการสํารวจในภาพรวมและรายด้าน เพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ มูลเชิงลึก
ควรมีการเก็บข้อมูลในประเด็นทีเ่ ฉพาะเจาะจงในด้านทีส่ ง่ ผลต่อความคาดหวังของ
นักศึกษาไทยต่อการทํางานในบริษทั ญีป่ นุ่
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ สํ า เร็จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ง บประมาณจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และได้รบั ความกรุณาจากท่านอาจารย์รงั สรรค์ เลิศในสัต ย์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจทีป่ รึกษางานวิจยั ท่านอาจารย์ พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทไ่ี ด้ให้คําปรึกษา แนะนํ า ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ คณะผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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Relationship between Financial Ratio and Stock Return of the Listed Companies in
Stock Exchange of Thailand: A Case Study of Service Sector
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งมูล ค่ า
หลักทรั พย์และอัตราส่ วนทางการเงิน 3 ดัชนี อนั ได้แก่ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ื อ หุ ้น และอัต ราส่ วนมูล ค่ า
ตลาดต่อกําไรต่อมูลค่าหลักทรั พย์ โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากจากธุ รกิ จภาค
บริ การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยจํานวน 87 บริ ษ ัท
ในช่วงระหว่างไตรมาสหนึ่งปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาสสี่ ปี พ.ศ.2556
ทั้งนี้ งานศึ กษาในอดีตที่ ผ่านมาส่ วนมากแล้วใช้วิธีการศึกษาจากแบบจําลอง
สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ซึ่ งแบบจําลองดังกล่าวมี
ข้อ จํา กัดทางด้านปั ญ หาทางเศรษฐมิติ บทความนี้ จึ งมุ่ งเน้น ที่ จะพัฒนางาน
ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งโดยเลื อ กใช้แ บบจํา ลองทางเศรษฐมิ ติ ที่ เ หมาะสมกับ ข้อ มูล
อนุกรมเวลา โดยมีการทดสอบ Unit Root Test การทดสอบความความสัมพันธ์
ในระยะสั้ นโดยแบบจํา ลอง Error Correction Model การทดสอบ
ความสัมพันธ์ในระยะยาวโดยแบบจําลอง Johansen Cointegration และการ
ทดสอบความสัมพันธ์ไขว้กนั โดยใช้แบบจําลอง Vector Autoregressive Model
ซึ่ งผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินทั้ง 3 ดัชนี
ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ไขว้กนั ระหว่างตัวแปร
คําสําคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, มูลค่าหลักทรัพย์ ,ความสัมพันธ์ไขว้
กัน ,ข้อมูลอนุกรมเวลา
Abstract
This study aims to examine relationships between stock
price and three financial ratios including debt to equity ratio, return on
equity ratio and price to earnings ratio. This study uses secondary
data from 87 companies in service sector listed in Thailand stock
exchange during the first quarter of 2008 - the fourth quarter of 2013.
Most previous studies related to this topic used only simple regression
model which has limitation in econometric problems. Therefore, this
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study focuses on the continued study by using more proper
econometric models for time series data. The unit root test, the Error
Correction model, the Johansen Cointegration model and the Vector
Autoregressive Model are studied. The results show that there are
statistically significant impacts from three financial ratios to stock
market price; however, there is no bidirectional relationship between
each variables.
Keywords: financial ratio, stock price, causality relationship, time
series data
1. คํานํา
ในปจั จุบนั การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นเรื่องที่ได้รบั ความ
นิยมอย่างกว้างขวาง โดยมากแล้วนักลงทุนจะมุ่งเน้ นไปที่ผลกําไรจาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปของมูลค่าหลักทรัพย์ท่สี ูงขึน้ และเงิน
ปนั ผล ซึ่ง นัก ลงทุ น ระยะสัน้ จะมุ่ง ผลตอบแทนในรูป การทํา กํ า ไรจาก
มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีสูงขึ้น ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวจะมุ่งเน้ นการทํา
กํ า ไรจากเงิน ป นั ผล นัก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ จ ะมีวิธีใ นการประเมิน มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ในตลาดผ่านข้อมูลทีป่ ระกาศผ่านงบการเงินของบริษทั ทัง้ นี้
งานศึกษาในอดีตหลายงานได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินที่ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ เช่น อัตราส่วนเงินปนั ผลต่อมูลค่า
หลักทรัพย์ [1-3]; อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ price earning (P/E)
ratio [4-5]; เงินปนั ผล [6-9] ซึ่งผลการศึกษามีทงั ้ ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ทิศทางตรงกันข้ามกัน และไม่พบความสัมพันธ์ ทัง้ นี้
งานศึ ก ษาโดยมากแล้ ว จะอาศั ย ข้ อ มู ล จากตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ใ น
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่งานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รบั เผยแพร่ยงั มี
ค่อนข้างจํากัด เช่น อัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ [10-11] อัตรา
ผลตอบแทนจากยอดขาย [12]
อย่ า งไรก็ ดี นอกจากงาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทางการเงินต่อมูลค่าหลักทรัพย์ท่มี จี ํากัด
ในประเทศไทยแล้ ว งานศึก ษาในอดีต ในประเทศไทยนั น้ จะใช้ ก าร
ทดสอบสมมติฐานจากวิธี Simple Regression หรือสมการถดถอยอย่าง
ง่า ย โดยแยกเป็ น การวิเ คราะห์แ บบข้อ มู ล ภาคตัด ขวาง และข้อ มู ล
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อนุ กรมเวลา [13-14] ซึ่งวิธดี งั กล่าวยังไม่มกี ารครอบคลุมถึงปญั หาที่
เกิดจาก Omitted Variable Bias หรือ ความมีอคติจากข้อมูลเฉพาะราย
บริษทั ที่ไม่สามารถเก็บได้ และปญั หาที่เกิดจากข้อมูลอนุ กรมเวลา หรือ
Time Series Data อันเกิดจากข้อมูลรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน
นอกจากนี้งานศึกษาในอดีตในเรื่องนี้ยงั ไม่มกี ารศึกษาความสัมพันธ์แบบ
พลวัตด้วยการทดสอบ Granger Causality หรือด้วยแบบจําลอง Vector
Autoregressive ดัง นัน้ บทความนี้ จึง มีจุด มุ่ง หมายที่จ ะเพิ่ม เติม ส่ว นที่
หายไปในการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
และมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษทั ที่จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การใช้แบบจําลองที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูลทัง้ ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) และข้อมูลภาคตัดขวาง
(Cross Section Data) รวมถึงการศึกษาความสัม พันธ์เชิงพลวัตร
ระหว่างตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ทัง้ นี้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
และมูลค่าหลักทรัพย์ในบทความนี้จะเน้ นที่บริษทั ประกอบการในธุรกิจ
ภาคบริการทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศใน เนื่องจากใน
ปจั จุบนั ภาคบริการของประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตยิง่ ขึน้ โดยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 8,176,201 ล้านบาท หรือมี
สัดส่วนคิดเป็ นร้อยละ 59.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ขณะที่ม ี
สัดส่วนในการจ้างงานร้อ ยละ 47.6 ซึ่งมูลค่าภาคบริการที่สําคัญ คือ
การค้าส่งค้าปลีก และการขนส่ง และโทรคมนาคม รองลงไป ได้แก่
อสังหาริม ทรัพ ย์ การเงิน โรงแรมและภัต ตาคาร ตามลํา ดับ จาก
ความสําคัญและการขยายตัวของภาคบริการในระบบเศรษฐกิจได้ส่งผล
ให้มบี ริษทั ประกอบการในธุรกิจภาคบริการในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น
ซึ่งในการศึกษานี้จะศึกษาบริษทั ที่ประกอบการในธุรกิจภาคบริการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสาขาดังต่อไปนี้ พาณิชย์ การแพทย์ สื่อ
และสิง่ พิมพ์ บริการเฉพาะกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ การขนส่ง
และโลจิสติกส์ เพื่อ ทําการศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงิน ที่เ ผยแพร่ ใ นรายงานและมู ล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ ซ่ึง วัด จากมู ล ค่ า
หลักทรัพย์นัน้ ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรือไม่ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
คาดคะเนแนวโน้ม และทิศทางของมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจบริการ
และเป็ นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยงั
เป็ น การทดสอบความสํ า คัญ ของข้อ มู ล พื้น ฐานของบริษ ัท ต่ อ มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ของบริษทั นัน้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของแต่ละ
บริษทั ต่อไป

เปลี่ย นแปลงของมูล ค่า หลัก ทรัพ ย์ห รือ ไม่ และมูล ค่า หลัก ทรัพ ย์เ ป็ น
สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนทางการเงินหรือไม่
3. การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
โดยทั ่วไปแล้วอัตราส่วนทางการเงินนัน้ เป็ นเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการ
ประเมิน ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของธุ ร กิจ ซึ่ ง วัด จากผลการ
ดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของ
บริษทั ซึง่ สามารถแบ่งอัตราส่วนทางการเงินของเป็ นประเภทได้ ดังนี้
3.1 อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการชําระหนี้
(Leverage Ratio)
อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการชําระหนี้
โดยมากแล้ ว ใช้ แ สดงความมัน่ คงทางการเงิน ของบริษ ัท และ
ลักษณะโครงสร้างทุนของบริษทั ว่าประกอบด้วยสัดส่วนของหนี้สนิ
ต่ อ ส่ ว นของเจ้า ของเป็ น เท่ า ใด หากอัต ราหนี้ สิน สู ง จะแสดงถึง
ความสามารถในการกู้ยมื ตํ่าและความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจที่สูง
อัตราส่วนทีส่ าํ คัญคือ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to
Equity Ratio: D/E)
3.2 อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratio)
อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํ ากํ าไร
โดยมากแล้วใช้แสดงความสามารถในการทํากําไรของบริษทั เพื่อ
วัด ความสามารถของบริษ ัท ในการควบคุม ต้น ทุ น และค่า ใช้จ่า ย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลกํ า ไรสุ ท ธิ ท่ี สู ง ที่ สุ ด อัต ราส่ ว นที่ สํ า คัญ ได้ แ ก่
อัตราส่วนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้
ถือหุน้ (Return of Equity: ROE)
3.3 อัตราส่วนทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าตลาด (Market Value Ratio)
อัตราส่วนทางการเงินที่วดั มูลค่าตลาด แสดงถึงสัดส่วนของ
มู ล ค่ า หลั ก ทรัพ ย์ แ ละกํ า ไรต่ อ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า
หลักทรัพย์นนั ้ มีมลู ค่าในตลาดที่เหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ มี
มู ล ค่ า ทางการตลาดที่ แ ท้ จ ริง เท่ า ใด อัต ราส่ ว นที่สํ า คัญ ได้แ ก่
อัตราส่วนราคาตลาดต่อ กําไร (Price Earning Ratio: P/E)
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบัญชีต่อหุน้ (Price to Book
Ratio: P/BV) และอัตราส่วนการจ่ายเงินปนั ผล (Dividend Payout
Ratio)
4. ขอบเขตของการศึกษา
บริษ ัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ ม
บริการในรายไตรมาสระหว่างไตรมาสหนึ่งปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาสสี่ปี
พ.ศ.2556 จํานวน ทัง้ สิน้ 87 บริษทั ซึ่งสามารถแบ่งตามสาขาออกเป็ น
พาณิชย์ การแพทย์ สื่อและสิง่ พิมพ์ บริการเฉพาะกิจ การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ การขนส่งและโลจิสติกส์

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับมูลค่า
หลักทรัพย์ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมุง่ เน้นทีก่ ารใช้แบบจําลองทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของข้อมูลทัง้ ข้อมูล
อนุกรมเวลา และข้อมูลภาคตัดขวาง โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นที่จะทดสอบ
หาความสั ม พั น ธ์ ว่ า อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น เป็ นสาเหตุ ข องการ
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การปรับข้อมูลให้มลี กั ษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม่ม ี Unit Roots เพื่อ
ลดปญั หา Spurious Problem ได้ ดังนัน้ ขัน้ ตอนแรกในการทดสอบ
จะต้องศึกษาว่าข้อ มูลอนุ กรมเวลาที่ใช้ในการศึกษานัน้ มีผลของ Time
Trend หรือไม่จงึ ต้องมีการทดสอบ Unit Roots ของข้อมูลโดยใช้วิธี
Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test หากผลการทดสอบ ADF
Test แสดงว่าตัวแปรใดมี Unit Roots หรือไม่มลี กั ษณะนิ่ง ซึ่งเป็ นผล
จาก Time Trend แล้ว จะต้องมีการใช้ค่าของ Difference แทนตัวแปร
ดัง กล่ า ว ซึ่ง จะต้ อ งทํ า การทดสอบต่ อ ไปว่ า ตัว แปรนั ้น มีค วามเป็ น
Stationary ที่ Order โดยใช้เกณฑ์ Akaike Information Criteria (AIC)
และ Schwarz’s Bayesian Information Criterion (BIC) เป็ นเกณฑ์ใน
การเลือ ก Lag หรือ ความล่ า ช้า ของตัว แปรที่เ หมาะสม โดยเลือ ก
แบบจําลอง Lag ที่มคี ่า AIC หรือ BIC ที่น้อยที่สุด หลังจากได้ Lag ที่
เหมาะสมแล้ว จะต้อ งมีการทดสอบหาความสัม พันธ์ในระยะยาว หรือ
Cointegration สําหรับการทดสอบ Cointegration หรือการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรเพื่อเลือกแบบจําลองที่ใช้ในการ
ประมาณค่าในการศึกษานี้ได้ใช้การทดสอบ Johansen Trace [16] เพื่อ
หาจํานวนของความสัม พันธ์ Cointegration ด้วยการใช้การทดสอบ
Likelihood Ratio Test Statistic ดังนี้

5. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนทางการเงินที่
แสดงความสามารถใน
การชําระหนี้
•

อัตราส่วนทางการเงินที่
แสดงความสามารถใน
การทํากําไร

•

อัตราส่วนทางการเงินที่
วัดมูลค่าตลาด

ราคา
หลักทรัพย์

6. ระเบียบวิ ธีวิจยั และข้อมูล
6.1 แบบจําลองในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัต ราส่ ว นทางการเงิน และมู ล ค่ า หลัก ทรัพ ย์โ ดยมากใช้วิธี Ordinary
Least Square หรือกําลังสองน้อยที่สุด ซึ่งวิธดี งั กล่าวยังไม่ได้ครอบคลุม
ถึงเรื่องปญั หาจากข้อมูลประเภทอนุ กรมเวลา การศึกษานี้จงึ ต้องการที่
จะเลือกใช้แบบจําลองเศรษฐมิติท่เี หมาะสมกับข้อมูลสถิติทงั ้ อัตราส่วน
ทางการเงิน และมู ล ค่า หลัก ทรัพ ย์ข องบริษ ัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้ในการศึกษา
โดยแบบจํ า ลองที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ คื อ แบบจํ า ลอง ErrorCorrection Model (ECM) และVAR (Vector Autoregressive) ซึ่งเป็ น
แบบจําลองเศรษฐมิตทิ ่ใี ช้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ไม่
ทราบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรมาก่อนล่วงหน้ า แต่ใช้ข้อมูลใน
อดี ต ของตัว แปรดัง กล่ า วมาหาความสัม พัน ธ์ โดยตัว แปรภายใน
(Endogeneous Variable) จะขึน้ อยู่กบั ข้อมูลในอดีตของตัวแปรภายใน
และข้อมูลปจั จุบนั อื่นๆ ซึ่งแบบจําลอง ECM และVAR นี้เป็ นที่นิยมใน
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ประเภทอนุ ก รมเวลาหลายตัว แปร (Multivariate
Time Series Data) โดยคํานึงถึง ตัวแปรภายในหลายตัวไป พร้อมกัน
ในสมการเดียว โดยข้อดีของแบบจําลอง ECM และ VAR คือ สามารถ
แสดงความสัม พัน ธ์ ( Interrelation)
ระหว่ า งตัว แปรภายในที่ ใ ห้
ความสําคัญของแบบจําลองได้ ซึ่งส่งผลให้แบบจําลอง ECM และ VAR
เหมาะสมกับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ซ่งึ เป็ นข้อมูลสถิติประเภทอนุ กรม
เวลารายไตรมาสมากกว่าแบบจําลองสมการถดถอยที่งานศึกษาในอดีต
ใช้ นอกจากนี้แบบจําลอง ECM และ VAR ไม่ได้ยดึ ความสัมพันธ์ตาม
ทฤษฎี โ ครงสร้ า ง จึ ง ได้ เ ปรี ย บในกรณี ท่ี เ ราอาจจะไม่ ท ราบถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อ งกันทัง้ หมดอย่างแท้จริง อีกทัง้ ยัง
สามารถจัดการกับปญั หา Simultaneity Bias ได้ [15]
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและมูลค่า
หลักทรัพย์ซ่ึงใช้ขอ้ มูลอนุ กรมเวลารายไตรมาสนัน้ จําเป็ นต้องนํ าเข้ามูล
มาทดสอบลักษณะนิ่งของของข้อมูล หรือทดสอบ Unit Root และทํา

λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (r)

= −T ∑ ln(1 − λt )

λ𝑚𝑎𝑥 (r, r + 1)

= −T ∑ ln(1 − λt )

(1)

(2)
โดย T คือจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และ λt คือค่า Eigenvalue
ในขณะที่สมการ (1) λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐานหลักว่า
จํานวน Cointegrating Vector มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 หรือไม่ ซึ่ง
ถ้าค่า r เท่ากับ 0 จะแสดงถึงการไม่ม ี Cointergrating Vector ดังนัน้
หากผลการทดสอบนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก จะทําการทดสอบ r ≤ 1, r
≤ 2 ,…. เป็ นลําดับต่อไป สําหรับสมการ (2) λ𝑚𝑎𝑥 นัน้ ใช้สําหรับ
ทดสอบสมมติฐานหลัก r Cointegrating vector กับโดยที่ X และ Y คือ
ค่า Natural Logarithm ของข้อมูลอนุ กรมเวลา t ในขณะที่ 𝛽1 , 𝛽2
คือค่าความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดลุ ยภาพระยะยาว 𝛿𝑗 , 𝜋 คือค่า
ความยืดหยุน่ ระยะสัน้ 𝑒𝑡−1 , 𝑢𝑡−1 , 𝜀1𝑡 , 𝜀2𝑡 คือ error term
สมมติฐานรอง r+1 โดย [16] และ [17] คํานวณค่าวิกฤตของค่า
max และค่า λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 จากการจําลอง Simulation ซึ่งหากข้อมูลอนุ กรม
เวลานัน้ มีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง ดุล ยภาพในระยะยาว (Cointegration)
การศึกษานี้จะทําการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสัน้ ระหว่างตัวแปรโดย
แบบจําลอง Error-Correction Model (ECM) ทัง้ นี้แบบจําลอง ErrorCorrection Model (ECM) เป็ นวิธกี ารทดสอบข้อมูลที่มคี วามไม่นิ่ง แต่ม ี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว โดยกําหนดให้ค่า error term ให้
เป็ น equilibrium error และนํ า equilibrium error มากําหนด
ความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรในระยะสัน้ และระยะยาวเข้าด้วยกัน ดัง
สมการที่ (3) และ (4)
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𝑝

𝑝

𝑖=1
𝑟

𝑗=0
𝑘

∆𝑋𝑡 = 𝛽1 𝑒𝑡−1 + � 𝜃∆𝑋𝑡−1 + � 𝛿𝑗 ∆𝑋𝑡−𝑗 + 𝜀1𝑡

(3)

∆𝑌𝑡 = 𝛽2 𝑢𝑡−1 + � 𝜋∆𝑋𝑡−𝑚 + � 𝜏𝑛 ∆𝑌𝑡−𝑛 + 𝜀2𝑡

(4)

𝑚=1

𝑛=1
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นัน้ เท่ากับ 6.68 และ 425.85 ตามลําดับ สําหรับอัตราส่วนมูลค่าตลาด
ต่อกําไรนัน้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 27.34
ตารางที่ 1 สถิ ติเชิ งพรรณนา

ตัวแปร

สําหรับจําลอง Vector Autoregression Model (VAR) ทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมดในการศึกษานี้นนั ้ สามารถ
ใช้การทดสอบ Granger Causality Test ซึง่ สามารถแสดงตามสมการที่
(5)
𝑚

𝑛

𝑝

𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

MEAN
249.89
144.75

SD
161.16
101.02

MIN
1
1

MAX
547
359

ราคาปิ ด
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนผลตอบแทน
425.85
241.10
1
825
จากผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อ 27.34
32.09
11.5 292.06
กําไร
7.2 ผลการทดสอบลักษณะการนิ่ งของข้อมูล
ก่อนที่จะเริม่ แบบจําลอง ECM และVAR การศึกษานี้ได้ทําการ
ทดสอบลักษณะการนิ่งของข้อมูล (Stationary Test) ที่ใช้ในแบบจําลอง
ทัง้ หมดซึง่ รวมถึงมูลค่าหลักทรัพย์ และอัตราส่วนทางการเงินทัง้ สามด้าน
รวม 4 ดัชนีจาก 87 บริษทั ในกลุ่มธุรกิจภาคบริการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test ผล
การศึกษาแสดงในตารางที่ 2

∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + � 𝛽∆𝑌𝑡−𝑖 + � 𝛿∆𝑋𝑡−𝑗 + � 𝜒 ∆𝑍𝑡−𝑘+ υ𝑡 (5)

โดย ∆𝑌𝑡 คือการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามซึง่ หมายถึงมูลค่า
หลักทรัพย์ ในขณะทีต่ วั แปร ∆𝑋 และ ∆𝑍 คือการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราส่วนทางการเงินทีศ่ กึ ษา ทัง้ นี้การทดสอบ Granger จะทดสอบ
สมมติฐานหลักทีว่ า่ ตัวแปร Lagged ของ X และ Z ไม่ได้สง่ ผลต่อการ
เปลีย่ นแปลง Y ดังนัน้ หากค่าสัมประสิทธิ ์ 𝛿 และ 𝜒 มีนยั สําคัญทาง
สถิติ หรือการทดสอบ F test มีนยั สําคัญแสดงว่าอัตราส่วนทางการเงินมี
ส่วนในการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์
6.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม บริการในรายไตรมาสระหว่างไตร
มาสหนึ่งปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาสสีป่ ี พ.ศ.2556 จํานวน ทัง้ สิน้ 87
บริษทั ซึ่งเป็ นข้อมูลทุติยภูมทิ ่รี วบรวมจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้การศึกษานี้เลือกใช้ราคาปิ ดเฉลี่ยของหลักทรัพย์
ในการแสดงถึงมูลค่าหลักทรัพย์ ในขณะที่ตวั แปรอัตราส่วนทางการเงิน
ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินใน 3 ด้านหลัก คือ
ตัวแปรทางด้านอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการชําระ
หนี้ ซึ่งในการศึกษานี้ใช้อ ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อ ส่วนของผู้ถือ หุ้น ตัวแปร
ด้านอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากํ าไรซึ่งใน
การศึกษานี้ใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้ ตัวแปรด้านอัตราส่วน
ทางการเงินด้านสุดท้ายคือด้านการวัดมูลค่าตลาดซึ่งในการศึกษานี้ใช้
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร ทัง้ นี้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอัตราส่วน
ทางการเงินเพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการชําระหนี้ ความสามารถ
ในการทํากําไร และการวัดมูลค่าตลาดนัน้ มาจากความสมบูรณ์ของข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบลักษณะการนิ่ งของข้อมูลโดย ADF

ตัวแปรที่ทดสอบ Unit Root
ราคาปิ ด
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้
อัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ อื
หุน้
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร
∆ราคาปิ ด
∆อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้
∆อัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ อื
หุน้
∆อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร

ADF
No trend
0.054
1.254

Trend
0.871*
2.725

0.317

-1.275*

0.575
6.321*
8.210*

0.678
6.466*
8.1940*

7.239*

7.134*

8.412*

8.981*

*มีนยั สําคัญทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 5%

จากตารางที่ 2 แสดงถึงการทดสอบ Unit Root ของข้อมูล
อนุ กรมเวลาพบว่าข้อมูลอนุ กรมเวลาที่ใช้ในแบบจําลองมีลกั ษณะไม่นิ่ง
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 5% จึงได้ใช้ First Difference ของข้อมูล
ทัง้ หมดในการทดสอบ Unit Root ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทัง้ หมดมี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) ทีร่ ะดับ I (1)

7.ผลการศึกษาและอภิปรายผล
7.1 ผลสถิติเชิ งพรรณนา
ตารางที่ 1 แสดงสรุป ผลสถิติเ ชิง พรรณนาซึ่งรวมถึง ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย
ของมูลค่าหลักทรัพย์ คือ 249.89 บาท โดยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 144.75 ในขณะที่อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้
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จากผูถ้ อื หุน้ ระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์และอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร
แต่อ ย่างไรก็ดผี ลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินทัง้ 3
ดัชนีไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ในระยะสัน้
7.5 ผลการศึกษาจากแบบจําลอง Granger Causality Test
ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาจากแบบจําลอง Granger Causality
Test ที่แสดงว่าอัตราส่วนทางการเงินทัง้ 3 ดัชนี ส่งผลต่ อ มูลค่า
หลักทรัพย์ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 1% โดยผลการศึกษาแสดง
ถึงนัยสําคัญสถิติท่ีจะปฏิเสธสมมติหลักที่ว่าอัตราส่วนทางการเงิน ทัง้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้
และอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไรไม่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หลักทรัพย์ในตลาด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 1% หรือสามารถกล่าว
ว่าอัตราส่วนทางการเงินนัน้ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ใน
ตลาดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับผลจากงานวิจยั ในอดีตที่
ใช้ก ารวิเ คราะห์แ บบสมการถดถอยอย่า งง่า ย Simple Regression
นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษาพบความสั ม พั น ธ์ ก ั น เองแบบ Granger
Causality ระหว่างตัวแปรซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินทัง้
3 ดัชนีนนั ้ ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ และในขณะเดียวกันไม่พบว่ามูลค่า
หลักทรัพย์นนั ้ มีผลต่ออัตราส่วนทางการเงินเช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 5

7.3 ผลการทดสอบ Johansen Cointegration Test
ตารางที่ 3 ผลการทดสอง Johansen Cointegration Test
H0
ค่ า วิ ก ฤ ติ
ค่ า วิ ก ฤ ติ
λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒
λ𝑚𝑎𝑥
95%
95%
ตัวแปร: ราคาปิ ด และอัตราส่วนทางการเงิน
r=0
220.12*
35.21
107.12*
21.01
131.44*
21.31
78.21*
15.12
r≤1
49.20*
9.44
40.11*
9.121
r≤2
ตารางที่ 3 แสดงถึงผลการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวโดย
Johansen Cointegration Test โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างตัวแปรในแบบจําลองโดย
มีคา่ cointegrating vector หรือ r=3
7.4 ผลการทดสอบแบบจําลอง Error Correction Model
ตารางที่ 4 แสดงถึงผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ดุลยภาพใน
ระยะสัน้ ของตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์ในระยะสัน้ ระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทน
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบแบบจําลอง Error Correction Model
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิ สระ ตัวแปรอิ สระ ตัวแปรอิ สระ
∆𝒁𝒕−𝒋
∆𝒀𝒕
∆𝒀𝒕−𝒏
∆𝑿𝒕−𝒎
มูลค่าหุน้

อัต ราส่ ว นหนี้ สิน
ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ
หุน้
อั ต ร า ส่ ว น
ผลตอบแทนจาก
ผูถ้ อื หุน้
อั ต ราส่ ว นราคา
ตลาดต่อกําไร

มูลค่าหุน้

อั ต ร า ส่ ว น
หนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
อัต ราส่ ว นหนี้ สิน มูลค่าหุน้
ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ
หุน้
อั ต ร า ส่ ว น มูลค่าหุน้
ผลตอบแทนจาก
ผูถ้ อื หุน้
อั ต ราส่ ว นราคา มูลค่าหุน้
ตลาดต่อกําไร

อั ต ร า ส่ ว น
ผลตอบแทนจาก
ผูถ้ อื หุน้
อั ต ร า ส่ ว น
ผลตอบแทนจาก
ผูถ้ อื หุน้
อัต ราส่ว นหนี้ สิน
ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ
หุน้
อั ต ร า ส่ ว น
ผลตอบแทนจาก
ผูถ้ อื หุน้

Note: * แสดงถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 5% และ ** แสดงถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 10%
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ตัวแปรอิ สระ
∆𝑾𝒕−𝒋

อั ต ร า ส่ ว น
มู ล ค่ า ต ล า ด
ต่อกําไร
อั ต ร า ส่ ว น
มู ล ค่ า ต ล า ด
ต่อกําไร
อั ต ร า ส่ ว น
ราคาตลาดต่อ
กําไร
อั ต ร า ส่ ว น
หนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

∆𝒀𝒕−𝒏

∆𝑿𝒕−𝒎

∆𝒁𝒕−𝒋

∆𝑾𝒕−𝒋

1.391**

5.131*

1.652

2.194

2.141*

1.912*

0.341

1.311

5.623*

2.134*

0.883

0.138

5.551*

2.441*

1.314

2.316
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาจากแบบจําลอง Granger Causality Test
สมมติฐานหลัก
ค่าสถิติ F ค่า P-Value
∆มูล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ ไ ม่ ไ ด้ถู ก กํ า หนดโดย∆
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
∆มูล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ ไ ม่ ไ ด้ถู ก กํ า หนดโดย∆
อัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้
∆มูล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ ไ ม่ ไ ด้ถู ก กํ า หนดโดย∆
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร
∆อัต ราส่วนหนี้ส นิ ต่ อ ส่ว นของผู้ถือหุ้น ไม่ไ ด้
ถูกกําหนดโดย∆มูลค่าหลักทรัพย์
∆อัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้ถูก
กําหนดโดย∆มูลค่าหลักทรัพย์
∆อัต ราส่ ว นมู ล ค่ า ตลาดต่ อ กํ า ไรไม่ ไ ด้ ถู ก
กําหนดโดย∆มูลค่าหลักทรัพย์

11.71*

0.00

19.13*

0.00

7.13*

0.00

0.12

0.18

0.27

0.21

0.01

0.67

ระยะยาวอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ สํ า หรั บ ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ไว้กนั โดยใช้ Granger Causality Test นัน้ พบว่าอัตราส่วน
ทางเงินทัง้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ อัตราส่วนผลตอบแทน
จากผู้ถือ หุ้น และอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อ กําไรต่อ มูลค่าหลักทรัพย์ม ี
ส่ ว นในการกํ า หนดมู ล ค่ า หลัก ทรัพ ย์ อย่ า งไรก็ ดี ไ ม่ พ บว่ า มู ล ค่ า
หลักทรัพย์มผี ลในกําหนดอัตราส่วนทัง้ การเงินทัง้ สามดัชนี ดังนัน้ จะเห็น
ได้วา่ ผลการดําเนินงานของภาคธุรกิจ หรือเศรษฐกิจในประเทศนัน้ ส่งผล
ต่อ ตลาดหลัก ทรัพย์อ ย่างมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ จึง สามารถกล่ าวได้ว่า
มาตรการ นโยบายหรื อ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ม ี ผ ลต่ อ การ
ดําเนินงานของภาคธุรกิจไทยจะผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด
ทุนของประเทศไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยภาครัฐเองควรมีมาตรการ
หรือนโยบายทางเศรษฐกิจที่รดั กุมและเตรียมพร้อมที่จะรองรับการผัน
ผวนหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจเพราะหากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต่อภาค
ธุ ร กิจ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาดทุ น และขยายลุ ก ลามเป็ น เศรษฐกิ จ
ถดถอยตามลําดับ

Note: * แสดงถึงระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 1%

8.

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ทางการเงินและมูลค่าหลักทรัพย์ซ่งึ วัดจากมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดโดย
มีการเก็บข้อมูลจากธุรกิจภาคบริการจํานวน 87 บริษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ไตรมาสหนึ่งปี พ.ศ. 2551 – ไตร
มาสสีป่ ี พ.ศ.2556 ทัง้ นี้ งานศึกษาในอดีตที่ผ่านมาโดยมากแล้วใช้วิธี
การศึกษาจากแบบจําลองสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear
Regression) ซึง่ แบบจําลองดังกล่าวมีขอ้ จํากัดในกรณีทข่ี อ้ มูลเป็ นข้อมูล
อนุ กรมเวลา อีกทัง้ ยังมีปญั หาเศรษฐมิตจิ าก Time Trend ที่ยงั ไม่ได้ทํา
การแก้ไข ดังนัน้ แบบจําลอง Simple Regression ที่ใช้ในอดีตอาจจะเป็ น
วิธีท่ีไ ม่ เ หมาะสม นอกจากนี้ ง านศึก ษาในอดีต ยัง ไม่ม ีก ารศึก ษาถึง
ความสัมพันธ์แบบ Granger Causality หรือความสัมพันธ์ท่ีไขว้กนั
ระหว่ า งตัว แปรตามและอิส ระ ดัง นัน้ งานศึก ษานี้ จึง มีจุด มุ่ง หมายที่
พัฒนาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและมูลค่า
หลักทรัพย์โดยใช้แบบจําลองทีเ่ หมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลา โดยมีการ
ทดสอบ Unit Root Test เพื่อดูความสัม พันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ
แนวโน้มของเวลา Time Trend การใช้แบบจําลอง Error Correction
Model (ECM) เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ใ นระยะสัน้ การทดสอบ
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพในระยะยาวโดยแบบจํ า ลอง Johansen
Cointegration
และการทดสอบความสัม พัน ธ์ ไ ขว้ ก ัน (Granger
Causality Test)โดยใช้แบบจําลอง Vector Autoregressive Model ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่ามีความสัม พันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน และ
มูลค่าหลักทรัพย์ทงั ้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถเป็ นแนวทางในการลงทุนสําหรับนัก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการศึกษาสามารถสรุปว่าหนึ่งในปจั จัย
สําคัญทีน่ กั ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนคือ อัตราส่วนทางการเงินของ
บริษทั เพราะปจั จัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ในระยะสัน้ และ
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การศึกษามาตรฐานโรงคัดแยกขยะรีไซเคิ ลเพื่อสร้างเป็ นต้นแบบในเขตสวนหลวง
A Study of Recyclable Waste Sorting Standard Drawing Plant for
Demonstrating in Saunlaung District
ภาสกร พันธุโ์ อภาส1 และ เสรีย์ ตูป้ ระกาย2
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waste type. This research focuses solely in data collection of the
quantity of recyclable wastes in educational institutions.
Recyclable wastes in this research can be classified into four
types, i.e. plastic, paper, glass, and metal wastes. Based on the
real data, it was found that the plastic waste is the most disposed
waste type with an average from all institutions of 30 kilogram per
day or, in other words, a volume of 0.75 square meters per day.
Consequently, the size for recyclable waste sorting plant should
be designed at 1.2×3×2 meters so that the volume of wastes can
be collected at 7.2 cubic meters. Such a size can store the
recycling wastes for 6-7 days. Based on the questionnaires
collected from all educational institutions, it was found that most
schools agreed with the proposed size, and also approve the area
for agreed the recyclable waste sorting plant in approved area of
50×50 square meters. The actual designed plant utilizes only 18
square meters with low budget. The proposed recyclable waste
sorting plant offers a very high possibility that educational
institutions will apply to as a demonstration of a waste sorting
plant in Saunlaung District in order to give knowledge in waste
managements and recycling for those who are interested in such
an area in the future.
Keywords: recycle waste, waste recycling plants

บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ เป็ น การศึก ษารวบรวมข้อ มู ล จัด การขยะรีไ ซเคิล ของ
สถานศึกษาในเขตสวนหลวง เพื่อออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลทําให้
มีก ารจัด เก็บ ขยะรีไ ซเคิล ที่ม ีค วามปลอดภัย ต่ อ ชีวิต และสิ่ง แวดล้อ ม
ข้อพิจารณาในการออกแบบครัง้ นี้ ประกอบด้วยการออกแบบโครงสร้าง
ของอาคาร ลักษณะที่ตงั ้ งบประมาณการก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อกําหนดของการจัดเก็บ ปริมาณการจัดเก็บขยะรี
ไซเคิลแต่ละประเภทโดยการศึกษาเก็บข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลที่มกี าร
จัดเก็บไว้ในสถานศึกษา ในการออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัง้ นี้
ได้แ บ่ ง การเก็บ ขยะรีไ ซเคิล พลาสติก กระดาษ แก้ว และโลหะ จาก
การศึกษาพบว่า ขยะประเภทพลาสติก มีจํานวนมากที่สดุ โดยเฉลี่ยจาก
ทุ ก สถานศึก ษา 30 กิ โ ลกรัม ต่ อ วัน คิด เป็ น ปริม าตร เท่ า กับ 0.75
ลู ก บาศก์เ มตร/วัน จึง ทํ า การออกแบบให้โ รงคัด แยกมีช่ อ งเก็บ ขยะรี
ไซเคิล มีข นาดเท่ า กับ 1.2×3×2 เมตร ทํ า ให้ส ามารถจัด เก็บ ขยะได้
ปริมาตรเท่ากับ 7.2 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ สามารถเก็บขยะรีไซเคิลได้ถงึ 6 7 วัน แล้วทําการสอบถามไปยังสถานศึกษาเกี่ยวกับแบบของโรงคัดแยก
ขยะพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วย กับแบบในการสร้างโรงคัดแยก
ขยะและเห็นสมควรให้มพี น้ื ที่ในการสร้างโรงคัดแยกขยะ 50×50 ตาราง
เมตร ซึ่งโรงคัดแยกขยะที่ได้ออกแบบให้ใช้พ้นื ที่เพียง 18 ตารางเมตร
ซึ่ง จะทํ า ให้แ บบโรงคัดแยกขยะมีความเป็ น ไปได้สูง ที่ส ถานศึกษาจะ
นํ าไปใช้ก่อ สร้างแล้วทําการสร้างโรงคัดแยกขยะต้นแบบและศูนย์การ
เรียนรู้ในเขตสวนหลวงเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะ
ให้กบั สถานศึกษา และผูส้ นใจในอนาคต
คําสําคัญ: ขยะรีไซเคิล, โรงคัดแยกขยะ

1. บทนํา
ปจั จุบนั ในพื้นที่สถานศึกษาต่างๆ มีความสนใจในการคัดแยกขยะ
เพิ่ม มากขึ้น ปริม าณขยะมูลฝอยก็เพิ่ม ขึ้น การจัดเก็บหรือ การจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่สามารถรับมือกับจํานวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ทําให้ขยะ
มูลฝอยเป็ นปญั หาที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ สภาพภูมทิ ศั น์ การ
ั หาสํา คัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ต้อ งการ แก้ไ ขและสร้า ง
จัด การขยะจึง เป็ น ป ญ
จิต สํา นึ ก ในการคัด แยกขยะรีไ ซเคิล ให้ก ับ นัก เรีย น นัก ศึก ษาซึ่ง เป็ น
เยาวชนของชาติให้ม ีความรักในสิง่ แวดล้อ มและสถานศึกษามีการคัด
แยกขยะรีไซเคิลอย่างปลอดภัย
ั หาของขยะมู ล ฝอยที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มและต่ อ
จากป ญ
สุข ภาพอนามัย ของประชาชนในชุม ชนโดยตรง ทํา ให้ทุ ก ภาคส่ว นที่

Abstract
In this research study waste managements and recycling in
educational institutions in Saunlaung District in order to collect
data that can be further employed for designing waste recycling
plants with safety to human beings and environments.
Considerations for the designing process involve the design of the
plant structure, area, budget, safety factors, laws related to the
possible amount of waste collection, and the amount of each
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ออกแบบขนาดของโรงคัด แยกขยะรีไ ซเคิล มีข นาด 3×4.8×2 เมตร
ดังแสดงในรูปที่ 3 4 และ 5 และช่องใส่ขยะรีไซเคิลมีขนาดเท่ากับ 1.8×3
เมตรได้แบ่งออกเป็ น 4 ช่องเก็บได้แก่ขวดนํ้ าพลาสติก กระดาษ ขวด
แก้ว ขยะโลหะ กระป๋อง ประเภทของขยะรีไซเคิล มีผลต่อการออกแบบ
ของโครงสร้า ง งานโครงสร้า งให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานของกรมโยธาธิการ และผังเมือ ง หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้ทําให้โครงสร้างไม่ต้องรับแรงมาก เนื่อ งจาก
ขยะมีน้ํ าหนักเบา แต่ต้องมีความสูง เนื่องจากให้มกี ารระบายอากาศที่ดี
มีกํ า แพงป้ องกัน นํ้ า สูง ขึ้น มา 50 ซ.ม. ระบบระบายนํ้ า ฝนต้อ งมีก าร
ป้องกันไม่ให้ขยะโดนนํ้ าฝน ทําให้เกิดความเสียหายต่อราคาของขยะรี
ไซเคิล ทีจ่ ะนําไปจําหน่าย ระบบแสงสว่างติดตัง้ หลอดไฟฟ้าหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ขนาด 35W จํานวน 1 จุด เพื่อให้มแี สงสว่างในตอนกลางคืน
ระบบความปลอดภัยในการเกิดเพลิงไหม้ตดิ ตัง้ ถังดับเพลิง ขนาด 10 lbs
จํานวน 1 จุด

เกี่ย วข้อ งมีค วามตระหนัก ในการบริห ารจัด การขยะ โดยอาศัย ความ
ร่วมมือ ของหน่ วยงานราชการส่วนท้อ งถิ่นในการจัดการขยะ และการ
ปลู ก ฝ งั จิ ต สํ า นึ ก การมี ส่ ว นร่ ว มแก่ ชุ ม ชน โดยการเปิ ดโอกาสให้
สถานศึก ษา เข้า มามีส่ ว นร่ว มในการดํา เนิ น การจัด การขยะ เพื่อ ให้
นัก เรีย น นั ก ศึก ษาเกิด การเรีย นรู้แ ละเกิด จิต สํ า นึ ก ที่จ ะปรับ เปลี่ย น
พฤติก รรมการทิ้ง ขยะมู ล ฝอยและเข้า ใจวิธีก ารจัด เก็บ ขยะรีไ ซเคิล
รวมถึงสถานศึกษา สามารถนํ าแบบโรงคัดแยกไป ก่อสร้างโรงคัดแยก
ขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมีปลอดภัย
ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล
2. วิ ธีการศึกษาวิ จยั
การสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ศูนย์การเรียนรูข้ ยะชุมชนในเขตสวนหลวง โดยการศึกษาขยะที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาในเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แห่ง
เพื่อเป็ นแนวทางในการนํ าข้อมูลที่ได้มาดําเนินการออกแบบสร้างโรงคัด
แยกขยะรีไซเคิล โดยมีขนั ้ ตอนการศึกษาดังนี้
2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล อาคารเก็ บ และคัด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล และจัด ทํ า
แบบสอบถามถึงความต้องการ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการดูแลอาคารเก็บ
และคัด แยกขยะรีไ ซเคิล ในสถานศึ ก ษา ในเขตสวนหลวง จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โรงเรียน
2.2 ศึกษาข้อมูลอาคารมาตรฐาน ความปลอดภัยของอาคารเก็บและคัด
แยกขยะรีไ ซเคิล เพื่อ ออกแบบให้ถู ก ต้ อ งตามหลัก วิศ วกรรมความ
ปลอดภัยและปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.
2.3 ศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กับอาคารเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ม ี
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย

3.3 ผลการศึกษาปจั จัยเกีย่ วข้องกับ การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
จากการสอบถามสถานศึกษา เกี่ยวกับแบบของโรงคัดแยกขยะรี
ไซเคิล พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสร้างโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ม ี
ขนาดไม่เกิน 15 ตารางเมตร โดยปจั จุบนั ทางสถานศึกษามีการเก็บและ
คัดแยกขยะรีไซเคิล โดยเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะนําไปรวบรวม ดังแสดงในรูปที่
6 เพื่อรอการจําหน่ าย เป็ นรายได้ของสถานศึกษา ขาดแต่เพียงโรงคัด
แยกขยะรีไซเคิล เพื่อเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล ไว้ให้ดูเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย

3.ผลการศึกษา
3.1 องค์ประกอบของการออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
การศึกษาข้อ มูลขยะรีไซเคิล ในสถานศึกษาเขตสวนหลวง จังหวัด
กรุงเทพมหานครจํานวน 8 แห่ง ในการศึกษาถึงการเก็บและคัดแยกขยะ
รีไซเคิลพบว่า ประเภทของขยะรีไซเคิลที่พบ แบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ
ขวดพลาสติ ก แก้ ว กระดาษ และกระป๋ องโลหะ ขยะรี ไ ซเคิ ล ใน
สถานศึกษา ที่พบมากที่สุดคือขวดนํ้ าพลาสติก มีปริมาณ 50 เปอร์เซ็น
ประเภทกระดาษมีปริมาณ 20 เปอร์เซ็น ประเภทโลหะ 15เปอร์เซ็น และ
ขวดแก้ว10 เปอร์เซ็น จากการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลในสถานศึกษาส่วนใหญ่
จะเป็ นขยะรีไซเคิลทีอ่ ยูใ่ นสถาศึกษา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขยะรีไซเคิลทีพ่ บในสถานศึกษา

3.2 การออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
จากการศึกษาสภาพทั ่วไปเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล ปริมาณ
ขยะ และการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา จึงทําการออกแบบโรงคัด
แยก ให้ ต อบสนองกับ สภาพทัว่ ไปของสถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ โดย
คํานึงถึง ชนิดและปริมาณขยะรีไซเคิล ดังรูปที่ 2 งบประมาณ พืน้ ในการ
ก่อสร้าง และมาตรฐานความปลอดภัย ความมั ่นคง แข็งแรง จึงได้มกี าร
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รูปที่ 2 แผนภูมแิ สดงปริมาณขยะทีพ่ บในสถานศึกษาโดยเฉลีย่
รูปที่ 5 โรงคัดแยกขยะทีท่ าํ การก่อสร้าง

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเก็บข้อมูล สภาพทั ่วไปเกีย่ วกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ปริมาณขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา จึง
นํ าข้อมูลที่ได้มาทําการ วิเคราะห์ ออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้
ตอบสนองกับสภาพทั ่วไป ของสถานศึกษาส่วนใหญ่ โดยคํานึงถึง

รูปที่ 3 แบบโรงคัดแยกขยะ

รูปที่ 6 การจัดบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

รูปที่ 4 ตัวอย่างโรงคัดแยกขยะ

รูปที่ 7 การทิง้ ขยะในสถานศึกษา
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วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 5 สาขาการตรวจสอบและกฎหมาย
วิศ วกรรมที่ใ ห้กํ า ลังใจและแนะนํ า ช่ ว ยเหลือ แก่ผู้ศึก ษาค้นคว้า ด้ว ยดี
ตลอดมา

4.1 ชนิดและปริมาณขยะรีไซเคิล
ในการออกแบบโรงเก็บขยะรีไซเคิล มีการแยกขยะรีไซเคิลออกเป็ น 4
กลุ่ม คือ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ และ กระป๋องอลูมเิ นียม โดย
คิดจากประเภทของขยะรีไซเคิล ที่พบในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึง
ต้องทําช่องเก็บขยะรีไซเคิลเป็ น 4 ช่อง ดังแสดงในรูปที่ 3 ตามประเภท
ของขยะรีไ ซเคิล และขนาดของช่ อ งเก็บ ขยะให้ไ ด้เ พีย งพอสํ า หรับ
ปริมาณขยะรีไซเคิลทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษา นัน้ เพียงพอต่อการเก็บขยะ
รีไซเคิล ก่อนทีจ่ ะนําไปจําหน่าย

เอกสารอ้างอิ ง
[1] กรมควบคุมมลพิษ.พ.ศ. 2546.คู่มอื แนวทางและข้อกําหนดเบื้องต้นการ
ลดและการใช้ประโยชน์ขยะ.
[2] กรมควบคุ ม มลพิษ .พิม พ์ ค รัง้ ที่6 พ.ศ.2547เกณฑ์ ม าตรฐานและแนว
ทางการจัดการมูลฝอยชุมชน.
[3] กรมควบคุมมลพิษ.พิมพ์ครัง้ ที2่ พ.ศ. 2545.คู่มอื หน่ วยงานท้องถิน่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ ขยะมูลฝอย.
[4] กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ.2546.คู่มอื การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย.
[5] กรมควบคุมมลพิษ. 2543. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร.
กรุงเทพฯ: เรโปรเฮาส์.
[6] กรมการปกครอง. 2539. คู่มอื การจัดการคัดแยกขยะมูล ฝอยเพื่อ นํ า
กลับมาใช้ประโยชน์.กรุงเทพฯ :
[7] กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม. 2543. เอกสารประกอบการฝึ กอบรมและ
การรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง. (อัดสําเนา)
[8] กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2541. คู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
หล่อ โลหะที่ไ ม่ใช่เหล็ก.กรุงเทพฯ: กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม.

4.2 งบประมาณ
การออกแบบสร้างโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ต้องคํานวณราคาวัสดุแล้ว
ปรับ แบบโรงคัด แยกขยะรีไ ซเคิล เพื่อ ให้ ม ีร าคาที่ เ หมาะสม ไม่ สู ง
จนเกินไป
4.3 พืน้ ในการก่อสร้าง
การออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ต้องศึกษาพื้นที่ในสถานศึกษา
เพื่อกําหนดขนาดของอาคารคัดแยกขยะให้มคี วามเหมาะสมกับพืน้ ที่ใน
สถานศึ ก ษา โดยมี ก ารคํ า นวณปริ ม าณขยะรี ไ ซเคิ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษา ปริมาณนักเรียน นักศึกษามีผลต่อการเกิดของขยะรีไซเคิล
4.4 มาตรฐานความปลอดภัย ในการออกแบบ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
สุข ลัก ษณะอนามัย นั น้ ได้ม ีก ารออกแบบโดยศึก ษาตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การออกแบบโรงคัดแยกขยะรีไ ซเคิล จึง ต้อ งคํา นึ ง ถึง ความ
ปลอดภัยของการเกิดอัคคีภยั ด้วย โดยอออกแบบให้มอี ากาศถ่ายเท ได้ดี
มีระบบป้องกันไม่ให้ขยะรีไซเคิล เกิดความเสียหายจากนํ้ า โดยไม่ให้ฝน
สาด และเกิดนํ้ าขังจะทําให้ขยะรีไซเคิล เกิดความเสียหาย มีการถ่ายเท
ของอากาศได้ดี และระบบป้อ งกันอัคคีภ ยั มีระบบระบายนํ้ าฝน กลิ่น
แมลง พาหะนํ า โรคและเหตุรําคาญอื่น ๆ และเพื่อ ไม่ส่ง ผลกระทบต่ อ
บริเวณ รอบๆ สถานศึกษา ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องต้อง
ตระหนักถึงความแข็งแรงของโรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมรวมถึงความปลอดภัย
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาและความ
ช่วยเหลือเป็ นอย่างดียงิ่ จากคณาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรา
นนท์ คงสง รองศาสตรจารย์ สุท ธินี รัต นวราห และอาจารย์ป ระจํ า
หลักสูต รทุกท่า น ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ นาย
ยรรยง อําพันขาว และผู้บริหารโรงเรียนในเขตสวนหลวง นอกจากนี้ ผู้
ศึก ษาค้น คว้า ขอกราบขอบพระคุณ บิด า มารดา ครู อ าจารย์ และผู้ม ี
พระคุณทุกท่าน ตลอดจนเพื่อ นๆ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆ
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การประยุกต์ใช้ Material & Waste Flow Analysis ร่วมกับ AHP ในการคัดเลือกศักยภาพของ
เสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการ: กรณี ศึกษานิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ
An Application of Material & Waste Flow Analysis and AHP in Selecting Industrial Waste Having
Potential for Proper Management: A Case Study of the Northern Industrial District Region
Industrial Estate
อนุษรา คําสาร1, ปริญญ์ บุญกนิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800
1

arisara-lfb@hotmail.co.th

amount of money has been spent on alleviating them each year.
However, previous studies found that several types of industrial
waste have the potential to be recycled, and due to advancements
in technology, the recycling of industrial waste has become
possible. However, further studies in economics, environmental
technology and law are needed. To make sure that industrial
waste management can be done effectively, this study therefore
aims to select industrial waste that has the potential to be properly
managed. In this study, the information on industrial factories and
the amount of industrial wastes were collected, analyzed and
presented in the form of Material & Waste Flow Analysis. An Analytic
Hierarchy Process or AHP was also used to support the decision
making. The management for the selected waste was trialed at
the Northern Industrial District. The results revealed that Material
& Waste Flow Analysis together with AHP can be efficiently used
to select potential industrial waste for proper management. In
addition, they can be used as management guidelines for the
sustainable development of industrial waste.
Keywords: material & waste flow analysis, analytic hierarchy
process, decision support process, industrial solid waste

บทคัดย่อ
ปจั จุบนั กากของเสียอุตสาหกรรม เป็ นปญั หาสําคัญที่รฐั บาลและทั ่ว
โลกให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ องจากก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ง แวดล้อ ม ส่ง ผลต่ อ คุณ ภาพชีวิต และสุข ภาพของประชาชน ทํ า ให้
ประเทศต้ อ งสู ญ เสีย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการกํ า จัด และบํ า บัด กากของเสีย
อุตสาหกรรมในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
งานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า กากของเสีย อุ ต สาหกรรมหลายชนิ ด มี
ศัก ยภาพในการนํ า กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ จากความก้ า วหน้ า ด้ า น
เทคโนโลยีทําให้สามารถนํ าของเสียอุตสาหกรรมหลายชนิดมารีไซเคิล
ใหม่ได้ แต่จําเป็ นต้องมีการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม และกฎหมายเพิม่ เติม เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า การบริหารจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรมสามารถดําเนิ นการได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกศักยภาพของเสียอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการ กระบวนการวิจยั เริม่ จากการศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณของเสียอุตสาหกรรม แล้ว
ประมวลผลข้ อ มู ล ออกมาในรู ป ผัง การไหลของวัส ดุ แ ละของเสี ย
อุตสาหกรรม (Material & Waste Flow Analysis) ร่วมกับการใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process; AHP)
เพื่อ สนั บ สนุ น การตัด สิน ใจ ผลที่ไ ด้ร ับ จากการนํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้ ก ับ
กรณีศึกษาในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า สามารถประยุกต์ใช้
Material & Waste Flow Analysis ร่วมกับ AHP ในการคัดเลือก
ศัก ยภาพของเสีย อุ ต สาหกรรมที่ม ีศ ัก ยภาพเหมาะสมในการบริห าร
จัดการได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนากากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างยั ่งยืน
คําสําคัญ: Material & Waste Flow Analysis, กระบวนการวิเคราะห์เชิง
ลําดับชัน้ , กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจ, กากของเสียอุตสาหกรรม

1. บทนํา
กากของเสียอุตสาหกรรม คือ สิง่ ของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้ หมด
ที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียที่เ กิด ขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสีย ที่เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์เสื่อ ม
คุณภาพ และนํ้ าทิ้งที่มอี งค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็ นอันตราย [1]
ป จั จุ บ ัน กากของเสีย อุ ต สาหกรรมในประเทศไทยมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดมลพิษและการปนเปื้ อ นจาก
กากอุตสาหกรรมที่ถูกปล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อ ม ส่งผลต่อ สุขภาพของ
ั หาภาวะโลกร้อ น รวมทัง้ ต้อ งสูญ เสีย ค่า ใช้จ่า ยในการ
ประชาชน ป ญ
กํ า จัด และบํ า บัด กากของเสีย อุ ต สาหกรรมเป็ น จํ า นวนมาก แต่ จ าก

Abstract
Currently, problems from industrial waste due to its negative
impacts on the environment, health and quality of life have been
generating interest from the government and the world as a large
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ประกอบการพิจ ารณาความเหมาะสมของหลัก เกณฑ์ จัด ระดับ
ความสําคัญ [7] และประเมินทางเลือ กในการตัดสินใจได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ AHP ได้รบั การคิดค้นในปี 1971 โดย Thomas Saaty [3]
ถู ก นํ า มาใช้ เ ป็ น เครื่อ งมือ สนั บ สนุ น การตัด สิน ใจในด้า นต่ า งๆ เช่ น
การตัดสินใจวางแผน นโยบายการรีไซเคิลขยะ [7] การศึกษาศักยภาพ
การรีไซเคิล [8] การจัดการอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานสีเขียว [9]
เป็ นต้น AHP จึงเป็ นเครื่องมือการตัดสินใจที่ได้รบั การยอมรับทั ่วโลก
สามารถแก้ปญั หาที่มคี วามซับซ้อนให้อยู่ในรูปของลําดับชัน้ อย่างง่าย 4
ระดับ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การตัดสินใจหลัก เกณฑ์การ
ตัดสินใจรอง และทางเลือก โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินการดังนี้ [3]
1) กําหนดปญั หา และวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน
2) แก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนในโครงสร้างลําดับชัน้ และกําหนดองค์ประกอบ
การตัดสินใจ (เกณฑ์และทางเลือก)
3) เปรียบเทียบคูร่ ะหว่างเกณฑ์และทางเลือก
4) การประมาณนํ้าหนักสัมพัทธ์ของเกณฑ์และทางเลือก
5) ตรวจสอบความสอดคล้องของเมตริกซ์เพื่อให้แน่ ใจว่าการตัดสินใจ
มีความสอดคล้องกัน
6) รวมนํ้ าหนักสัมพัทธ์ขององค์ประกอบการตัดสินใจเพื่อคํานวณหา
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ โดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญรวมทีส่ งู สุด

การศึก ษาพบว่า กากของเสีย อุ ต สาหกรรมหลายชนิ ด มีศ ัก ยภาพใน
การนํากลับมาใช้ประโยชน์ [2] แต่จําเป็ นต้องศึกษาถึงความเหมาะสมใน
การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ เนื่ องจากมี
ความแตกต่างด้านประเภทอุตสาหกรรม ชนิด ปริม าณ วิธกี ารจัดการ
และศักยภาพกากของเสียอุตสาหกรรมที่สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้
ต่างกัน ซึง่ ต้องคํานึงถึงมิตดิ า้ นเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม และ
กฎหมาย [3, 4] เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นา
กระบวนการสนับสนุ น การตัดสินใจ (Decision Support Process)
ในการพัฒ นากากของเสีย อุ ต สาหกรรมในพื้น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
ภาคเหนือ โดยการจัดทําผังการไหลของวัสดุและของเสีย (Material &
Waste Flow Analysis) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับการใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process; AHP)
ทีค่ รอบคลุมการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม และ
กฎหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กพั ฒ นากากของเสี ย
อุ ต สาหกรรมที่ม ีศ ัก ยภาพเหมาะสมในการบริห ารจัด การได้อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกับ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมสู่ ก ารเป็ น เมือ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Development) [5] ด้วยการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต
แต่ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ผลกําไร เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั ่งยืน (Sustainable Industrial Development)

3.กระบวนการวิ จยั
กระบวนการวิจยั เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ประเภทของเสีย ปริมาณของเสีย วิธกี ารกําจัด
ของเสีย และแหล่ งรับ กํา จัดของเสีย ของโรงงานในนิ คมอุ ตสาหกรรม
ภาคเหนือ นํ ามาจัดลําดับประเภทของเสียตามปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ทัง้ หมด วิเคราะห์การจัดการของเสีย แล้วนํ ามาประมวลผลข้อมูลออกมา
ในรูปผังการไหลของวัสดุและของเสียอุตสาหกรรม (Material & Waste
Flow Analysis) ศึกษารูปแบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดลําดับปริมาณของเสียที่กําจัดด้วยวิธฝี งั
กลบและเผาทําลาย คัดเลือ กกากของเสียอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก
แล้วนํามาวิเคราะห์ตามกระบวนการ AHP เพื่อตัดสินใจทางเลือกกากของ
เสียอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการบริหารจัดการ สามารถสรุปขัน้ ตอน
กระบวนการวิจยั แสดงดังรูปที่ 1

2. เครื่องมือสนับสนุนการวิ จยั
2.1 ผังการไหลของวัสดุและของเสีย (M ate ri al & Waste Flow)
การศึกษาแผนผังการไหลของวัสดุและกากของเสีย (Material and
Waste flow) เป็ นการศึกษาเพื่อใช้อธิบายถึงเส้นทางการไหลผ่านเข้า ออกของวัตถุดบิ พลังงาน และนํ้ า จากจุดที่สารนัน้ เริม่ ต้น ผ่านขัน้ ตอน
ทัง้ หมดของกระบวนการผลิต จนถึง ขัน้ ตอนการกํ า จัด รวมทัง้ การ
ปลดปล่ อ ยสารนั ้น ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม ถู ก คิ ด ค้ น และพัฒ นาเพื่ อ ใช้
สนับสนุ นนโยบายการจัด การสิ่ง แวดล้อ มยุโ รป [6] ได้ร บั การยอมรับ
นํ าไปใช้ท ั ่วโลก สําหรับการศึกษาแผนผังการไหลของวัสดุและกากของ
เสียในงานวิจยั นี้ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพและการบริหารจัดการของเสีย
โดยมีขอบเขตในการพิจ ารณา ได้แก่ ประเภทอุ ตสาหกรรม วัตถุ ดิบ
ปริม าณกากของเสีย และวิธีก ารกํ า จัด โดยไม่ ไ ด้มุ่ง เน้ น ในส่ว นของ
กระบวนการผลิตและผลผลิตทีไ่ ด้จากอุตสาหกรรม

4. ผลการวิ จยั
4.1 การศึกษา วิเคราะห์ข้อ มูลประเภทอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและ
กากของเสียอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ หมด จํานวน 75
โรงงาน มีโ รงงานที่ก่อ ให้เ กิด ของเสีย จากระบวนการผลิตจํา นวน 62
โรงงาน สามารถจําแนกกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมได้เป็ น 11 กลุ่ ม โดยพบว่า
กลุม่ อุตสาหกรรมที่มจี ํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมการผลิต

2.2 กระบวนการลําดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process; AHP)
กระบวนการลําดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process;
เป็ นกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision
Making Method) ที่ใช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของการตัดสินใจประเมิน
นํ้ าหนักของแต่ ละเกณฑ์ สามารถหาค่า ความน่ า เชื่อ ถือ รวม นํ าไป
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อื่นๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและ
เครื่อ งกล และอุ ต สาหกรรมยานพาหนะและอุป กรณ์ ร วมทัง้ การซ่ อ ม
ยานพาหนะและอุป กรณ์ ซึ่ง มีจํา นวนโรงงานอุตสาหกรรมเท่า กับ 22
(ร้อยละ 35), 13 (ร้อยละ 21), 8 (ร้อยละ 13), 4 (ร้อยละ 6) และ 3 (ร้อยละ 5)
ตามลําดับ โดยมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม รวม 69,768.35 ตัน/ปี

เมื่ อ นํ าข้ อ มู ล กากของเสี ย อุ ต สาหกรรมทัง้ หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมาจัดลําดับตามปริมาณกากของเสียที่มปี ริมาณ
สูงสุด 5 อัน ดับแรก ดัง ตารางที่ 1 พบว่า มีปริม าณกากของเสีย
อุตสาหกรรมรวม 35,473.25 ตัน/ปี หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.84 ของ
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทัง้ หมดในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมและกากของเสียอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจําแนกและจัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบแยกตามกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม จัดลําดับกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมตามปริมาณของ
ี
การศึกษาวิเคราะห์และจัดทําผังการไหลของวัสดุและของเสียในอุตสาหกรรมทีม่ ปี ริมาณของเสียสูงทีส่ ุด
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (4.3)
ศึกษาของเสียทีม่ ศี กั ยภาพในการบริหารจัดการ โดยการสรุปกากของเสีย
อุตสาหกรรมทีน่ ําไปกําจัดโดยการฝงั กลบและเผาทําลาย 5 อันดับแรกทีม่ ปี ริมาณของ
ี
่ี
ั
นํากากอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกทีฝ่ งกลบมาเข้
าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้
(Analytic Hierarchy Process; AHP) (4.5)
กากของเสียทีม่ ศี กั ยภาพในการบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (4.5, 5)

• 3Rs
• การกําจัดของ
เสีย
่
่ ่
เกณฑ์การวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ดา้ น
1) เศรษฐศาสตร์
2) เทคโนโลยี
3) สิง่ แวดล้อม
5) กฎหมาย

รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการวิจยั การคัดเลือกศักยภาพของเสียอุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสมในการบริหารจัดการ
ตารางที่ 1 ปริม าณกากของเสีย อุ ต สาหกรรม 5
อุตสาหกรรมภาคเหนือ

อัน ดับ แรก ในนิ ค ม

ลําดับที่

ประเภทของเสีย

1

เศษโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การเจียร
หรือการกลึง
เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง
เศษชิน้ งานโลหะ เศษเหล็กต่างๆ ผงเหล็ก เศษลวด
ตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย
บรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ทป่ี นเปื้ อน หรือมีเศษสารอันตราย
ตกค้าง
รวม

2
3
4
5

เศษเหล็กต่างๆ ผงเหล็ก เศษลวด มีปริมาณ 6,309.50 ตัน ที่มาจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ลําดับสุดท้าย คือ ตะกอนจากการบําบัดนํ้ าเสีย
มีปริม าณ 4,450 ตัน มาจากอุตสาหกรรมอื่นๆ (ผลิต เครื่อ งมือหรือ
เครื่องใช้เกีย่ วกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้
ทีใ่ ช้แสงเป็ นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ)

ปริ มาณ
(ตัน/ปี )
18,229.35
6,309.50

4.2 การศึกษาวิเคราะห์และจัดทําผังการไหลของวัสดุและของเสีย
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ มี อุ ต สาหกรรมอุ ต สาหกรรมที่
ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมมากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ เมื่อนํ ามาศึกษากระบวนการผลิต วัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิต (Input)
กากของเสียอุตสาหกรรม (Output) ที่เกิดขึน้ วิเคราะห์ตามหลักการของ
สมดุลมวลสาร (Mass balance) [10] และการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถจัดทําข้อมูลในรูปผังการไหล
ของวัสดุและของเสียแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ ดังรูปที่ 2 Material
and Waste Flow Analysis ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์

4,450
3,627.70
3,087.80
35,704.35

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556-2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

จากข้อมูลพบว่า กากของเสียที่มปี ริมาณสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ของเสีย
ประเภทเศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง มี
ปริมาณกากของเสียมากที่สุด 18,235.25 ตัน/ปี ซึ่งเป็ นกากของเสียที่มา
จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ รองมาเป็ นของเสีย
ประเภทเศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึงเศษชิ้นงานโลหะ
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คัด แยกจําหน่ ายต่อ
3,883.5 ตัน/ปี

รีไซเคิ ล 811 ตัน/ปี

เผาทําลาย 850 ตัน/ปี
เผาเอาพลังงาน 800 ตัน/ปี

เศษเหล็ก
3,883.5 ตัน/ปี

เศษอลูมิเนี ยม ทองแดง
10,586.6 ตัน/ปี
Inspecting and
Splitinng Wafers

Etching Saw
Damage (texturing)

Diffusion

Etching Oxide

คัด แยกจําหน่ าย
ต่อ 265 ตัน/ปี

Drying

Printing Rear
Side Contacts

Applying AntiReflextive Coating

ฝังกลบ
100 ตัน/ปี

Drying and
Sinterring

Testing and
Sorting

Printing Aluminum on
Back Surface Field

Printing Front
Side Contacts

Drying

เศษพลาสติ กแข็ง
2,075 ตัน/ปี

เชื�อเพลิง
ทดแทน
60 ตัน/ปี

เศษกระดาษ
1,953.5 ตัน/ปี

หมายเหตุ:
กระบวนการผลิต
วัตถุดบ
ิ
ประเภทของเสีย
วิธก
ี าํ จัด
ั
ฝงกลบหรื
อเผาทําลาย

1) โลหะ
2) เหล็ก
3) พลาสติ ก
4) สารเคมี
5) กระดาษ

408,374
205,648
197,985
60,705
5,780

ตัน/ปี
ตัน/ปี
ตัน/ปี
ตัน/ปี
ตัน/ปี

ฝังกลบ 10 ตัน/ปี

อื่นๆ
15,431.2 ตัน/ปี

คัด แยกจําหน่ ายต่อ
1,943.5 ตัน/ปี

รูปที่ 2 Material and Waste Flow ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556 - 2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโดยทีมวิจยั

จากการวิเ คราะห์ข้อ มู ล พบว่ า อุ ต สาหกรรมเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ ก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรม 33,929.80 ตัน/ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 48.63 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนื อ โดยของเสีย ประเภทเศษโลหะที่ไ ม่ใ ช่เ หล็ก จากการตะไบ
การเจียร หรือการกลึง (เศษอลูมเิ นียม ทองแดง) มีปริมาณสูงสุดรวม
10,586.60 ตัน/ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.20 ของปริมาณของเสียทัง้ หมดใน
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และมีกากของเสียอุตสาหกรรมที่นําไปฝงั กลบและ
เผาทําลาย พบว่า Epoxy resin / Printed Circus Board (PCB) Scrap เป็ น
ของเสียทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ
4.3 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
นิ คมอุ ตสาหกรรมภาคเหนื อ มีก ากของเสียอุต สาหกรรมประมาณ
69,768.35 ตัน/ปี สามารถจําแนกวิธกี ารจัดการของเสียได้ ดังรูปที่ 3
เมื่อพิจารณาการจัดการของเสียในภาพรวมพบว่า โรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้นําหลักการ 3Rs ไปใช้บริหารจัดการ
ของเสียประมาณ 61,378.25 ตัน/ปี คิดเป็ นร้อยละ 88 ของปริมาณของ
เสียทัง้ หมด ส่วนกากของเสียที่โรงงานไม่สามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ได้
จะถูกนําไปกําจัดด้วยวิธอี ่นื ๆ

รูปที่ 3 สัดส่วนของเสียแยกตามวิธกี ารกําจัดในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556-2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

4.4 การศึกษากากของเสียอุตสาหกรรมที่มขี องเสียที่มศี กั ยภาพในการ
บริหารจัดการ
เนื่องจากกากของเสียอุตสาหกรรมที่มปี ระโยชน์และโรงงานสามารถ
ใช้ได้ส่วนใหญ่ จะมีการจัดการตามหลัก 3Rs อยู่แล้ว ดังนัน้ เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ ของเสีย งานวิจยั นี้จงึ พิจารณาเฉพาะของ
เสียที่ถูกนํ าไปกําจัดโดยวิธฝี งั กลบและการเผาทําลาย ซึ่งส่งผลกระทบ
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ต่อสิง่ แวดล้อม และเป็ นการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่ย ั ่งยืน
จากการศึกษาพบว่าของเสียอุตสาหกรรมที่ถูกนํ าไปกําจัดโดยวิธฝี งั กลบ
และการเผาทํ า ลายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ มีป ริม าณรวม
7,773.40 ตัน/ปี จําแนกเป็ นของเสียที่นําไปฝงั กลบ 3821.20 ตัน นํ าไป
เผาทําลาย 3,927.20 ตัน และกําจัดด้วยวิธอี ่นื ๆ 25 ตัน เมื่อนํ าของเสีย
กลุ่มนี้มาจัดอันดับปริมาณของเสียทีส่ ดุ 5 อันดับแรก สามารถ สรุปได้ดงั
ตารางที่ 2

Board (PCB) Scrap และ3) กากตะกอนและก้อนกรอง กากตะกอน

อลูมเิ นียม และกาก TM-50 (Aluminum sludge) ดังรูปที่ 4

ตารางที่ 2 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมทีถ่ ูกนํ าไปกําจัดโดยการฝงั กลบ
และเผาทําลายในปริมาณสูงสุด 5 อันดับแรก ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลําดับที่

ประเภทของเสีย

1

เมล็ดพันธุข์ า้ วโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน
ทีเ่ สื่อมสภาพ
Epoxy Resin / Printed Circus Board
(PCB) Scrap
กากตะกอนและก้อนกรอง กากตะกอน
อลูมเิ นียม และกาก TM-50
เศษกระป๋องสารเคมี ภาชนะปนเปื้ อน
สารเคมีและนํ้ามัน ภาชนะบรรจุ
ปนเปื้ อนสารละลาย และขยะเปื้ อนเรซิน
ขยะปนเปื้ อนสารเคมี และเศษผ้า ถุงมือ
ทีเ่ ปื้ อนนํ้ามัน/ตัวทําละลาย
รวม

2
3
4

5

วิ ธีการ
กําจัด
ฝงั กลบ

ปริ มาณ
(ตัน/ปี )
1,000.00

ฝงั กลบ

850.00

เผาทําลาย

630.00

เผาทําลาย

613.00

เผาทําลาย

349.00

รูปที่ 4 แบบจําลอง AHP

3,442.00

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556-2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

4.5 กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้ ที่นํามาใช้สนับสนุ นในงานวิจยั นี้ม ี
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกกากของเสียอุตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพในการ
บริหารจัด การ กํา หนดปจั จัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้า นเทคโนโลยี ด้า น
เศรษฐศาสตร์ ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านกฎหมาย ซึ่งในแต่ละปจั จัยหลัก
จะพิจารณาแจกแจงเป็ น ปจั จัย ย่อ ยแล้วกําหนดระดับคะแนนในแต่ล ะ
ปจั จัยย่อย ในระดับคะแนน 9 ระดับ มีค่าคะแนนตัง้ แต่ 1 3 5 7 9
คะแนน แต่ละด้านจะมีคะแนนมากที่สุด คือ 9 หมายถึง การพิจารณา
ทางเลือ กโดยป จั จัย นัน้ ๆ มีค วามสํา คัญ ในแง่ข องศัก ยภาพมากที่สุด
เพื่อให้คะแนนที่ได้ระดับความสําคัญ (Magnitude) แสดงออกมาอย่าง
โดดเด่นมากที่สุด [11] การกําหนดค่านํ้ าหนักของปจั จัยต่างๆ นัน้ มา
จาก 2 ส่วน ได้แก่ การกําหนดค่านํ้ าหนักโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งค่านํ้ าหนัก
ทีไ่ ด้จะคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 และการกําหนดค่านํ้ าหนักโดยตัวแทนผู้

รูปที่ 5 ภาพการระดมความคิดเห็นเพือ่ ประเมินค่านํ้าหนัก AHP

จากการวิเ คราะห์ AHP ดัง แสดงในรูป ที่ 5 พบว่า ในการบริห าร
จัด การกากของเสีย อุ ต สาหกรรมกลุ่ ม ผู้ป ระเมิน และผู้เ ชี่ย วชาญให้
ความสําคัญ กับเกณฑ์ด้านเศรษฐศาสตร์สูงสุด (ร้อ ยละ 30) รองลงมา
เป็ นเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อ มในระดับที่เท่ากัน (ร้อ ยละ 25) และ
กฎหมาย (ร้อ ยละ 20) ตามลํ า ดับ ส่ ว นผลการวิเ คราะห์ค่ า นํ้ า หนั ก
ความสําคัญของเกณฑ์ยอ่ ยทัง้ 9 เกณฑ์ พบว่า การลงทุน การเพิม่ มูลค่า
ของเสีย และระดับเทคโนโลยี มีระดับที่สูงสุด (ร้อยละ 15) รองลงมา คือ
ความสามารถของเทคโนโลยี รีไซเคิล และผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ
12.5) ความสามารถในการป้องกันมลพิษ (ร้อยละ 10) ภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายและข้อกําหนดด้านการจัดการของเสีย (ร้อยละ 7.5)
และมาตรการป้องกันสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 5) ตามลําดับ

ที่ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การจัดการของเสีย ของโรงงานอุ ต สาหกรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือซึง่ ค่านํ้ าหนักที่ได้จะคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อ

นํามาตัดสินใจทางเลือก 3 ทาง คือ กากอุตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพในการ
บริหารจัดการ 3 ชนิด ได้แก่ 1) เมล็ดพันธุข์ า้ วโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน
ที่เสื่อมสภาพ (Seeds deterioration) 2) Epoxy resin / Printed Circus
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กิ ตติ กรรมประกาศ

ผลการวิเ คราะห์ก ารเปรียบเทียบลํา ดับ ความสําคัญ ของของเสีย ที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการพบว่า Epoxy resin / Printed Circus
Board (PCB) Scrap เป็ นของเสียที่ได้รบั การคัดเลือกเป็ นอันดับ 1 (ร้อยละ
68) ส่วนกากตะกอนและก้อนกรอง กากตะกอนอลูมเิ นียม และกาก TM50 ได้รบั การคัดเลือกเป็ นอันดับที่ 2 (ร้อยละ 27) และเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด
ข้าวฟา่ ง ทานตะวันทีเ่ สื่อมสภาพ 3 (ร้อยละ 11) ตามลําดับ

ขอขอบคุณ การนิ ค มอุ ตสาหกรรมภาคเหนื อ โรงงานอุต สาหกรรม
ในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อ ความยั ่งยืน คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลพระนคร ทีช่ ่วยสนับสนุนข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิ ง
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จากผลการวิจยั พบว่า นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการประกอบ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 35 ของโรงงาน
อุต สาหกรรมทัง้ หมด และก่ อ ให้เ กิด ของเสีย มากที่สุด คิด เป็ นร้อ ยละ
48.63 ของปริม าณของเสียที่เกิดขึ้นทัง้ หมด จากการวิเคราะห์แผนผัง
การไหลของวัสดุและของเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ
การวิเคราะห์ AHP มีความสอดคล้องกัน และสนับสนุ นการตัดสินใจ
ทางเลือก epoxy resin/ Printed Circus Board (PCB) Scrap เป็ นของ
เสียจากอุ ต สาหกรรมเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า และอุป กรณ์ ท่ีม ีศ ักยภาพในการ
บริห ารจัด การ เนื่ อ งจากมีร ะดับ ความสํ า คัญ สู ง สุ ด คือ โดยในด้า น
เทคโนโลยีควรมีการศึกษาเพื่อเพิม่ มูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรมชนิดนี้
ด้านเศรษฐศาสตร์ทมี วิจยั พบว่า ของเสียประเภท Epoxy resin ในพืน้ ที่
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปี 2557 มีปริมาณ 850 ตัน เมื่อนํ ามาคํานวณ
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดค่าขนส่ง พบว่า สูง ถึง 4.2 ล้านบาท/ปี จึงควร
พิจ ารณาการลงทุ น พัฒ นาเทคโนโลยีเ พื่ อ รีไ ซเคิ ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถช่ ว ยลดการฝ งั กลบ ลดการเผาขยะ และลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมได้ ด้านกฎหมาย พบว่า ของเสียนี้เป็ นกากอุตสาหกรรมที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย ดังนัน้ โดยภาพรวมจึงเป็ นกากของเสียอุตสาหกรรมที่ม ี
ศักยภาพในการบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
6. สรุปผลการวิ จยั
1) การใช้ผงั การไหลของวัสดุและของเสียในการจัดการกากอุตสาหกรรม
ช่วยให้สามารถพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมได้
ชัดเจนขึ้น ตัง้ แต่แหล่งกําเนิ ดอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรม) ไปถึง
การกําจัดของเสียอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร
2) การใช้ Material & Waste Flow Analysis ร่วมกับ AHP เป็ น
เครื่องมือสนับสนุ นการตัด สิน ใจที่ทํา ให้ส ามารถคัด เลือ กกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินใจทีค่ รอบคลุมปจั จัยด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม และกฎหมายได้ ทําให้สามารถการตัดสินใจมีความน่ าเชื่อถือ
ได้รบั การพิจารณาอย่างรอบด้าน
3) สามารถพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ผงั การไหลของวัสดุและของ
เสียร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้ ในการบริหารจัดการของ
เสียอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนํ ามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างยั ่งยืน
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because the data can be searched by utilizing the relationship
between its data set to retrieve another data or information
Therefore, this research and study used raw data of
membership for an analysis by utilizing the technique of Data
Mining and RFM to explore relationship basis. An objective of this
research and study was to use customer behaviors data and
information then utilize those data or information to search for
potential related group of customers in database system.
Keywords: Data Mining, RFM, Customer Loyalty

บทคัดย่อ
ปจั จุบนั องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เผชิญกับปญั หาของข้อ มูลดิบจํานวน
มากแต่ข้อมูลที่ประยุกต์ใช้ได้นัน้ มีน้อย Data Mining จึงเป็ นเทคนิคที่
สามารถกลั ่นกรองข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มปี ระโยชน์ โดยใช้เทคนิคใน
การทํา Data Mining ที่นิยมใช้ในการทําเหมืองข้อมูลกับฐานข้อมูล และ
ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค ของการค้ น หากฎความสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการค้ น หา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การสืบค้นความรู้บนฐานข้อมูลที่มโี ครงสร้าง
ซับซ้อ น การกรองความรู้ การจําแนกข้อ มูล การสรุปผลและนํ าเสนอ
ข้อมูล โดยจะแสดงในรูปแบบทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ย
โดยในการศึ ก ษาได้ ม ีก ารนํ า ข้อ มู ล ดิบ ของกลุ่ ม ลู ก ค้า สมาชิ ก มา
วิเ คราะห์โ ดยใช้เทคนิ ค Data Mining และ RFM มาค้น หากฎ
ความสัมพันธ์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มที่
เป็ นสมาชิก เพื่อนํ ามาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าในการใช้
บริการสายการบินแห่งหนึ่ง เป็ นกรณีศึกษา เนื่องจากจะมีประโยชน์ ใน
การตัด สิน ใจต่ อ การทํ า โปรโมชัน่ ให้ต รงตามกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยใน
การศึกษากรณีน้ีม ีจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น 4 กลุ่มตามลําดับลูกค้า
Loyalty ซึ่งในการศึกษานี้ได้นําเสนอขัน้ ตอนการแบ่งกลุ่มด้วย RFM
และนําเสนอเทคนิคการแบ่งกลุ่ม การจําแนก รวมถึงหาความสัมพันธ์ใน
การทํา Data Mining เพื่อศึกษาพฤติกรรมและหากลุ่มลูกค้าทีด่ ที ส่ี ดุ
คําสําคัญ: Data Mining, RFM, Customer Loyalty

1. คํานํา
การที่มธี ุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่ามีการแข่งขันกันเพิม่ มากขึน้ ส่งผล
ให้ผู้บริโภคมีท างเลือ กในการตัดสินใจที่จะใช้บริการสายการบิน ทําให้
เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด ซึ่งมีปจั จัยหลายๆ อย่างที่ผูบ้ ริโภค
เลือกทีจ่ ะใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ ราคา
ตั ๋วเครื่อ งบิน สายการบิน ต่ า งๆ จึง จํ า เป็ น ที่จ ะต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะดึงดูดใจผูบ้ ริโภคเข้ามาเป็ นสมาชิกและ
ใช้บริการของสายการบินของตน ด้วยปญั หาดังกล่าวผู้วจิ ยั จึงได้จดั ทํา
โครงการศึกษานี้ขน้ึ เพื่อเพิม่ อัตราการพบลูกค้าที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการ
ใช้บริการโดยใช้เทคนิค Data mining และ RFM นํ ามาใช้ในการศึกษา
พฤติกรรม และช่วยศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าสมาชิก

Abstract

1.1.ทีม่ าและความสําคัญ
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ ในธุรกิจการบินไทย ผูใ้ ห้บริการ
สายการบินของไทยทัง้ สายการบินต้นทุนตํ่าและสายการบินให้บริการ
เต็ม รูป แบบควรมีม าตรการเพื่อ รองรับการแข่ง ขัน จากสายการบินใน
อาเซียน จากการเปิ ด AEC ในปี 2015 ธุรกิจการบินของไทยจะมีการเข้า
มาแข่งขันจากสายการบินในอาเซียนโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนตํ่า
ดังนัน้ สายการบินของไทยควรมีมาตรการเพิม่ เติม เช่น การลดต้นทุน
การดําเนินการ เพื่อรักษากําไรไม่ให้ลดลงมากนัก หรือเพิม่ คุณภาพของ

Nowadays, most of the business organizations are
encountering issue of large scale raw data that are little to none
inapplicable to be applied into real world utilizations. Therefore,
Data Mining is a branch of information technology that can filter
and extract complicated information from data sets and transform
it into understandable useful and usable data or information. Data
mining technique is highly popular in database technology
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1. การคัดเลือกข้อมูล (Selection) เป็ นการระบุถงึ แหล่งข้อมูล
ที่จะนํ ามาใช้ในการทําเหมือ งข้อ มูลรวมถึง การนํ าข้อ มูล ที่ต้อ งการ
ออกมาจากฐานข้อมูลเพื่อทําการพิจารณาในเบือ้ งต้นต่อไป
2. การกรองข้อมูล (Preprocessing) เป็ นกระบวนการที่ทําให้
เกิดความมั ่นใจในคุณภาพของข้อ มูลที่จะนํ ามาใช้วิเคราะห์ว่าถูกต้อ ง
โดยการนําข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องออก
3. การแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) เป็ นการ
แปลงข้อมูลที่เลือกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับการนํ าไปใช้
วิเคราะห์ตามอัลกอริทึม (Algorithm) และแบบจําลองที่ใช้ในการทํา
Data mining ต่อไป
4. การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) การใช้เทคนิคเพื่อทํา
เหมืองข้อมูล โดยทั ่วไปประเภทของงานตามลักษณะของแบบจําลองที่
ใช้ในการทําเหมืองข้อมูลนัน้ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ
4.1 Predictive Data mining คือ เป็ นการทํานาย
พฤติกรรมจากข้อมูลที่เกิดขึน้ ในอดีต สร้างต้นแบบ ที่สามารถใช้ทํานาย
กับข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
4.2 Descriptive Data mining คือ เป็ นแบบจําลองนี้
ไม่ได้มจี ุดประสงค์เพื่อ การทํานาย แต่เพื่อใช้อธิบายรูปแบบของข้อมูล
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจ
5. การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ท่ไี ด้ (Result Analysis
and Evaluation) เป็ นขัน้ ตอนการแปลความหมายและการประเมินผล
ลัพธ์ท่ไี ด้ว่ามีความเหมาะสมหรือตรงกับวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการหรือไม่
โดยทั ่วไปควรมีการแสดงผลในรูปแบบทีส่ ามารถเข้าใจได้โดยง่าย
เทคนิ ค การทํ า เหมือ งข้อ มูล นั น้ มีห ลากหลายวิธีก าร ไม่ว่ า จะเป็ น
Classification, Clustering, Neural Network และ Association Rule ใน
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ เ ลื อ กรู ป แบบการนํ า เสนอการหาค่ า โดยใช้ วิ ธี ก าร
Clustering, Classification, Association Rule เข้ามาใช้ในการศึกษานี้
K-mean Algorithm เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล ในการจัดกลุ่มที่สมาชิก
ภายในแต่ละกลุ่ม นัน้ จะมีระยะใกล้จุดศูนย์กลางหรือ ตัวแทนของกลุ่ม
(Mean) โดยขัน้ ตอนการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ อัลกอริทึม K-Means นัน้
จะประกอบด้วยการกําหนดจํานวนกลุ่มเริม่ ต้น กําหนดตัวแทนกลุ่ม การ
จัดข้อมูลแต่ละตัวเข้ากลุ่ม และสุดท้ายการปรับตัวแทนกลุ่มในแต่ละกลุ่ม
ั หาที่ พ บคื อ ป ญ
ั หาการกํ า หนดจํ า นวนจุ ด เริ่ม ต้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
ปญ
ประสิท ธิภ าพของการจัด กลุ่ ม หรือ การที่ก ลุ่ ม บางกลุ่ ม นั น้ มีจํ า นวน
สมาชิกน้อยเกินหรือในกลุ่มเลย จึงมีการกําหนดกฎเกณฑ์ว่ากลุ่มที่จะอยู่
ในรอบถัดไปนัน้ จะต้องมีสมาชิกอยู่ไม่น้อยกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งที่กําหนด
ขึน้ มา [4]
Decision tree เป็ นเทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ในลักษณะของโครงสร้าง
ต้นไม้ โดยปกติมกั ประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว
ผลลัพธ์” Decision tree เป็ นเทคนิคที่ค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากผูใ้ ช้
สามารถทําความเข้าใจผลลัพธ์ได้ง่าย เทคนิค Decision tree จะจํากัด
ข้อมูลที่เป็ นตัวแปรตาม (dependent variable) 1 ตัวต่อ 1 แบบจําลอง

การให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ี เพื่อรักษาความสามารถในการ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งทีจ่ ะมีมากขึน้ ในอนาคต
การนํ า เหมื อ งข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค ที่ ไ ด้ ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ น
เครื่องมือทีน่ ําไปสูก่ ารเข้าใจลูกค้า จึงถูกนํามาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
ความต้อ งการ ตลอดจนแนวโน้ ม ในการใช้จ่ายของลูกค้า อีกทัง้ หลาย
องค์กรยังหยิบมาใช้เพื่อ ช่วยในการวิเคราะห์สงิ่ ต่างๆ เช่น ช่วยในการ
พยากรณ์ การยอดการให้บริก ารในอนาคต ช่ว ยหาความสัม พันธ์ของ
สิน ค้า หรือ การบริก าร โดยผลที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ จ ะนํ า ข้อ มู ล ไป
ปรับปรุงการทํางานรวมถึงสร้างเป็ นโปรโมชั ่นให้ตรงกับความต้องการ
หรือนํ าไปสู่การตัดสินใจในการลงทุนภายในองค์กร นอกจากนี้ทางสาย
การบิน จะต้อ งตรวจสอบอย่า งใกล้ชิด ในการกํ า หนดคุณ ลักษณะของ
ลูกค้าให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะรักษากลุ่มลูกค้า จึงถือได้ว่า
ความภักดีของลูกค้าเป็ นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันแบบยั ่งยืนของธุรกิจประเภทต่างๆ [1]
2.งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของความภักดี (Loyalty) คือพฤติกรรมการซือ้ ซํ้าของลูกค้ามี
ความตัง้ ใจและยินดีท่จี ะแนะนํ าให้ผอู้ ่นื ซื้อสินค้าหรือใช้การหรือการบอก
ต่อของลูกค้า [1] ความจงรักภักดีนัน้ หมายรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออก
และทัศนคติทม่ี ตี ่อบริษทั ผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการ [2]
โดยวิธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยใช้ ร ะยะเวลาการเป็ นลู ก ค้ า และ
ความสามารถในการทํากําไรเป็ นเกณฑ์แบ่งลูกค้าออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
[3] กลุ่มที่ 1 Strangers ลูกค้าคนแปลกหน้า (ลูกค้าที่มกี ําไรตํ่าและซื้อ
สินค้าหรือบริการจากเราในระยะสัน้ ) กลุ่มที่ 2 Butterflies ลูกค้าที่พร้อม
จะเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อ (ลูกค้าที่มกี ําไรสูงและ ซื้อสินค้าหรือบริการจาก
เราในระยะสัน้ ) กลุ่มที่ 3 True Friends เพื่อนแท้ (ลูกค้าที่มกี ําไรสูงและ
ซื้อสินค้าหรือบริการจากเราเป็ นระยะเวลานาน) กลุ่มที่ 4 Barnacles
ลูกค้าที่เกาะติดบริษทั (ลูกค้าที่มกี ําไรตํ่า และซื้อสินค้าหรือบริการจาก
เราเป็ นเวลานาน)
RFM ย่อ มาจากคํา ว่า Recency, Frequency และ Monetary
ตามลําดับ โดยทัง้ สามตัวแปรนี้จะช่วยวิเคราะห์ลูกค้าในฐานข้อ มูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยให้นกั การตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจในแต่ละกลุม่ ลูกค้าได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
RFM Analysis เป็ นเทคนิคหนึ่งในการตลาดซึ่งสามารถใช้ในการ
แบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า จัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ และแสดงถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ม ี
ความสําคัญ ตามแนวคิด 80/20 ซึง่ หมายถึงร้อยละ 20 ของจํานวนลูกค้า
ทัง้ หมดจะนํ า มาซึ่งผลกํ าไร 80% สําหรับการแบ่ งกลุ่ ม นัน้ ได้ม ีการ
นํ า เสนอพีร ามิด โมเดล เป็ น โมเดลในการแบ่ ง กลุ่ ม โดยพิจ ารณาจาก
จํานวนกําไรทีไ่ ด้จากลูกค้า
Data Mining เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการค้นหาลักษณะ
ของข้อมูลแฝงที่มปี ระโยชน์ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in
Database: KDD) ซึ่งโดยทั ่วไปกระบวนการของ KDD นัน้ ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
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ลูกค้าเช่นเมื่อเร็วๆ นี้วธิ กี ารที่ลูกค้าได้ซ้ือ (Recency) บ่อยครัง้ ที่ลูกค้า
ซื้อ (Frequency) และเท่ า ใดลู ก ค้า ใช้ จ่ า ย (Monetary) มัน เป็ น วิธีท่ีม ี
ประโยชน์ ในการปรับปรุงการแบ่งส่วนลูกค้าโดยแบ่งลูกค้าออกเป็ นกลุ่ม
ต่างๆ สําหรับการให้บริการส่วนบุคคลในอนาคตและเพื่อระบุลูกค้าที่ม ี
แนวโน้มทีจ่ ะตอบสนองต่อการโปรโมชั ่น โดยในงานวิจยั ได้นํา RFM เข้า
ม า ใ ช้ ก ั บ ง า น ข อ ง กา รทํ า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล ทั ้ง รู ป แ บ บ Clustering,
Classification, Association rule ซึ่งในงานวิจยั ได้บอกแนวคิดเกี่ยวกับ
RFM ได้รบั การพิสูจน์ว่าการนํ า RFM เข้าไปใช้มปี ระสิทธิภาพมากเมื่อ
นําไปใช้กบั ฐานข้อมูลการตลาดในงานวิจยั ได้ คือ มีการซื้อล่าสุดเมื่อไหร่
ไปถึงตํ่าสุด และให้คะแนนตามเรียงจากด้านบนลงล่างเป็ นส่วนๆ ละ
20% 5,4,3,2,1 และในส่ ว นของการให้ค ะแนนค่า ของเงิน จะเรีย ง
ตามลําดับมูลค่าจากมากสุดไปน้ อยที่สุด และสุดท้ายนํ ามาจัดอันดับต่อ
กันเพื่อให้ได้คะแนนของ RFM ออกมา

ถ้าต้อ งการทํานายตัวแปรตามหลายๆ ตัว จะต้องสร้างแบบจําลอง
สําหรับตัวแปรตามแต่ละตัว algorithm ของเทคนิค
งานวิจยั ของ Jehn-Yih Wong & Pi-Heng Chung [5] ที่ได้นําเทคนิค
ต้นไม้การตัดสินใจหรือ Decision Tree โดยใช้อลั กอริทมึ C4.5 เข้ามา
ช่วยวิเคราะห์หาผลจากข้อมูลลูกค้าที่มอี ยู่ โดยจะเน้นในการหาจากกลุ่ม
ลูกค้าที่มกี ารเชื่อใจในสายการบินเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการบริโภค
การบริก าร เพื่อ นํ า มาสร้างแนวทางในการจูง ใจและรักษากลุ่ ม ลูก ค้า
ดังกล่าวไว้ได้ โดยการศึกษาของงานวิจยั นี้มขี ้อจํากัดบางอย่าง อย่าง
แรกคือ ขาดข้อ มูลของคู่แข่งอื่นๆ เนื่ อ งจากข้อ มูลการวิจยั ถูกทําให้แค่
เพียงสายการบินไต้หวันเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ยังให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ อ่นื ๆ กับสายการบินไต้หวันในการจัดการลูกค้าที่
ภักดีเนื่องจาก 2 เหตุผล: กระบวนการการดําเนินงานเป็ นคล้ายคลึงกัน
ในหมู่สายการบินไต้หวันและสายการบินอื่นๆ ซึ่งเป็ นมาตรฐานบริษทั
ในไต้หวันการขนส่งทางอากาศตลาด ประการที่สองข้อมูลอาจจะขาด
รายการที่สําคัญต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในฐานข้อมูลของสายการบิน, เช่น
รายการพฤติกรรมภักดี และมันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เพียงพอในการ
ประเมินความจงรักภักดีผโู้ ดยสาร
Association Rule เป็ นเทคนิ คหนึ่งของการทําเหมือ งข้อมูล โดย
หลักการทํางานของวิธนี ้ีคอื การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากข้อมูล
ขนาดใหญ่ท่มี อี ยู่เพื่อนํ าไปใช้ในการวิเคราะห์ หรือทํานายปรากฏการณ์
ต่ า งๆ หรือ จาการวิเ คราะห์ก ารซื้อ สิน ค้า ของลู ก ค่ า เรีย กว่า “Market
Basket Analysis” ซึ่งประเมินจากข้อมูลทีร่ วบรวมไว้ ผลการวิเคราะห์ท่ี
ั หา ซึ่ง การวิเ คราะห์แ บบนี้ เ ป็ น การใช้ “กฎ
ได้จ ะเป็ น คํา ตอบของป ญ
ความสัมพันธ์” (Association Rule) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
FP-Growth Algorithm เป็ นโครงสร้างข้อมูลของ FP-Tree ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ Header Table เป็ นส่วนทีใ่ ช้เก็บไอเท็มที่ผ่านค่าสนับสนุ นขัน้
ตํ่าโดยมีการเรียงลําดับตามค่าสนับสนุ นจากมากไปหาน้ อ ยและส่วนที่
สอง คือ โครงสร้างต้นไม้ทใ่ี ช้เก็บข้อมูลจากรายการธุรกรรม FP-Growth
การจัด กลุ่ ม ข้อ มูล โดยใช้ RFM ได้นํ า เทคนิ ค การจัด กลุ่ ม หน้ า ที่ใ น
การศึกษา RFM, ได้นําเสนอวิธกี ารใช้ K-Means++ เพื่อหากลุ่มลูกค้าที่
มีค่า RFM ที่คล้ายกันของขัน้ ตอนวิธกี ารจัดกลุ่มอื่น ๆ เช่น K-Means
หมายถึงแผนทีจ่ ะจัดตนเองเพราะข้อดีของมันในแง่ของคุณภาพของการ
จัดกลุ่ม
การจําแนกข้อมูลโดยใช้ RFM ได้ใช้ขนั ้ ตอนวิธกี ารจัดหมวดหมู่โดยใช้
กลุ่มลูกค้าโดยการค้นพบขัน้ ตอนวิธกี ารจัดกลุ่มและนํ าเสนอการค้นพบ
กฎการจัดหมวดหมู่โดยพิจารณาตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้า
เช่น อายุ เพศ อาชีพและ สถานะสมรส
การค้นหากฎความสัมพันธ์โดยใช้ RFM ใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ท่ี
ซ่อนอยู่ในระหว่าง Transection ในฐานข้อมูล โดยใน association rule
นัน้ จะหาข้อมูลทีส่ อดคล้องกันทีแ่ ข็งแกร่งในฐานข้อมูล
งานวิจยั ของ Derya Birant [6] ได้มกี ารเอา RFM เข้ามาใช้กบั การทํา
เหมือ งข้อ มูลเพื่อหาค่า Recency, Frequency และ Monetary ในการ
วิเคราะห์ RFM เป็ นเทคนิคการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ

3.ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มสมาชิก โดย
ข้อมูลจะถูกนํามาทําการวิเคราะห์ถงึ พฤติกรรมการใช้บริการของสายการ
บินซึง่ ก็คอื การทําเหมืองข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลจะเป็ นการเสริมสร้าง
กระบวนการส่งเสริมการขายให้กบั สายการบินเพราะทุกขัน้ ตอนจะต้องมี
การตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูลที่หนักแน่ นเพียงพอเริม่ ต้นจากการดึง
ข้อ มูลจากฐานข้อ มูล โดยข้อ มูลที่ใช้ในการสร้างแบบจําลองจะมาจาก
ประวัตกิ ารใช้บริการของของลูกค้าในแต่ละครัง้ ที่ใช้บริการ (Transaction
Data) ของกลุ่ม สมาชิกที่ประกอบด้วยข้อ มูลลูกค้าและข้อ มูลการใช้
บริการจากฐานข้อมูลเพื่อนําข้อมูลที่เป็ นข้อมูลดิบเหล่านี้มาเตรียมพร้อม
สําหรับการทําเหมืองข้อมูล
การนํ า ข้อ มู ล ที่ถู ก เก็ บ ไว้เ ป็ น จํ า นวนมากมาใช้ ง านมัก มีข้อ มู ล ที่
ผิดพลาด เช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติจากความเป็ นจริง สาเหตุ
อาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน ความบกพร่องของระบบ หรือ
จากเครื่อ งคอมพิว เตอร์ข ดั ข้อ งก็ต าม ซึ่ง ล้ว นแล้ว แต่ ส่ง ผลต่ อ ความ
ถูกต้อ งและความน่ าเชื่อถือของแบบจําลอง เพื่อให้แบบจําลองมีความ
น่ าเชื่อถือมากที่สุดข้อมูลที่ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องถูกตัดทิ้ง ข้อมูลที่ม ี
ความผิด พลาดจะต้ อ งถู ก แกไข ในขัน้ ตอนการเตรีย มข้อ มู ล นี้ จึง มี
ความสําคัญมาก
การทําความสะอาดข้อมูล (Cleansing Data) เมื่อทําการคัดเลือก
ข้อมูลเหมาะสมในการทําเหมือ งข้อมูลแล้ว พบว่าจากข้อ มูลที่ได้ม า มี
ส่วนของข้อมูลที่ไม่สามารถนํ ามาใช้ทําการจําแนก (Classification) ได้
เช่น ข้อมูลทีข่ าดหาย (Missing Value) ข้อมูลทีม่ คี า่ ผิดปกติ ข้อมูลที่ขาด
หายไปได้มกี ารแทนค่าให้สามารถนํ าไปใช้ในการทดสอบได้ และข้อมูล
บางส่วนไม่สามารถนํามาใช้ได้ตรงๆ
การเตรียมข้อมูล การเลือกข้อมูลสําหรับกลุ่มสมาชิกที่ใช้บริการสาย
การบินในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2012-2013 โดยกลุ่ม สมาชิกนัน้ ถูก
จํากัดอายุ สมาชิกไว้ 2ปี ซึง่ ในทีน่ ้ีการเลือกข้อมูลต้องการจะทําการเลือก
ข้อมูลจากข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลรายการต่างๆ ที่กลุ่ม
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สมาชิกได้เข้ามากระทําในระบบ เช่น filed MemberType เก็บข้อมูล
ประเภทของสมาชิก, Sex เก็บเพศ, Age, Seat เก็บข้อมูลการเลือกที่นั ่ง
เป็ นต้น จากนัน้ นํ าข้อมูลมาแยกส่วนที่ซ้ําซ้อนออกไปพร้อมจัดข้อมูลให้
อยู่ ใ น รู ป แ บบที่ เ หม าะส มโดยกา รแป ลงใ ห้ อ ยู่ ใ นรู ป แบ บไฟล์
.csv(Comma Separated Values) format โดยจะได้ข้อมูลออกมาใน
รูปแบบไฟล์ทม่ี เี ครือ่ งหมาย comma คั ่นระหว่างแอตทริบวิ ต์

ตารางที่ 3 แสดงการให้คะแนน Monetary
มูลค่าเงิน
มากกว่า 800,000 บาท
มากกว่า 600,000 บาท
มากกว่า 400,000 บาท
มากกว่า 200,000 บาท
น้อยกว่า 100,000 บาท

การคํานวณ RFM โดยใช้เทคนิค RFM Analysis

คะแนน
5
4
3
2
1

ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้กฎการแบ่งกลุ่มแบบ Clustering เพื่อทําการค้นหา
ผลการจัด กลุ่ม ในที่น้ี ได้นํา อัลกอริทึม K-Means มาใช้ในการแบ่ งกลุ่ ม
และใช้เทคนิ คการจําแนกประเภทเพื่อให้เห็นภาพว่าสมาชิกแบบไหน
ประเภทไหนตกอยูใ่ นกลุ่มไหน เพื่อนํ ามาให้ซ่งึ ข้อมูลที่จะนํ าไปใช้ในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์การใช้บริการโดย Association Rule ต่อไป
รูปที่ 1 แสดงการคํานวณ RFM โดยใช้เทคนิค RFM Analysis
RFM Analysis
การวิเคราะห์ทางการตลาดโดยใช้ RFM Analysis เป็ นการนํ าข้อมูล
มาคํานวณเพิม่ ในส่วนค่า RFM ซึ่งเป็ นค่าที่จะสามารถวันความสําคัญ
ของลูกค้าแต่ละรายโดยวิเคราะห์จาก Recency, Frequency และ
Monetary ในการทํารายการเข้ามาในส่วนประกอบหนึ่งในข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้ารายนัน้ ๆ
จากขัน้ ตอนการเตรียมข้อมูลนํ าข้อมูล Recency, Frequency และ
Monetary ของลูกค้าแต่ละรายมาทําการคํานวณค่า RFM เพื่อเป็ นข้อมูล
หนึ่ งในการแบ่งกลุ่ม ข้อ มูล โดยใช้สูตรการคํานวณ RFM Score =
R+F+M เนื่องจากข้อมูลในงานวิจยั นี้เป็ นข้อมูลการใช้บริการในปี 20122013 ผูศ้ กึ ษาจึงได้ให้คะแนน RFM ดังตารางที่ 1 - 3 ต่อไปนี้โดยสูงสุด
ที่ 20% = 5, ถัดไปอีก 20% = 4 ลดลงไปทีละ 20%
ตารางที่ 1 แสดงการให้คะแนน Recency
ระยะเวลาการใช้บริการล่าสุด
คะแนน
10/2013 – 12/2013
5
07/2013 – 09/2013
4
04/2013 – 06/2013
3
01/2013 – 03/2013
2
01/2012 – 12/2012
1
ตารางที่ 2 แสดงการให้คะแนน Frequency
จํานวนการใช้บริการ
คะแนน
มากกว่า 250 ครัง้
5
มากกว่า 200 ครัง้
4
มากกว่า 150 ครัง้
3
มากกว่า 100 ครัง้
2
ตํ่ากว่า 100 ครัง้
1

รูปที่ 2 กระบวนการทําเหมืองข้อมูล

รูปที่ 3 การสร้าง K-Means process โดย RapidMiner Studio

รูปที่ 4 การสร้าง Classification process โดย RapidMiner Studio
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กลุ่มที่ 1 Cluster 0 จํานวน 50,935 ราย พฤติกรรม : สมาชิกมีค่า
RFM ในเกณฑ์ทต่ี ่ําคือมี Recency Frequency และ Monetary ในการใช้
บริก ารซึ่ง ถือ เป็ น ว่า กลุ่ ม Strangers ถือ เป็ น ลู ก ค้า ที่ม ีกํา ไรตํ่ า และซื้อ
สินค้าหรือบริการจากเราในระยะสัน้ จากการใช้บริการส่วนใหญ่จะบินใน
เส้นทางหลักๆ ดอนเมือง และเชียงใหม่ จะชอบเลือกที่นัง่ ริมหน้าต่าง
ไม่ได้ซอ้ื ตั ๋วในช่วงโปรโมชั ่น จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าเป็ นกลุ่มที่อยู่ลําดับ
ล่างสุด โดยจากการทํา Association rules แสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง
ความสัมพันธ์การใช้บริการภายในกลุ่มที่ 1 จํานวน 2 กฎ โดยกําหนดค่า
สนับสนุ นไว้เพียง 0.1 และค่าความเชื่อมั ่นตํ่าสุดเท่ากับ 0.5 เนื่องจาก
กลุ่มที่ 1 นัน้ มีการใช้บริการที่ต่างกันน้อยมาก หากกําหนดค่าสนับสนุ น
และค่าความเชื่อมั ่นมากเกินไป จะทําให้หากฎความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
ไม่ได้เลย โดยจากความสัม พันธ์ท่ีหาได้ จะเห็นได้ว่าสมาชิกในกลุ่ม นี้
มักจะเดินทางเชียงใหม่ ดอนเมือ งร้อ ยละ 82.1 จากค่าความเชื่อ มั ่น
0.821 และเดินทางหาดใหญ่ ดอนเมืองร้อยละ 87.5 จากค่าความเชื่อมั ่น
0.875 จากทัง้ สองความสัมพันธ์นนั ้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดกฎทัง้
สองนัน้ คือค่าสนับสนุ นที่ 0.187 และ 0.159 หรือ จากกฎอื่นเช่น หากมี
การเดินทางเชียงใหม่ อุดรธานี มีความเป็ นไปได้ท่จี ะเดินทางต่อมาดอน
เมือง ร้อยละ 81.1 จากค่าสนับสนุน 0.024

รูปที่ 5 การสร้าง Association process โดย RapidMiner Studio
การนํ าผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ จะต้องนํ าแบบจําลองที่ได้จากการ
ทําเหมืองข้อมูลในรูปแบบการแบ่งกลุ่มของลูกค้า การจําแนกกลุ่มของ
ลูกค้าและ การทําแบบจําลองความสัมพันธ์ของการใช้บริการของลูกค้า
โดยหลังจากการวิเคราะห์แล้วจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นําไปใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด ฝ่ายขาย
สามารถนํ า ผลลัพ ธ์ไ ปประยุก ต์ใช้ก ับระบบที่ม ีอ ยู่แล้ว การนํ า ไปใช้ท่ี
ชัดเจนที่สุดคือ การออกโปรโมชั ่นให้กบั ลูกค้าโดยอาศัยความสัมพันธ์
จากแบบจําลองที่ได้ เช่น ถ้าหากลูกค้ามาจากกลุ่มย่อยที่ 1 ฝ่ายขาย
จะต้องส่งข้อมูลบริการ รวมถึงข้อมูลโปรโมชั ่นที่ลูกค้ากลุ่มนัน้ ให้ความ
สนใจและมีโอกาสทีจ่ ะใช้บริการอื่นๆ ทีต่ ่อเนื่องกันให้กบั ลูกค้าในกลุ่มนัน้
ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ โอกาสในการให้บริการประเภทอื่นๆ
จากการทดลองกับข้อมูลกลุ่มสมาชิกที่ใช้บริการในปี 2012 - 2013
จํานวน 149,831 ราย หลังจากการ cleansing ข้อมูลแล้วจํานวนกลุ่มที่
สมาชิกที่นํามาทดลองทัง้ หมด 62,496 ราย จากจํานวนสมาชิกอายุ
ระหว่าง 18-80 ปี ผลที่ได้จากการทําการทดลองแบบการจัดกลุ่ม โดยใช้
อัลกอริทมึ K-Means เนื่องจากปจั จัยด้านราคาของราคาตั ๋วเครื่องบินใน
การใช้บริการนัน้ มีอตั ราทีใ่ กล้เคียงกันจึงทําให้ผลของการจัดกลุ่มออกมา
ในรูปแบบการเรียงลําดับของข้อมูล ทําให้เห็นว่ากลุ่ม Cluster 1 ที่มคี ่า
Monetary ในกลุ่มสูงทีส่ ดุ จะอยูบ่ นสุดซึง่ มูลค่าการใช้เงินสูงสุดในกลุ่มนัน้
มีมูลค่าถึง 750,000 บาท และกลุ่ม Cluster 2 เป็ นกลุ่มสองที่มคี ่า
Monetary ออกมาเป็ นลําดับสอง โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Cluster 0 เป็ น
กลุ่มล่างสุดและมีจํานวนสมาชิกมากที่สุด ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มคี ่า Recency,
Frequency, Monetary ตํ่าสุดนั ่นเอง

กลุ่มที่ 2 Cluster 1 จํานวน 275 ราย พฤติกรรม : สมาชิกในกลุ่มนี้จะ
มี Recency, Frequency และ Monetary เยอะกว่ากลุ่มที่ 1 และจะไม่
ค่อ ยได้สนใจซื้อ ตั ๋วในช่วงโปรโมชั ่นเท่าไหร่นักสมาชิกกลุ่ม นี้ จดั อยู่ใน
กลุ่ม True Friends ลูกค้าที่มกี ําไรสูงและซือ้ สินค้าหรือบริการจากเรา
เป็ นระยะเวลานาน จากการทํา Association rule กําหนดค่าสนับสนุ นไว้
เพีย ง 0.1 และค่าความเชื่อ มั ่นตํ่ า สุดเท่ า กับ 0.5 เพื่อ ให้เ ห็น ค่า
ความสัม พันธ์ท่ีชดั เจนขึ้นจะเห็นกฎที่ว่าลูกค้าบางคนที่ม ีการเดินทาง
เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานีกอ็ าจจะมีการใช้บริการบินไปยัง พิษณุโลก หรือ
เดินทาง ดอนเมือ ง เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี พิษณุ โลก ด้วยร้อ ยละ 50
จากค่าความเชื่อมั ่นทีเ่ ท่ากัน 0.500 จากค่าสนับสนุน 0.105 และเดินทาง
เชียงใหม่ หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช จากค่าความเชื่อมันที่ 0.507 ค่า
สนับสนุ นที่ 0.135 คือโอกาสที่จะเกิดกฎนี้เพียงร้อยละ 13.5 หากเกิด
แล้ ว โอกาสที่ จ ะเป็ น ไปตามกฎนั ้น เท่ า กับ ร้ อ ยละ 50.7
ซึ่ ง จาก
ความสัม พันธ์ท่ีได้ม ีค วามน่ า สนใจตรงที่ก ารเดิน ทางไปพิษณุ โ ลก ซึ่ง
ไม่ใช่เส้นทางหลักและเห็นได้ว่ามีการเดินทางที่น่าสนใจในอนาคต แม้จะ
มีโอกาสน้อยแต่คณ
ุ ภาพของกฎนัน้ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดสี งั เกตได้จากค่า
Lift ซึ่งคือหน่ วยวัดความสัมพันธ์ของกฎในแต่ละกฎนัน้ จะมีค่ามากกว่า
1 ขึน้ ไป

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 0

กลุ่มที่ 3 Cluster 2 จํานวน 1,930 ราย พฤติกรรม : สมาชิกในกลุ่มนี้
จะเป็ นกลุ่มที่ม ี Recency, Frequency ในการใช้บริการค่อยข้างบ่อยไม่
ค่อยสนใจซื้อตั ๋วในช่วงที่ม ีโปรโมชั ่นทําให้เกิด Monetary ที่สูง มักจะ
เดินทางในช่วงวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ และชอบเลือกที่นั ่งริมหน้าต่าง
สมาชิกในกลุ่ม Butterflies ลูกค้าทีพ่ ร้อมจะเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อ (ลูกค้าที่
มีกําไรสูง และซื้อสินค้าหรือบริการจากเราในระยะสัน้ ) Association rule

รูปที่ 6 ผลจากการจัดกลุ่ม ด้วยอัลกอริทึม K-Means โดยแกน x คือ
Recency และแกน y คือ Monetary
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จากการแบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มูลข้า งต้นนัน้ จะเห็นว่า การนํ า เทคนิ คการ
แบ่งกลุ่มทางการตลาด หรือ RFM เข้ามาช่วยในการแบ่งกลุ่มจะสามารถ
ช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ของกลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หากแต่การคํานวณค่า RFM นัน้ ของลูกค้าแต่ละรายนัน้
ประกอบด้วยปจั จัยต่างๆ อันได้แก่วนั ที่เข้าใช้บริการล่าสุด เพื่อบอกถึง
สถานะ Recency ของผู้ใช้จํา นวนเที่ย วบินทัง้ หมดเพื่อ ให้ท ราบถึง
Frequency ในการใช้บริการของลูกค้าและ Monetary คือจํานวนเงินเพื่อ
บ่งบอกถึงรายได้ทไ่ี ด้รบั จากลูกค้ารายนัน้ ๆ ดังนัน้ โอกาสที่ค่า RFM ของ
ลูกค้าแต่ละรายมีจํานวนเท่า กัน หากแต่ เกิด จากป จั จัย ที่แ ตกต่ างย่อ ม
สามารถเป็ นไปได้ หรือการที่มคี ่า RFM สูงอาจจะไม่ได้เป็ นลูกค้าชัน้ ดี
หรือมีความสําคัญมากเสมอไป ขึน้ กับมุมมอง และการให้ความสําคัญใน
แต่ละปจั จัยโดยอาจจะแตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา หรือนโยบายของ
ผูบ้ ริหาร

ทําให้เห็นกฎการใช้บริการภายในกลุ่มที่ 3 กําหนดค่าความเชื่อมั ่นที่ 0.5
และค่าสนับสนุนที่ 0.1 เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ได้ ซึ่งจะได้ว่ามีเส้นทางที่
ได้มาอีก 1 เส้นทางในกลุ่มนี้ท่ไี ม่ค่อยได้เห็นนักในกฎข้องที่ 4 และ 5
เป็ นการเดินทาง ตรัง นครศรีธรรมราช ดอนเมือ ง ร้อยละ 51 จากค่า
ความเชื่อมั ่น 0.512 ค่าสนับสนุ นที่ 0.076 แม้โอกาสที่จะเกิดกฎดังกล่าว
จะน้อยแต่ถือว่ามีความน่ าสนใจในกลุ่มนี้ โดยมีค่า Lift มากกว่า 1 ซึ่ง
เป็ นหน่ วยวัดความสัมพันธ์ของกฎนัน้ พบว่ากฎความสัมพันธ์ต่างๆ ที่
ได้มาอยูใ่ นเกณฑ์ดี
กลุ่มที่ 4 Cluster 3 จํานวน 9,356 ราย พฤติกรรม : สมาชิกในในกลุ่ม
นี้ ถือ ว่า เป็ น กลุ่ ม ที่ Barnacles ลู ก ค้า ที่ม ีกํ า ไรตํ่ า เพราะมี Frequency
Monetary ในการใช้บริการข้อ นข้างตํ่า แต่ยงั มี Recency ในการใช้
บริก ารอยู่ โดยจากทดลองกํ า หนดค่ า ความเชื่อ มั ่นที่ 0.5 และค่ า
สนับสนุ นที่ 0.1 เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ จะได้กฎความสัมพันธ์ทงั ้ หมด
80 กฎ กฎที่น่าสนใจคือกฎที่ 1, 2 คือการเดินทางน่ าน เชียงใหม่ ดอน
เมือง โดยค่าความเชื่อมั ่นร้อยละ 51.3 และค่าสนับสนุ นที่ 0.026 และกฎ
ข้อ 7, 8 เดินทาง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ดอนเมือง ค่าความเชื่อมั ่นร้อย
ละ 53.4 และค่าสนับสนุ นที่ 0.031 โดยเส้นทาง น่ าน และสกลนครเป็ น
เส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลักในการใช้บริการจะเห็นได้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ ม ี
การเดินทางไปสกลนคร และน่าน แต่อย่างไรลูกค้ากลุ่มนี้กไ็ ม่เหมาะที่จะ
ทําการตลาดด้วยนักเนื่องจาก Monetary ในการใช้บริการค่อนข้างตํ่า
แต่ยงั มีการใช้บริการอยูเ่ รื่อยๆ
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4. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
ผลการทดลองหลังจากการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึม K-Means ผลจาก
การแบ่ งกลุ่ ม นัน้ นอกจากทราบถึง ลัก ษณะพฤติก รรมการใช้งานของ
ลูกค้าแล้ว การประยุกต์ใช้ค่าเทคนิคการแบ่งกลุ่ม ทางการตลาด หรือ
RFM สามารถช่วยให้ทราบถึงอันดับความสําคัญของกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็ น
ประโยชน์มากในการทําธุรกิจ ช่วยสร้างกลยุทธ์ในการให้บริการหรือกล
ยุทธ์ทางการตลาด ซึง่ สามารถเห็นได้ชดั เจนจากชุดข้อมูลลูกค้าบริษทั จะ
แบ่งกลุ่มออกมาได้ 4 กลุ่ม ผลของการจัดกลุ่มออกมาในรูปแบบการ
เรียงลําดับของข้อมูล ผลลัพธ์จากการทํา K-Means และ Decision Tree
จะเห็นได้ว่ากลุ่มสมาชิกที่ตกอยู่ในกลุ่มที่ 2 และ 3 ความน่ าสนใจที่สุด
โดยที่กลุ่ม Cluster ที่ 1 มี centroid Recency ในการใช้บริการอยู่ท่ี
19.57 Frequency ในการใช้บริการอยู่ท่ี 126.62 และ centroid ของ
Monetary ในการใช้บริการอยูท่ ่ี 282,235 บาท และ กลุ่ม Cluster ที่ 2 มี
centroid Recency ในการใช้บริการอยู่ท่ี 26.55 Frequency ในการใช้
บริการอยู่ท่ี 63.66 และ centroid ของ Monetary ในการใช้บริการอยู่ท่ี
120,446.24 บาท ด้านพฤติกรรมการใช้งานทั ่วไป นัน้ ส่วนใหญ่ทงั ้ 4
กลุ่ม มีลกั ษณะพฤติกรรมการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน คือเดินทาง
จากเส้นทางหลักๆ แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วมีกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 2 และ 3 ที่เหมาะแก่การทําการตลาดมากที่สุดเนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ทีก่ ่อรายได้ให้กบั บริษทั มาก ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั สนใจ
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การบูรณาการ MATLAB กับ ระบบพีแอลซี S7-300 กรณี ศึกษาการตรวจจับขวด
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บทคัดย่อ

1. คํานํา

ในบทความนี้ นํ าเสนอการประยุกต์ใ ช้กล้อ งถ่า ยภาพขวดที่อ ยู่บ น
สายพานลําเลียง มาทําการวิเคราะห์หาจํานวนและความหนาแน่ นของ
จํานวนขวดต่อพื้นที่สายพานลําเลียงล่วงหน้ าแทนการใช้ตวั เซนเซอร์
หรือลิมติ สวิตซ์ท่ีจะรับรู้ขอ้ มูลเมื่อขวดต้องมาถึงตําแหน่ งตรวจจับ โดย
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผลภาพจะถู ก นํ าไปใช้ ง านร่ ว มกั บ
โปรแกรมควบคุ ม การขับ เคลื่อ นสายพานลํ า เลี ย ง เพื่อ ทํ า การปรับ
ความเร็วของสายพานให้สอดคล้องกับปริมาณขวด ซึ่งในบทความได้ใช้
โปรแกรม MATLAB ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจํานวน
ขวดในบริเวณพื้นที่ ที่กําหนดและนํ าส่งข้อมูลผ่าน OPC (OLE for
Process Control) ให้กบั โปรแกรมควบคุม ในระบบพีแอลซี S7-300
เพื่อ ทํ าการควบคุม ระบบขับ สายพานลํ าเลียง ผลของการทดลองการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมดังกล่าวผ่าน OPC แสดงให้เห็นว่า
ระบบสามารถทํ า การแลกเปลี่ย นข้อ มูล ปริม าณขวดได้แ ละสามารถ
ทํางานร่วมกันได้จริง
คําสําคัญ: สายพานลําเลียง OPC พีแอลซี เซนเซอร์ ความหนาแน่ นของ
จํานวนขวด

ในสายการผลิ ต ที่ ใ ช้ ข วดเป็ น บรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ละใช้ โ ฟโต้ อิ เ ล็ ก ทริค
เซนเซอร์หรือ ลิม ิตสวิตซ์ เป็ นตัวตรวจจับขวดที่เข้ามาในสายการผลิต
หรือ สายพานลํา เลีย ง ซึ่ง บางครัง้ ในสายการผลิต ที่ใช้ขวดเป็ น บรรจุ
ภัณ ฑ์ จะต้อ งนํ า ผลจากตัว ตรวจจับ ดัง กล่ า ว เป็ นตัว แสดงผลการนับ
จํา นวนขวดและจับ ความหนาแน่ น ของจํ า นวนขวดที่อ ยู่บ นสายพาน
ลําเลียง เพื่อปรับความเร็วของมอเตอร์ขบั เคลื่อนสายพาน ผลของการ
ตรวจจับทีต่ อ้ งให้ขวดสัมผัสกับลิมติ สวิตซ์ อาจจะทําให้ขวดเกิดการเบียด
กับตัวสวิตซ์แล้วทําให้ขวดผิดรูปไป อีกทัง้ เกิดความล่า ช้าในการที่จ ะ
ตรวจจํานวนขวดในสายพานลําเลียงเนื่ อ งจากต้อ งรอให้ขวดเคลื่อ นที่
มาถึงตําแหน่ งตรวจจับก่อ น ตัวตรวจจับหรือ ลิม ิตสวิตซ์จึงจะสามารถ
ตรวจจับได้ เป็ น ผลให้บางครัง้ ขวดเกิดการเบีย ดกันจนผิด รูป หรือ ล้ม
หรือถ้าเป็ นขวดแก้วก็อาจทําให้ขวดแตกได้ การประยุกต์ใช้การสื่อสาร
ระหว่างกล้อ ง กับกล่อ งประมวลผลรูป ภาพและพีแอลซี สามารถช่ว ย
ควบคุม จํานวนและความหนาแน่ นของจํานวนขวดปรกติบนสายพาน
ลําเลียงได้ 90% และ ช่วยแก้ปญั หาเรื่อ งขวดแตกได้ [1] โดยใน
บทความนี้ นํ า เสนอวิธีก ารประยุก ต์ใ ช้ซ อฟต์แ วร์ท่ีม ีอ ยู่ใ นป จั จุบ ัน มา
ประยุกต์ทํางานร่วมกัน
ซึ่งสะดวกและไม่จําเป็ นต้องสร้างฮาร์ดแวร์
ขึน้ มาใหม่ โดยการใช้กล้องที่มคี วามละเอียด 2592 x 1936 พิกเซล มา
ทําการถ่ายภาพขวดทีอ่ ยูบ่ นสายพานลําเลียง มาวิเคราะห์หาจํานวนและ
ความหนาแน่ นของจํานวนขวดต่อพื้นที่สายพานลําเลียงแล้วนํ าผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมควบคุมการขับเคลื่อนของ
สายพานลําเลียง เพื่อทําการปรับความเร็วของสายพานให้สอดคล้องกับ
ปริมาณขวด โดยในบทความได้ใช้โปรแกรม MATLAB ในการวิเคราะห์
ข้อ มูลภาพเพื่อ ให้ได้ข้อ มูล จํานวนขวดในบริเ วณพื้น ที่ ที่กํา หนดและ
นํ าส่งข้อมูลผ่าน OPC ให้กบั โปรแกรมควบคุม ระบบพีแอลซี S7-300
เพื่อทําการควบคุมระบบขับสายพานลําเลียงให้สอดคล้องกับปริมาณหรือ
ความหนาแน่ น ของจํ า นวนขวดที่ กํ า หนด ผลของการทํ า ลองการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมดังกล่าวผ่าน OPC แสดงให้เห็นว่า
ระบบสามารถทํางานได้จริงและสามารถใช้เป็ นแนวทางเพื่อนํ าข้อมูลที่
ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแทนการ ใช้งานหรือลดการใช้ตวั ตรวจจับ อีกทัง้
ข้อมูลที่ผ่าน OPC สามารถนํ าไปเชื่อมโยงกับโปรแกรม Excel เพื่อ
จัดทําข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ต่อไปได้

Abstract
This paper describes an implementation of using camera to
capture image of bottle on conveyor belt. The image analysis will
be done in order to determine a density of number of bottles
(DNB) instead of using sensor or limit switch which activate when
bottles arrived to detecting point of the sensor. The data from the
image processing to be used in conjunction with the drive control
system in order to adjust the belt speed in accordance with the
amount of bottles in assigned zone on the conveyor. The image
analysis will be done by MATLAB to obtain information on the
number of bottles in the specific area. The data from MATLAB will
be sent via OPC to S7-300 PLC for the motor speed control
system. The experiment result shows that the system can
exchange information and can actually work together.
Keywords: Conveyor belt, OPC, PLC, Sensor, DNB
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2. รูปแบบการสื่อสาร
บทความนี้จะใช้ OPC เป็ นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
โปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ
2.1 ภาพรวม OPC
OPC Foundation ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ 1994 เป็ นสมาคมอุตสาหกรรมที่
สร้างและรักษา มาตรฐานสําหรับการเชื่อมต่อแบบเปิ ด ของอุปกรณ์ใน
ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ในปี ค.ศ 1996 ได้เริม่ พัฒนา OPC (OLE
for Process Control) โดยการร่วมมือ กับบริษทั เอกชนในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ และต่อมาในปี ค.ศ. 2011 ได้ให้ความหมายตัวย่อ
ใหม่ของ OPC เป็ น รูปแบบการสื่อ สารแบบเปิ ด (Open Platform
Communications) การเชื่อมต่อระหว่าง OPC เซิร์ฟเวอร์และ OPC
ไคลเอนต์ สามารถที่จะเชื่อมต่อได้มากกว่าหนึ่งการเชื่อมต่อ ที่มาจาก
ต่างผูผ้ ลิตกัน [2] ดังรูปที่ 1

(Allen Bradley)
INPUT TAGS

(Siemens STEP7)
OUTPUT TAGS
Bool Tag
Alarm Tag
Only Linked when..

Setting: Scan Rate of Monitored Tag 1000 ms
Conduct link on: Temp Tag = 10
รูปที่ 3 การส่งข้อมูลด้วย Tag แบบมีเงือ่ นไข

จากรูปที่ 3 ข้อมูลจากอุปกรณ์ต้นทาง จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
ทุกๆ 1000 ms หากตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนด คือ Temp Tag=10

OPC Server
Vendor A
OPC Client #1

OPC Server
Vendor B

10

Temp Tag

3. การออกแบบระบบและการสื่อสาร
บทความนี้ได้ออกแบบโครงสร้างการสื่อสารดังรูปที่ 4 ที่มรี ูปแบบการ
ส่งข้อมูลจาก MATLAB ไปยัง MS Excel ก่อนที่จะผ่าน OPC เพื่อ
ลิงค์แท็ก ไปยังระบบพีแอลซี S7-300 ในขณะเดียวกันก็สามารถนํ า
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปแสดงยังหน่วยแสดงผล WinCC Flexible ซึ่งมี OPC Client
Driver เดียวกับ MS Excel จึงไม่จาํ เป็ นต้องผ่านลิงค์แท็ก

OPC Client #2

OPC Server
Vendor C
รูปที่ 1 การเชือ่ มต่อระหว่าง OPC เซิรฟ์ เวอร์ และ ไคลเอนต์

MATLAB

2.2 OPC ทีใ่ ช้ในบทความนี้
บทความนี้จะใช้ KEPware OPC ซึ่งจะมีฟงั ก์ชนั การสื่อสารข้อมูล
ระหว่าง ไคลเอนต์ เซิรฟ์ เวอร์ และ อุปกรณ์ โดยใช้แท็กขัน้ สูง (Advance
Tags) ทีเ่ ป็ นลิงค์แท็ก (Link Tag) ซึง่ มีทงั ้ การเชื่อมต่อแบบธรรมดา และ
การเชื่อมต่อแบบมีเงื่อนไข

Links Tags

Excel

Linked to
(Allen Bradley)
INPUT TAGS
Tag
Tag
Tag

(Siemens STEP7)
OUTPUT TAGS
Tag
Tag
Tag
Setting: Update Rate 1000 ms
Conduct link on: Input value Change

Channel 1:
DDE Client

Channel 2:
Siemens TCP/IP
Ethernet

WinCC Flexible

STEP7
Simatic Manager

S7-300

รูปที่ 4 โครงสร้างการสือ่ สารทีอ่ อกแบบ

3.1 การส่งข้อมูลจาก MATLAB ไปยัง OPC
รูปแบบมาตรฐานการส่งข้อมูลจาก MATLAB ไปยัง OPC สามารถ
ทําได้โดยการใช้เครื่อ งมือใน MATLAB OPC Toolbox [3,9] โดย
บทความนี้อ อกแบบให้ส่งออกข้อ มูลจาก MATLAB ไปเก็บใว้ใน MS
Excel ก่อนทีจ่ ะส่งต่อไปในส่วนอื่นๆ

รูปที่ 2 การส่งข้อมูลด้วย Tag ระหว่างอุปกรณ์

จากรู ป ที่ 2 กลุ่ ม ข้ อ มู ล จากอุ ป กรณ์ ต้ น ทาง จะถู ก ส่ ง ไปยัง อุ ป กรณ์
ปลายทาง ทุกๆ 1000 ms หากค่าอินพุทมีการเปลี่ยนแปลงจากค่าก่อน
หน้า
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3.2 การรับและส่งข้อมูลผ่าน OPC เซิรฟ์ เวอร์
ช่องทางที่1 : ข้อมูลจาก Excel จะถูกเขียนลงไปในแท็กรับข้อมูลโดย
DDE Client Server ซึ่ง มีรูป แบบมาตรฐาน (Standard DDE
Addressing) ดังนี้
<DDE service name>|<Topic name>!<Item name>
เช่น excel|sheet1!R1C2 อธิบายตามรูปที่ 5
Excel | sheet1 ! R1 C2

4. กรณี ศึกษาการตรวจจับขวด
บทความนี้จะนํ าเสนอการใช้ MATLAB ประมวลผลหาความหนาแน่ น
ของจํ า นวนขวดบนสายพานลํ า เลี ย ง ซึ่ ง MATLAB มีเ ครื่อ งมือ
หลากหลายในการสื่อ สารกับ กล้ อ งถ่ า ยรู ป เพื่อ ตรวจจับ ภาพโดยไม่
จําเป็ นต้องสร้างฮาร์ดแวร์และโปรแกรมมาใหม่ และ มีเครื่องมือวิเคราะห์
รูปภาพมากกว่า 2,000 เครื่อ งมือ ครอบคลุมทัง้ ขัน้ ตอนวิธีการอ้างอิง
ฟ งั ก์ ช ัน มาตรฐาน แอพพลิเ คชัน่ สํ า หรับ การประมวลผลภาพ การ
วิเคราะห์ การแสดง และการพัฒนา อัลกอริทมึ ซึ่งได้อธิบายใว้ใน [5,6]
ความท้า ทายในการประมวลผลภาพทัว่ ไปก็จ ะมีท ัง้ ขนาดของภาพ
ความสว่าง รูปร่างของวัตถุ ขนาดของวัต ถุ และสีของวัตถุ ท่ีต้อ งการ
ตรวจจับ ดังแสดงใน รูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าภาพความสว่างของพืน้ หลังไม่
สมํ่าเสมอ จึงเป็ นอุปสรรคสําหรับการประมวลผล ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้อ ง
ปรับปรุงคุณภาพโดยการขจัดสัญ ญาณภาพส่วนที่เกิน และเพิม่ ความ
คมชัดของภาพในส่วนทีต่ อ้ งการประมวลผล ซึง่ ในบทความนี้กค็ อื ฝาขวด
จะอธิบายรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอนต่อไป

หลักที่ 2
แถวที่ 1
แผ่นงานที่ 1
โปรแกรม MS Excel
รูปที่ 5 รูปแบบการสือ่ สารระหว่าง OPC กับ Excel

จากนัน้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังช่องทางที่2 ผ่านลิ้งแท็ก ในขณะเดียวกันก็
สามารถส่งข้อมูลไปยังหน้าจอแสดงผล WinCC Flexible
ช่องทางที2่ : รับข้อมูลจากช่องทางที่1 ผ่านลิ้งแท็ก ก่อนที่จะส่งไปยัง
พีแอลซีโดยไดรเวอร์ Siemens TCP/IP Ethernet [4] ซึ่งมีรูปแบบ
มาตรฐาน (DB Memory Type – Standard S7300/400 Item Syntax)
ดังนี้
DB<num>,<S7 data type><address> อธิบายตามรูปที่ 6
เช่น DB20,D02
DB | 20, D 02
แอดเดรส
ประเภทข้อมูล Double Word
เลขที่ Data Block
Data Block

รูปที่ 8 ตัวอย่างการปรับปรุงภาพก่อนทําการประมวลผล

รูปที่ 6 รูปแบบการสือ่ สารระหว่าง OPC กับ S7-300

4.1 ขนาดของวัตถุ
จากการทดลองถ่ายภาพขวดในแนวตัง้ ฉากที่ระยะห่างระหว่างกล้อง
กับขวดต่างๆ กันแล้ววัดขนาดของฝาขวดโดยใช้ฟงั ก์ชนั ‘ imtool ’ จะได้
ขนาดของฝาขวดตามตารางที่1 จะเห็นได้ว่าความละเอียดของภาพจะ
ลดลง หรือ ขนาดของพิกเซลจะมีขนาดใหญ่ ข้นึ เมื่อ ระยะห่างระหว่าง
กล้องกับขวดเพิม่ มากขึน้ [7]

บทความนี้ จ ะกําหนดข้อ มูลขึ้น มาทัง้ หมดหกชุดตามรูป ที่ 7 เพื่อ แทน
ปริมาณความหนาแน่นของจํานวนขวดบนสายพานลําเลียงทัง้ หกโซนซึ่ง
จะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์รปู ภาพ

ตารางที1่ เปรียบเทียบขนาดฝาขวดกับระยะห่างระหว่างกล้อง
ระยะห่างระหว่างกล้องกับขวด
(มิลลิเมตร)
500
1,000
1,500
1,800
2,000
2,500
3,000

รูปที่ 7 การเชือ่ มต่อระหว่าง Device Driver โดยใช้ ลิงค์แท็ก

ค่าเฉลีย่ ขนาดฝาขวด
(พิกเซล)
56
27
18
14
11
8
6

ข้อมูลขนาดฝาที่ได้จะเอาไปประมวลผลตรวจจับในขัน้ ตอนต่อไป
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4.2 ความสว่างของวัตถุ
ภาพที่ได้จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ บางครัง้ จะได้ภาพที่มคี วามส่องสว่าง
ไม่สมํ่าเสมอ ขนาดรูร บั แสงเลนส์ก็ม ีผลกับความความสว่างของภาพ
เช่นกัน [8] MATLAB จะมีฟงั ก์ชนั ในการวัดค่าความสว่างของสีแดง
สีเขียว และ สีน้ํ าเงิน (RGB : Red Green and Blue) บทความนี้ได้
ทดลองวัดค่า RGB สีของฝาขวดสามสีคอื สีน้ํ าเงิน สีชมพู และ สีขาว
ซึง่ จะได้คา่ ตามรูปที่ 9

รูปที่ 11 ภาพหลังจากปรับค่าระดับความสว่าง

การแปลงภาพระดับสีเทาเป็ นภาพไบนารี ภาพจะแทนที่พกิ เซลทัง้ หมด
ในภาพที่นําเข้าด้วยลอจิก 1 (สีขาว) และ 0 (สีดํา ) Level จะช่วยปรับ
ละเอียดอยู่ในช่วง ( 0,1 ) ช่วงนี้จะสัมพันธ์กบั ระดับสัญญาณของภาพ
ดังนัน้ ค่าระดับ 0.5 เป็ นค่ากึ่งกลางระหว่างสีดําและสีขาวโดยไม่คํานึงถึง
ระดับมาตรฐานของภาพไบนารี
4.4 การเติมเต็มรูปภาพวัตถุ
ภาพวัตถุท่ไี ด้จากขัน้ ตอนการปรับละเอียดก่อนหน้ านี้อ าจมีรอยเว้า
หรือฉีกและไม่สมบูรณ์ จึงจําเป็ นต้องดําเนินการในขัน้ ตอนต่อไป โดยจะ
แทนที่สขี าวด้วยสีดําทัง้ หมด โดยใช้ฟงั ก์ชนั “ imcomplement ” เพื่อ
คํานวณคุณสมบัตขิ องภาพ ซึ่งภาพสามารถเป็ นไบนารี สีเทา หรือภาพ
RGB ก็ได้ ถ้าเป็ นภาพไบนารี่ 0 จะกลายเป็ น 1 และ 1 จะกลายเป็ น 0
สีดําและสีขาวจะสลับกัน แต่ถ้าเป็ นภาพ RGB ค่าแต่ละพิกเซลจะถูกหัก
ออก จากค่าพิกเซลสูงสุดที่สนับสนุ นและความแตกต่างถูกนํ ามาใช้เป็ น
ค่าพิกเซล บริเวณที่มดื กลายเป็ นสว่างและพืน้ ทีส่ ว่างจะกลายเป็ นสีเข้ม
จากนัน้ ทําการเพิม่ ส่วนที่ขาดหายโดยใช้ฟงั ก์ชนั “ imfill ” หลังจากทํา
การสลับสีของภาพและเติมรอยเว้าในขณะเดียวกัน ดังรูปที่ 12

รูปที่ 9 ค่าความสว่างของภาพ RGB

ข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกนํามาแปลงเป็ น ข้อมูลภาพ ขาว-ดํา (Binary image) ดัง
รูปที่ 10 ก่อนทําการประมวลผลนับจํานวนขวด ซึ่งภาพ ขาว-ดํา นี้จะมี
1 บิต ต่อ พิกเซล โดยค่าสีจะมีแค่สองค่าคือ 0 หรือสีดํา และ 1 หรือสี
ขาว โดยใช้รปู แบบฟงั ก์ชนั “ im2bw(I, level) ” เพื่อทําให้เป็ นภาพไบนา
รี่ เมื่อ “ I ” คือภาพที่เราจะนํ ามาทําการประมวลผล และ “ level ” ค่าที่
ใช้ปรับระดับความสว่าง

รูปที่ 12 ภาพหลังจากทําการสลับสีเติมและรอยเว้า

4.5 การตัดภาพรบกวน
จากขัน้ ตอนก่อนหน้ านี้จะเห็นได้ว่ายังมีภาพรบกวนอยู่ ฟงั ก์ชนั “
strel ” และ “ imopen ” จะสร้างองค์ประกอบโครงสร้าง ประเภทและ
ขนาดของวัตถุท่ีระบุโดยรูปร่าง Strel ยังสามารถใช้กบั พารามิเตอร์
เพิม่ เติมได้ เช่น ต้องการเฉพาะวัตถุท่มี ลี กั ษณะเป็ นแผ่นกลมที่มรี ศั มี
ตัง้ แต่ 10 พิกเซลขึน้ ไป วัตถุท่มี รี ศั มีน้อยกว่า 10 พิกเซลจะถูกลบออก
จากภาพ ดังรูปที่ 13

รูปที่ 10 ค่าข้อมูลแบบไบนารีท่ ไ่ี ด้จากการประมวลผลภาพ

4.3 การปรับละเอียดระดับสี ขาว-ดํา
จากขัน้ ตอนก่อนหน้านี้อาจจะยังได้ภาพที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากเงาที่
มีอ ยู่ ใ นภาพเริ่ม ต้ น จะเห็น ได้ ว่ า พื้น หลัง ของภาพมีค วามสว่ า งไม่
สมํ่าเสมอ จึงทําให้ภาพหลังจากที่ทําให้เป็ นภาพ ขาว-ดํา มีภาพรบกวน
วัตถุท่ตี ้องการนับ เราจึงทําการปรับละเอียดอีกรอบโดยระบุค่าระดับ
(level) ให้เหมาะสมกับความสว่างของภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่มคี ุณภาพ
มากขึน้ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 13 ภาพหลังจากลบส่วนเกิน

4.6 การประมวลผลตรวจจับภาพ
มาถึงขัน้ ตอนนี้ เราได้ภาพที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะหาฝาซึ่งเป็ นวัตถุ
วงกลม โดยใช้ฟงั ก์ชนั “imfindcircles” ที่มรี ศั มีอ ยู่ในช่วงที่เราต้อ งการ
ตรวจสอบ ช่วงของรัศมีสําหรับวัตถุทรงกลมที่ต้องการกาตรวจสอบจะ
ระบุเป็ นเวกเตอร์ สององค์ประกอบ [ Rmin Rmax ] ของจํานวนเต็มใดๆ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นความผิดพลาดของขนาดฝา ก่อน และ
หลังการประมวลผลภาพ

ในขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบพบแล้วก็ให้เขียนวงกลมลงไปในฝานัน้ ๆ
(Viscircles) เพื่อให้ม ั ่นใจว่าตรวจสอบฝาครบทุกฝา ดังรูปที่ 14

ระยะห่างระหว่าง
กล้องกับขวด
(มิลลิเมตร)

รูปที่ 14 ภาพทีต่ รวจนับแล้วจะถูกวาดวงกลมสีแดง

500
1,000
1,500
1,800
2,000
2,500
3,000

4.7 คํานวนหาความหนาแน่นของจํานวนขวดในแต่ละโซน
ข้อมูลทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนการตรวจจับภาพนี้คอื ตําแหน่งจุดศูนย์กลาง X,Y
ของฝาแต่ละฝา ดังนัน้ เราจึงสามารถประมวลผลหาความหนาแน่ นของ
จํานวนขวดในแต่ละโซนได้โดยกําหนดแนวแกน X เป็ นหลัก จาก
ขัน้ ตอนก่อนหน้านี้จํานวนขวดทัง้ หมดที่นับได้คอื 55 ขวด และจํานวน
ขวดในแต่ละโซนดังแสดงรูปที่ 15 ในหัวข้อผลการทดลอง

เปรียบเทียบขนาดฝาก่อน
และหลังการปรับปรุง
(พิกเซล)
ก่อน
หลัง
56
58
27
28.72
18
18.54
14
16.5
11
13.38
8
12.50
6
-*

เปอร์เซ็นผิดพลาด

3.57%
6.37%
3.00%
17.86%
21.64%
56.25%
100%*

* ที่ระยะห่าง 3,000 มม. ภาพมีขนาดเพียงแค่ 6 พิกเซล ซึ่งไม่ละเอียด
เพียงพอ (ภาพเบลอ) จึงไม่สามารถประมวลผลตรวจจับฝาขวดได้
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล นอกจากจํานวนขวดแล้ว ก็จะมีขอ้ มูล
ค่าเฉลี่ยต่างๆ ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด เช่น จุดศูนย์กลาง X,Y และ ค่า
รัศมีต่าํ สุดและสูงสุดของฝา ดังรูปที่ 18

รูปที่ 15 กําหนดขอบเขตแต่ละโซนในแนวแกน X

5. ผลการทดลอง
จากรูปที่ 16 และ ตารางที่ 2 จะแสดงความคมชัดของภาพที่ระยะห่าง
ระหว่างกล้องกับขวด ตัง้ แต่ 500, 1,000, 1,500, 1,800, 2,000, 2,500,
และ 3,000 มิลลิเมตร(มม.) ตามลําดับ ซึ่งจากการวัดขนาดของฝาและ
เปรีย บเทีย บค่ า พิก เซลก่ อ นและหลัง การปรับ ปรุง ภาพ จะเห็น ได้ว่ า
เปอร์เซ็นผิดพลาดจะสูงขึน้ ที่ระยะห่างมากขึน้ เนื่องจากความละเอียดค่า
พิกเซลของภาพลดลง
รูปที่ 18 ผลการประมวลผล MATLAB Workspace

รูปที่ 16 แสดงความคมชัดของภาพทีร่ ะยะห่าง 500-3,000 มม.

รูปที่ 17 ความค่าความสว่าง RGB ของภาพทีเ่ บลอ
จากรูปที่ 17 ค่าความสว่าง RGB ของแต่ละพิกเซลจะแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชดั ทีร่ ะยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุมากๆ

รูปที่ 19 ช่องทางการรับและส่งข้อมูลผ่าน OPC
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จากรูปที1่ 9 ช่องทางที1่ (Channel1.Device1) จะสื่อสารกับ Excel ที่
รอบการสแกนส์ท่ี 500 ms ส่วนช่องทางที่2 (Channel2.Device2) จะ
สื่อสารกับ พีแอลซี S7-300 ที่รอบการแสกนส์ท่ี 1,000 ms โดยข้อมูลที่
ได้จะถูกส่งผ่าน DB ไปประมวลผลฟงั ก์ชนั FC1 ที่เป็ นโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมการขับเคลื่อนความเร็วของระบบสายพานลําเลียง ซึ่ง FC1 ที่
พัฒนามาใช้งานแสดงได้ดงั รูปที่ 20

6. สรุป
การบู ร ณาการ MATLAB กับ ระบบพีแ อลซี S7-300 สามารถ
ประมวลผลตรวจจับ จํ า นวนขวดในบริเ วณพื้น ที่ ที่ กํ า หนดโดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีมอี ยู่ในปจั จุบนั มาประยุกต์ทํางานร่วมกันซึ่งสะดวกและไม่
จําเป็ น ต้อ งสร้างฮาร์ดแวร์ข้นึ มาใหม่ ซึ่ง MATLAB มีเครื่อ งมือ ที่
หลากหลายในการสื่อสารกับกล้อ งถ่ายรูปเพื่อ จับภาพและประมวลผล
ภาพ และนํ าส่งข้อมูลผ่าน OPC ให้กบั โปรแกรมควบคุม ระบบพีแอลซี
S7-300 เพื่อทําการควบคุมระบบขับสายพานลําเลียง ผลของการทดลอง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมดังกล่าวผ่าน OPC แสดงให้เห็น
ว่าระบบสามารถทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลปริม าณขวดได้และสามารถ
ทํางานร่วมกันได้จริง
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รูปที่ 20 รับข้อมูลจาก OPC ผ่าน DB20

นอกจากการนับจํานวนขวดบนสายพานลําเลียงขวดแล้ว ข้อมูลภาพที่ได้
ยังสามารถประยุก ต์ใช้เ พื่อตรวจนับจํานวนขวดต่ อ หนึ่ ง แพ็คว่ามีครบ
หรือไม่ เพื่อแทนการใช้งานปจั จุบนั ทีย่ งั ใช้วธิ กี ารชั ่งนํ้าหนัก ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 ตรวจนับจํานวนขวดในแพ็ค

ในบางครัง้ ผูผ้ ลิตอาจมีผลิตภัณท์มากกว่าหนึ่งชนิดบนสายพานลําเลียง
เดียวกัน ซึ่งอาจมีสขี องฝาต่างกัน ในกรณีน้ีเราสามารถประมวลผลนับ
ฝาทีละสี ฟ้า ขาว และ ชมพู แล้วค่อยรวมจํานวนฝาทัง้ สามสี ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 ตรวจนับฝาขวดทีม่ สี แี ตกต่างกัน
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การปรับปรุงสายการผลิ ตด้วยพืน้ ฐานแนวคิ ด MES
Production Line Improvement Based on MES Concept
นางสาวสมฤดี วงค์พรม1, ไสว พงศ์สวัสดิ ์2
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efficiently control of raw material, manufacturing planning and
transportation planning that will be an advantage of making an
important decision of the management level even unexpected
situation. Finally, the production line will have a brilliant
performance and achieve the target.
Keywords: Production Line, MES System, KPIV System, Real
Time

บทคัดย่อ
บทความนี้ นํ าเสนอการปรับ ปรุ ง สายการผลิ ต ในโรงงานแทน
สายการผลิตระบบเดิม ทีจ่ ะใช้พนักงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลการผลิตและการ
ทํางานของเครื่อ งมือ เครื่อ งจักรต่างๆ ทําให้ข้อ มูลที่ได้ล่าช้าและขาด
ความแม่นยําโดยในบทความได้ใช้พน้ื ฐานแนวคิด MES (Manufacturing
Execution System) เป็ นแนวทางให้การปรับปรุงแต่ละส่วนงาน ด้วยการ
เริม่ จากส่วนรับข้อมูลการผลิต การตรวจจับสถานะต่างๆในกระบวนการ
ผลิตผ่านตัวตรวจจับ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนวัตถุดบิ ที่ใช้ในการ
ผลิต มานํ าเสนอแบบเวลาจริง เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจในการสั ่งงาน
การวิเคราะห์การผลิต นอกจากนี้ ในบทความได้ประยุกต์ใช้ ระบบ KPIV
(Key Process Input Variable) ทีส่ ามารถใส่ขอ้ มูลการผลิตได้แบบเวลา
จริง จึงช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมวัตถุดบิ การวางแผนการผลิตและการ
จัดส่งสินค้า เพื่อช่วยในการติดสินใจดําเนินการต่างๆได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นแผนทีว่ างไว้หรืออาจเป็ นสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างกระทันหัน เพื่อให้ระบบการผลิตสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุดชั นีชว้ี ดั ทีก่ ําหนด
คําสําคัญ: สายการผลิต ระบบ MES, ระบบ KPIV, เวลาจริง

1. คํานํา
ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในปจั จุบนั การใช้งานเครื่องมือ
เครื่อ งจักรในโรงงานได้เต็ม ประสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้ม ีกําไรหรือ ปรับปรุง
ประสิท ธิภ าพของงานให้ได้ม ากที่สุด เป็ นสิ่งที่ท างบริษทั ต้อ งคํานึงถึง
และเข้าใจ ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็ นต้องมีเครื่องมือ และเทคนิ คที่เหมาะสม
สําหรับ การทํา งาน การแสดงผล การจัดการกับเครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร
เหล่านัน้ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
ให้ได้ผลตอบแทนการผลิตมากที่สุด ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือแนวคิดของ
ระบบ MES
Overall Equipment Effectiveness (OEE) เป็ นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้ใน
การวัดประสิทธิภาพการผลิต แต่กเ็ ป็ นส่วนน้อยที่จะใช้ระบบอัตโนมัตใิ น
การวัดประสิทธิภาพหรือหาสาเหตุของการล้มเหลว ของทัง้ เครื่องมือ
เครื่องจักรและกระบวนการการผลิต ดังนัน้ ระบบการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
หรือ Automated Data Acquisition (DAQ) จึงเป็ นทางเลือกที่ดที ่จี ะใช้
เก็บข้อมูลที่สําคัญและปลอดภัยของ OEE Report และยังสามารถส่ง
ข้อมูลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร และกระบวนการ
การผลิตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สําหรับระบบ DAQ ถูกออกแบบมาเพื่อวัดและเก็บค่าพารามิเตอร์ท่ี
สํ า คั ญ ๆ ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยสองส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ เ ป็ นฮาร์ ด แวร์
(Hardware) ได้แก่ พีแอลซี (PLC) และตัวตรวจจับต่างๆ เป็ นต้น และ
ส่วนที่เป็ นซอร์ฟแวร์ (Software) ที่จะดึงข้อมูลมาจากฮาร์ดแวร์ หรือ
กระบวนการผลิต เพื่อเก็บข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลดิบเป็ นฐานข้อมูลที่ม ี
ความหมาย ตีค วามได้เ พื่อ ใช้สํา หรับ เปรีย บเทีย บทัง้ ในป จั จุบ ัน และ
อนาคตและเครื่องมือที่สําคัญอีกอย่างคือ KPIV (Key Process Input
Variable) คือการที่สามารถใส่ขอ้ มูลการผลิตได้แบบเวลาจริงโดยข้อมูล
การผลิตนัน้ อาจจะมีการวางแผนล่วงหน้ าไว้แล้ว หรืออาจเป็ นแผนการ
ผลิตแบบกระทันหันก็ได้

Abstract
This paper describes production line improvement based on
MES (Manufacturing Execute System). Traditional production line,
the data collection of the current production line is a manual
process of gathering the information of an equipment machine and
raw material. In addition, collected data some time are inefficient
system because of the delayed gathering and inaccurate
information. Therefore the manufacture have to improve the
performance of production line with an automation system based
on MES (Manufacturing Execute System) concept. The
production line based MES will be able to retrieve real time data
from each of production lines. Data from machines, sensors, and
raw material are monitor to crucial decision making and production
analysis. Furthermore, this paper applied the KPIV (Key Process
Input Variable) system to increase the performance of gathering a
real time data. For this reason the production line will improve
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2. หลักการและทฤษฎี
MES เป็ น ระบบจัด เก็บ ข้อ มูลและสารสนเทศที่ถูก พัฒ นามาเพื่อ
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ โดยจุดประสงค์หลักของการพัฒนาระบบนี้
คือรับสถาณะข้อมูลแบบเวลาจริงที่เกี่ยวข้องกระบวนการการผลิต ไม่ว่า
จะเป็ นการควบคุม การติดตามการผลิตสินค้า การควบคุมคลังวัตถุดบิ
ตารางการผลิต การควบคุมขบวนการผลิต ต้นทุนสินค้า การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า การจัดส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งข้อมูลที่ได้มานัน้ จะ
เป็ นข้อมูลดิบ ระบบ MES ก็จะหน้าทีร่ วบรวม จัดเรียง และตีความข้อมูล
เหล่ า นั น้ แล้ ว ส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล เหล่ า นั น้ ไปยัง ระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) ทีท่ ําหน้าทีว่ างแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวม เพื่อ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ ได้อ ย่างสูงสุดของทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร หากดูจากรูปที่ 1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านล่าง [4]
ระบบ MES จะอยู่ในส่วนของ Manufacturing Control Information ส่วน
ระบบ ERP จะอยู่ในส่วนของ Enterprise Information ซึ่งจะรับข้อมูลมา
จากระบบ MES
มาคิ ด วิเ คราะห์ แ ละวางแผนในระดับ องค์ ก ร
เพราะฉะนัน้ ข้อมูลแบบเวลาจริงของระบบ MES จึงมีประโยชน์อย่างมาก

รูปที่ 2 ระดับชัน้ ข้อมูล
เทคนิคที่สําคัญที่ใช้ในระบบ MES คือระบบ OEE [3] ซึ่งทําหน้ าที่
เป็ น ตัว วัด ผลเพื่อ ชี้ ใ ห้ เ ห็น ว่ า เครื่อ งจัก รสามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากเท่าไร และองค์ประกอบของระบบ OEE มีสามส่วนคือ
1. ความพร้อ มใช้งาน (Availability) มีสาเหตุม าจากความสูญเสีย
อันเนื่องมาจากเวลาทีต่ อ้ งหยุดเดินเครื่องจักร
- การเกิดเหตุขดั ข้องของเครื่องจักร
- เวลาที่ใ ช้ใ นการติด ตัง้ เครื่อ งจักร : การเตรีย มพร้อ มในการ
ปรับเปลีย่ นเครื่องจักรรวมไปถึงการทําความสะอาด
- ความสูญ เสีย แบบอื่น ๆ ที่ม ีผ ลต่ อ ความพร้อ มใช้ง าน ได้แ ก่
ความสูญเสียทีเ่ กิดในช่วงแรกของการเดินเครื่อง เวลาที่ไม่ได้ถูก
กําหนดแผนผลิตไว้ เป็ นต้น
2. สมรรถนะ (Performance) มีส าเหตุ ม าจากความสู ญ เสีย อัน
เนื่องมาจากความเร็ว
- ความเร็ว ในการเดิน เครื่อ งที่ต่ํ า ลง : เนื่ อ งจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไม่เสถียรหากผลิตที่ความเร็วที่ถูกออกแบบมาหรือ
เพราะอาจไม่รู้ว่าเครื่องจักรถูกออกแบบมา ให้เดินเครื่องให้เร็ว
กว่านี้ได้
- การหยุดเครื่องเล็กๆน้อยๆ : เป็ นเหตุการณ์ท่มี าขัดจังหวะการ
ไหลของการผลิต
3. คุณภาพ (Quality) มีสาเหตุมาจากความสูญเสียอันเนื่องมาจาก
ของเสีย
- ของเสียรอการทําลายและแก้ไขชิน้ งาน
- ของเสียทีเ่ กิดช่วงแรกของการเดินเครื่อง
และกระบวนการทํางานของ OEE จะแสดงตามรูปที่ 3 ด้านล่าง

รูปที่ 1 ลักษณะการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ถ้าหากแบ่งข้อ มูลเป็ นระดับชัน้ จะแบ่งได้เป็ นสี่ระดับตามรูปที่ 2 [4]
คือ ข้อมูลระดับองค์กร ข้อมูลระดับการดําเนินการ การผลิต ข้อมูลระดับ
ระบบการทํางาน และข้อมูลดิบทีไ่ ด้จากตัววัดต่างๆ
จากรูประดับชัน้ ข้อมูลด้านล่างจะเห็นว่าระบบ MES จะอยู่ท่รี ะดับที่
สาม ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นจุ ด เชื่ อ มระหว่ า งกระบวนการการผลิ ต กั บ
กระบวนการทางธุรกิจ
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4. Lid Dispenser คือจุดจ่ายฝาปิ ดไอศครีม
5. Lid Stopper คือจุดทีก่ ดฝาปิ ดไอศครีมให้แน่น
6. Code date เป็ นจุดทีย่ งิ วันผลิตและวันหมดอายุของไอศครีม
7. Pick and Place เครื่องจักรจุดนี้จะยกรางไอศครีมทีอ่ ยู่ในถ้วยไปวาง
ทีส่ ายพานเพื่อในไปแพ็คใส่กล่องต่อไป
8. Push Chain จุดนี้เป็ นสายพานลําเลียงรางไอศครีม
9. Semi Auto Pack เป็ นจุดจ่ายลังใส่ไอศครีม ซึ่ง 1 ลังจะใส่ไอศครีมได้
124 ชิน้ และส่งรางใส่ไอศครีมกลับไปยังจุดที่ 7
10. Packer จุดนี้จะใช้คนตรวจสอบความเรียบร้อยของไอศครีมในกล่อง
11. Tape Sealing เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยกล่องไอศครีมก็จะถูกส่งมายัง
จุดนี้เพื่อทําการปิ ดฝากล่อง
12. Weigh Checking และกล่องไอศครีมก็จะถูกส่งมาชั ่งนํ้ าหนัก เพื่อ
ตรวจสอบปริมาณของไอศครีมในกล่อง
13. X- Ray เครื่องนี้จะตรวจสอบสิง่ แปลกปลอมในกล่องไอศครีม
14. Spiral Conveyor และกล่องไอศครีมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูก
สายพานลําเลียงไปเก็บไว้ทห่ี อ้ งเก็บไอศครีมต่อไป

รูปที่ 3 กระบวนการทํางานของตัวชีว้ ดั OEE
1. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวมรวมนัน้ ก็คอื
ข้อมูลความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร สมรรถนะของเครื่องจักร
และคุณภาพของผลผลิต ซึ่งคิดออกมาเป็ นสัดส่วนระหว่างผลที่
ได้กบั เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
2. ขัน้ ตอนการประมวลผล การคํานาณค่า OEE คือ
อัตรา OEE = ความพร้อมใช้งาน x สมรรถนะ x คุณภาพ x
100%
ความพร้อมใช้งาน = เวลาเดินเครื่องจริง / เวลาปฏิบตั งิ านสุทธิ
สมรรถนะ
= ผลผลิตจริง / ผลผลิตเป้าหมาย
คุณภาพ
= ผลผลิตทีเ่ ป็ นของดี / ผลผลิตจริง
เมื่อ ได้ ค่ า OEE จากการคํ า นาณมาแล้ ว ก็ต้ อ งทํ า การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล OEE โดยใช้การเก็บรวบรวมแบบอัตโนมัติของ
ระบบ DAQ เพื่อเก็บเป็ นฐานข้อมูล
3. ขัน้ ตอนการรายงานผล ซึ่ง ผลที่ไ ด้นัน้ อาจออกมาในรูป แบบ
ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเอ็กเซล กราฟแสดงผล หรือรูปภาพ
เพื่อสะดวกในการวางแผนและการคิดวิเคราะห์
เมื่อมีการรายงานผลของกระบวนการการผลิตแบบเวลาจริงแล้ว ก็ถอื
ว่าเป็ นประโยชน์ อ ย่า งมากที่เราได้ร บั ข้อ มูลที่ม ีประสิท ธิภ าพ แต่จะดี
มากกว่านัน้ หากเมื่อ มีการวางแผนแล้ว สามารถใช้แผนนัน้ แบบเวลา
จริงด้วย ดัง้ นัน้ ระบบ KPVI ที่เป็ นระบบที่ใช้สําหรับใส่ขอ้ มูลการผลิตได้
แบบเวลาจริงไม่ว่าข้อมูลการผลิตนัน้ อาจจะมีการวางแผนล่วงหน้า หรือ
เป็ นแผนแบบกระทันหันก็สามารถโหลดแผนการผลิตนัน้ ได้ทนั ที

รูปที่ 4 สายการผลิตไอศครีมแบบถ้วย
ระบบเดิม การเก็บข้อมูลการผลิต หรื อ ข้อมูลเครื่ องจักร เช่น หากเกิ ด
การขั ด ข้ อ งของเครื่ องจั ก ร พนั ก งานที่ ดู แ ลสายการผลิ ต จะแจ้ ง ต่ อ
หัว หน้า งาน หัวหน้า งานแจ้ง ต่ อ ฝ่ ายซ่ อ มบํา รุ ง แล้ว จึ ง เข้า มาซ่ อ มบํา รุ ง
เครื่ องจักร ทําให้เสี ยเวลามาก ส่ วนข้อ มูล ถูกจดบันทึก สาเหตุ และเวลาที่
เครื่ องจักรขัดข้องโดยพนักงาน แล้วนําส่ งข้อมูลต่อไปยังส่ วนกลาง ข้อมูล
ผลผลิตก็ใช้พนักงานในการนับและจดบันทึกเช่ นกัน จึงทําให้ขอ้ มูลที่ได้
ล่าช้า แผนการผลิตก็ล่าช้าตามไปด้วย อีกทั้งข้อมูลที่ได้บางครั้งยังเสี่ ยงต่อ
การผิดพลาดสู งด้วย
การปรั บปรุ งระบบใหม่เริ่ มจากการติ ดตั้งตัวรั บ ค่า สถาณะการทํา งาน
ของเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ และข้อมูลเหล่านัน้ จะถูกส่งมาที่ PLC และ
ระบบ MES จะไปดึงข้อมูลเหล่านัน้ แสดงในโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 5

3. การออกแบบและการจัดทํา
การปรับปรุงสายการผลิตที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็ นสายการผลิต
ไอศครีมแบบถ้วย ซึ่งในสายการผลิตนี้มเี ครื่องมือ เครื่องจักร และตัววัด
สัญญาณ สามารถแบ่งออกได้ 14 จุด ตามรูปที่ 4 ได้แก่
1. Freezer เป็ นที่เก็บไอศครีมที่ใช้สําหรับสายการผลิต และที่หอ้ งนี้ก็
ติด ตัง้ PLC สํา หรับ รับ ข้อ มูล ของเครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร และตัว วัด
สัญญาณของสายการผลิต
2. Cup Dispenser คือจุดจ่ายถ้วยไอศครีม
3. Filler คือจุดจ่ายไอศครีมลงถ้วย
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รูปที่ 5 โปรแกรมแสดงสถานะการทํางานเครื่องจักร

รูปที่ 8 การบันทึกข้อมูลเกีย่ วการซ่อมบํารุง

โดยเมื่อเครื่องมือเครื่องจักรจุดใดหยุดทํางานจะมีหน้าจอแสดงสาเหตุ
การหยุดทํ างานของเครื่อ งจักรเครื่อ งนัน้ แสดงขึ้น มาเพื่อ ให้พ นัก งาน
เลือก และเก็บไว้เป็ นข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 6

โปรแกรมนี้สามารถแสดงแผนการผลิตปจั จุบนั และยังสามารถโหลด
แผนการผลิตได้ดว้ ย ตามทีแ่ สดงในรูปที่ 9 และ 10

รูปที่ 9 หน้าจอข้อมูลในกระบวนการผลิต
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงสาเหตุการหยุดทํางานของเครื่องจักร
และถ้ า หากเกิด ขึ้น มา โปรแกรมก็จ ะมีห น้ า สํ า หรับ บัน ทึก สาเหตุ
ของเสียให้พนักงานเลือกและเก็บข้อมูลนัน้ ไว้ ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 10 หน้าจอการเลือกแผนการผลิตและเครื่องจักร
โปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นจะอยู่ท่สี ายการผลิต โดยใช้คอมพิวเตอร์
แบบพกพาเป็ นตัวใช้งานโปรแกรมนี้ และข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมนี้ จะ
ถูกส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์กลางเพื่อเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล ใช้ในการ
วิเคราะห์ คํานาณค่า และรายงานผลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นค่าการ
ผลิต, อัตรา OEE, ค่า OR (Output Rate), ข้อมูลของเสีย, เวลาที่
สูญ เสีย, คํานวณต้น ทุนที่ใช้, ข้อ มูลการจัดการสายการผลิต และการ
บันทึกข้อมูลของเสีย ผลของข้อมูลจะแสดงได้ทงั ้ ในรูปแบบกราฟต่างๆ
และเอ็กเซล สามารถเรียกดูขอ้ มูลเป็ นช่วงเวลา และสายการผลิตได้ และ

รูปที่ 7 หน้าจอการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปญั หาของเสีย
เมื่อมีพนักงานเข้ามาทําการซ่อมบํารุงเครื่องจักรก็จะมีหน้าจอสําหรับ
บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ผูบ้ นั ทึก สายการผลิต รายการเครื่องจักรที่
ทําการซ่อมบํารุง รายชื่อสมาชิกทีม และหัวหน้ าทีมที่รบั ผิดชอบการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 8
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ยังสามารถโหลดข้อมูลออกจากโปรแกรมมาดูหรือเก็บไว้ในรูปแบบของ
เอกสารได้ดว้ ย รูปแบบข้อมูลแสดงเป็ นตัวอย่างดังรูปด้านล่างนี้
รูปที่ 11 เป็ นการแสดงผลเปรียบเทียบกันระหว่างเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ผลผลิตรวม ผลผลิตทีผ่ ลิตได้ และผลผลิตทีเ่ สียหาย

รูปที่ 14 แสดงข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น โดยแบ่งแยกเป็ นส่วนๆ เช่น
Cream Topping ถ้วย ฝาปิ ด เป็ นต้น

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงข้อมูลของเสีย
รูปที่ 11 หน้าจอรายงานการผลิต

รูปที่ 15 แสดงข้อมูลเวลาที่สูญเสียที่เกิดขึ้น เช่น Breakdown and
Equipment failure, Change over time, Process failure เป็ นต้น

รูปที่ 12 เป็ นการแสดงผลค่าอัตรา OEE ซึง่ กราฟจะแสดงความพร้อม
ใช้งาน (%A) สมรรถนะ (%P) คุณภาพ (%Q) ซึ่งทัง้ สามค่าเป็ นองค์
ประกอบ ของการคํานวณค่า OEE และค่าแสดงค่าอัตรา OEE รวมด้วย

รูปที่ 15 หน้าจอรายงานเวลาทีส่ ญ
ู เสีย
รูปที่ 16 แสดงต้นทุนการผลิต เป็ นการเปรียบเทียบต้นทุนการจ้าง
แรงงาน (หน่วยเป็ น บาท) กับผลผลิตทีไ่ ด้ (หน่วยเป็ น ตัน)

รูปที่ 12 หน้าจอรายงานค่าอัตรา OEE
รู ปที่ 13 แสดงรายงานค่า OR (Output Rate) ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบ
ระหว่างผลผลิตทีไ่ ด้กบั เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

รูปที่ 16 หน้าจอรายงานต้นทุนการผลิต
รูปที่ 13 หน้าจอรายงานค่า OR (Output Rate)
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ทีม งานวิศ วกร บริษทั PSEC จํากัด ที่ให้คํา ปรึก ษา
เกี่ยวกับการทดลองและการเก็บข้อมูลในการทําวิจยั บทความนี้มาโดย
ตลอด

4. สรุป
ในบทความได้นําเสนอ แนวทางการปรับปรุงสายการผลิตด้วยการ
นํ าเสนอแนวทางในการติดตัง้ เครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วน
งานของสายการผลิต เพื่อให้สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลง่าย เร็วและมี
ความถูกต้อ ง สามารถติดตามสถานการณ์ทํางานของเครื่องจักร และ
กระบวนการทํางานต่างๆ ของสายการผลิต ซึ่งผลที่ได้จากการปรับปรุง
ดังกล่าวนี้ สามารถแสดงผลเครื่องจักรใน สายการผลิตได้แบบเวลาจริง
มีการแจ้งเตือนหากเกิดความผิดปรกติท่เี ครื่องมือ เครื่องจักร และข้อมูล
ต่างๆ ก็ถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วน และแม่นยํา ที่สามารถแสดงผลเป็ น
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งทําให้มขี อ้ มูลเพื่อสนับสนุ น การวางแผนการ
ผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเดิม อีกทัง้ ยังสนับสนุ น
การทํารายงานผลเวลาที่สูญเสีย ต้นทุนการผลิต โดยหลังจากปรับปรุง
สายการผลิต มาใช้ ร ะบบ MES แล้ว ทํ า ให้เ ครื่อ งจัก รทํ า งานได้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เวลาทีส่ ญ
ู เสียน้อยลง มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับ
ใช้ในปจั จุบนั และอนาคต วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อ งและแม่นยํา
มากขึ้น ทําให้ได้ผลการผลิตที่เพิ่ม มากขึ้นและมีประสิท ธิภาพมากขึ้น
และนําไปสูผ่ ลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ด้วย

เอกสารอ้างอิ ง
[1] Michael McClellan, " MES CONFERENCE & EXPOSITION", in MES
Solutions Incorporated., Baltimore Maryland., JUNE 4-6, 2001,
Pages 2-12.
[2] Dennis Brandl & Peter Owen “Manufacturing Operations
Management”, The IEE, University of Cambridge Institute for
Manufacturing.
[3] EXOR / DataVisor Marquees “The Complete Guide to Simple OEE
(OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)”, 10150 International
Blvd, Cincinnati, Ohio 45246, Page 2-26.
[4] Bathchcontrol.com “Introduction to S95”
http://www.batchcontrol.com/s95/s95.shtml
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Automotive Parts Transportation Management System for Press Production Line
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ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการลดบุคลากรทีต่ ้องใช้ในการปฏิบตั งิ านขนส่ง
ได้ ซึ่ง ในกลุ่ ม โรงงานอุ ตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ความเชื่อ มั ่นใน
ระบบการผลิต และระบบการผลิตที่ทนั สมัย ทําให้ลูกค้าไว้วางใจในการ
ผลิตชิน้ งานต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้เลือ กรถ AGV(Automatic Guided Vehicle)[1] มาเป็ น
ตัวอย่างสําหรับการพัฒนาระบบการขนส่งอัตโนมัติ ซึ่งสําหรับ AGV นัน้
จะมีความคล่องตัวในการขนถ่ายวัสดุอตั โนมัติ AGV จึงเหมาะสมที่จะใช้
งานขนถ่ายวัสดุชนิดแตกต่างกัน อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้คํานึงถึงการจราจร และ
ลําดับงานในการขนส่งชิน้ ส่วนยานยนต์
โดยในหัวข้อที่ 1 จะกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ส่วน
ในเนื้ อ หาหัวข้อ ต่อ มามีรายละเอีย ดดัง ต่อ ไปนี้ หัวข้อ ที่ 2 กล่า วถึง
หลักการและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับงานวิจยั นี้ หัวข้อที่ 3 อธิบายระบบการ
ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ในสายงานผลิตการขึ้นรูป หัวข้อที่ 4 กล่าวถึง
บทสรุปงานวิจยั

บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นําเสนอการจัดการระบบการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ใน
สายงานผลิตการขึ้นรูปโดยอาศัยอัลกอลิทึมของดิจตรา (DIJKSTRA’s
Algorithm) หาเส้นทางทีเ่ หมาะสม และสัน้ ที่สุดในการขนส่งชิ้นส่วนยาน
ยนต์ เพื่อลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีก
ทัง้ ผู้วจิ ยั สร้างแบบจําลองโดยใช้ AGV (Automatic Guided Vehicle)
เป็ น ตัว อย่างในการนํ า มาประยุก ต์ใช้กบั การจราจรระหว่างการขนส่ง
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เพื่อลดความแออัด และเพิม่ ความคล่องตัวให้กบั ระบบ
ขนส่ง
คําสําคัญ: อัลกอริทึมดิจตรา, การขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์, การจัด
การจราจร
Abstract
This paper presented the managing of automotive part
transportation in the Automobile manufacturing line, using
DIJKSTRA algorithm for the most suitable and shortest path, in
order to increase the efficiency and cost saving to the
manufacturing system. In the meantime, the simulated system was
built by using AGV (Automatic Guided Vehicle) as the subject to
apply in the transportation system to decreased disordering and
improve deftness of the transportation system.
Keyword: DIJKSTRA algorithm, Automotive parts transportation,
managing of automotive parts transportation

2. หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การผลิตงานขึน้ รูปโลหะ (Stamping Process)
สําหรับการผลิตงานขึน้ รูปโลหะนัน้ หมายถึง การผลิตชิ้นงานโดยใช้
แผ่ น โลหะ และแม่พิม พ์สํา หรับ การขึ้น รู ป โดยใช้แ รงกระทํ า ทางกล
เพื่อให้แผ่นโลหะได้รปู ร่างชิน้ ส่วนตามที่ต้องการ โดยทั ่วไปชิ้นงานที่ต้อง
ผลิตด้วยแม่พมิ พ์ คือชิน้ งานทีต่ อ้ งการผลิตเป็ นจํานวนมาก หรือชิ้นงาน
ทีม่ รี ปู ร่างซับซ้อนต้องการความแม่นยําสูงไม่สามารถผลิตด้วยวิธกี ารอื่น
2.2 อัลกอริทมึ ของดิจตรา (DIJKSTRA) [2]
อั ล กอริ ทึ ม ดิ จ ตรา เป็ นหลั ก การหนึ่ งทางคณิ ต ศาสตร์ ส าขา
ั หาที่เกิด ขึ้น รูปภาพ
Optimization โดยมีการใช้รูปภาพแสดงถึงป ญ
เหล่ า นี้ จ ะแสดงออกมาเป็ นโครงข่ า ย(network) หรื อ กราฟ(graph)
ประกอบไปด้วย
2.2.1 โหนด (Node) เป็ นจุดทีใ่ ช้แทน อาคาร หรือ สถานที่ เช่น สีแ่ ยก
้ปายรถเมล์ สถานีรถไฟ ข้อต่อของท่อนํ้า เป็ นต้น
2.2.2 อาร์ก (Arc) เป็ นเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างจุดใช้แทน ถนนหรือ
ระยะทางจากโหนดหนึ่งไปโหนดหนึ่ง เช่น ถนน ท่อนํ้ า รางรถไฟ เป็ น

1. ความเป็ นมา และวัตถุประสงค์
ในปจั จุบนั ระบบอัตโนมัตมิ คี วามจําเป็ นในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
มาก ซึ่งเป็ นผลมาจากความต้อ งการของลูกค้าที่ต้อ งการสินค้าที่มที งั ้
คุณภาพ และมีความรวดเร็วในการผลิต ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม
ต้องเพิม่ ความเสถียรในการผลิต โดยการเพิม่ สมรรถนะในการผลิต โดย
การนํ าระบบอัตโนมัตทิ ่สี ามารถลดความบกพร่องในการผลิตมาปรับใช้
เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในด้านกําลังการผลิต และเพิม่ ความสามารถในการ
ลดต้นทุนในระบบการผลิต ประโยชน์ ของระบบอัตโนมัติทําให้ช่วยลด
เวลาในการทํางานจากปกติ ทัง้ ในรูปแบบการผลิตชิ้นงาน การขนย้าย

178

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

ต้น โดยอาร์กบางครัง้ จะมีตวั เลขที่แสดงถึงระยะทางระหว่างโหนด หรือ
ระยะเวลาทีใ่ ช้เดินทาง หรือ ค่าใช้จา่ ยจากโหนดไปโหนด
การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) อาศัยหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหลักการของ Operation Research โดยวิเคราะห์หาค่าที่
เหมาะสมที่สุ ด ในการคิด เส้น ทาง จากโครงสร้า งของโครงข่ า ย ซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ยโหนดและอาร์ก ซึ่ง สามารถนํ า มาประยุก ต์ใ ช้ในการ
จัดส่งชิน้ งานได้
ในงานวิ จ ัย นี้ จ ะใช้ เ ทคนิ ค ในการหาเส้ น ทางที่ ดีท่ี สุ ด โดยมี ก าร
กําหนดการเคลื่อ นที่ คิดจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุด พิจารณาจากจุดที่สนั ้
ที่สุ ด และวิเ คราะห์ ต้ น ทุ น ของเส้ น ทางเหล่ า นั ้น โดยมีห ลัก ในการ
วิเคราะห์ดงั นี้
• วิเคราะห์หาเส้นทางที่สนั ้ ที่สุด จากเส้นทางการเคลื่อนที่ท่แี ตกต่าง
กันของชิน้ งาน
• วิเคราะห์รปู แบบในการเคลื่อนทีแ่ ต่ละครัง้ ของชิน้ งาน
• วิ เ คราะห์ เ ลื อ กเส้ น ทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด จากช่ ว งเวลาและ
ระยะเวลา ทีใ่ ช้ในการเคลื่อนทีจ่ ากโหนดหนึ่งไปโหนดหนึ่ง
• วิเคราะห์สถานการณ์นอกเหนือจากสถานการณ์ปกติหากการเดิน
รถไม่สามารถเดินตามเส้นทางได้
• วิเคราะห์เรื่องทิศทางการเดินรถ ต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ เพื่อให้
เกิดความยืดหยุน่ ในระบบ
• วิเคราะห์ลําดับการส่งงานไปยังสถานี โดยมีขอ้ กําหนดเป็ นเวลาใน
การส่งงาน
สําหรับอัลกอริทมึ ดิจตรา (DIJKSTRA’s Algorithm) จะเป็ นการหา
ระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ (shortest-path-tree) โดยแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอนดังนี้
• ขัน้ ตอนการหาระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ สําหรับการเดินรถ
• ขัน้ ตอนการแก้ เ ส้ น ทางแบบลํ า ดับ ชัน้ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
ความเร็วให้กบั ระบบ
โดยข้างต้นที่กล่าวมานี้ ผู้วิจยั ได้นําแผนที่มาจําลองในระบบโดยใช้
ทฤษฎีกราฟเข้ามาร่วมประยุกต์ โดยแปลงแผนที่เส้นทางการเดินรถให้
เป็ นกราฟเชิ ง เดี่ ย วแบบต่ อ เนื่ องเพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ ทิ ศ ทางและ
ความสัม พันธ์ของระยะทางระหว่างสถานที่ลงไปในกราฟ สําหรับการ
กําหนดเส้นทางการเดินรถในระบบนี้ จะกําหนดให้โหนด แทนจุดที่ใช้ใน
การรับและส่งชิ้น งานเพื่อ การผลิต และอาร์ก แทนระยะทางระหว่า ง
โหนดแต่ ล ะโหนด มีก ารกํ า หนดตัว เลขระยะทางลงไปในเส้น กราฟ
เรียกว่าการกําหนดนํ้ าหนัก (Weight Graph) โดยทั ่วไปค่าที่ใช้ในการ
กําหนดนํ้าหนัก สามารถแทนได้ทงั ้ ค่าใช้จา่ ยในการเคลื่อนที่จากโหนดไป
โหนด หรือระยะทาง หรือเวลาทีใ่ ช้ในการเดินรถได้
สมการทีใ่ ช้ในการคํานวณมีดงั นี้
(1)
G = {V , E}
โดย

D(u), D(v) แทนความยาวของเส้ น (u ,v) โดย (u, v) เป็ นสมาชิ กของ
เซต E โดยความยาวทุกเส้ นของ (u ,v) จะต้ องมีค่าไม่ น้อยกว่ า 0 ดังนั้นจึ งต้ องกําหนดให้
S แทนเซตของโหนดยอดโดยมีค่าเริ่ มต้ นเป็ นเซตว่ าง
D[v] แทนค่ าระยะทางจากโหนดเริ่ มจนถึงโหนดยอด (v)
Q แทนเซตของ F โหนดยอด (v) ที่ยงั ไม่ เข้ าการวนซํ้า (loop) และมีค่าเริ่ มต้ น
เป็ น V(G)

การเลือกโหนด u ที่จะเข้าวนซํ้า จะเลือกโดยพิจารณาโหนดที่อยู่ใน
เซต Q ที่มคี ่า d[u] ตํ่าที่สุด เมื่อเลือกแล้วจุดนี้จะทําการลบออกไปจาก
เซต Q แล้วนําไปใส่ในเซต S แทน
ตรวจสอบทุกโหนด v ทีม่ เี ส้นจากโหนด u ไปถึงโหนด v ว่า
ถ้า d[v] > d[u] ÷ w (u,v) d[u] แล้วดังนัน้
จะต้องเปลี่ยน d[v] = d[u] + w(u,v) แล้วปรับแก้โหนดยอด v ว่าต้องมา
จากโหนด u และวนซํ้าจนกระทัง้ เซต Q เป็ นเซตว่าง จึงจะได้เส้นทางที่
สัน้ ทีส่ ดุ ตามต้องการ
2.3 AGV (Automatic Guided Vehicle) [3]
AGV เป็ นรถขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ มีการนํ ามาใช้
แพร่หลายในอุตสาหกรรม เพื่อ เป็ นอุปกรณ์ ลําเลียงและขนถ่ายสินค้า
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในงานอุ ต สาหกรรม โดยระบบรถ AGV มี
ส่วนประกอบดังนี้
• ตัวรถ ประกอบด้วย กลไกขับเคลื่อน มอเตอร์ และ
แบตเตอรี่
• ชุดควบคุมการทํางานของรถ
• ระบบนําร่องทางเดินรถ
• ส่วนติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
โดยทั ่วไปรถ AGV จะถูก ออกแบบมาเพื่อ การประยุกต์ใ ช้ง านที่
แตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนและประเภทงาน โดยส่วนใหญ่ระบบการนํ า
ร่องของรถ AGV จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
• แบบกําหนดเส้นทางเดินแน่นอน เช่น การใช้สายและแถบสีบนพืน้
เพื่อกําหนดทางเดินของรถ
(Global
• แบบเส้ น ทางเดิ น อิ ส ระ เช่ น การนํ า ระบบ GPS
Positioning System: GPS) มาใช้ เป็ นต้น
ซึ่งทัง้ 2 แบบ จะมีการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
และประมวลผลในระบบ
3. ระบบการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ในสายงานผลิ ตขึน้ รูป
3.1 มัลติเอเยนต์
สําหรับการจัดการระบบการขนส่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์นนั ้ ผูใ้ ช้ได้ใช้ทฤษฎีกราฟซึง่ เป็ นโครงสร้างของตรรกศาสตร์ท่มี ี
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสองวัตถุ
สัญลักษณ์วงกลมแสดงจํานวนของโหนดดังภาพและเส้นโค้งระหว่าง
โหนดแสดงระยะทาง โดยสิง่ เหล่านี้จะถูกใช้หาเส้นทางที่เหมาะสมและ
บริหารจัดการการจราจรทีต่ ดิ ขัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทีด่ ที ส่ี ดุ

G แทน กราฟนํา้ หนักของโครงข่ าย
V แทน เซตของโหนดต่ อโหนดในกราฟ
E แทน เซตของอาร์ กในกราฟ
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3.2 ดิจคสตรา
การหา เส้นทางที่สนั ้ ที่สุดระหว่างโหนดหนึ่งไปยังโหนดอื่น ๆ จะใช้
ระยะเส้นโค้งแสดงข้อมูลระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เส้นทางของรถจะ
ถูกเก็บข้อมูลโดยการใช้แท็ก RFID (radio frequency identification) ซึ่ง
เส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ จะถูกประมวลผล เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปจั จุบนั กับ
ข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อหาเส้นทางทีเ่ หมาะสม

เส้นทางที่ 5 : S > C > D2 > P2 > R > S
; รวมความยาว 155 เมตร
เส้นทางที่ 6 : S > C > D2 > P2 > D6 > P6 > R > S
; รวมความยาว 205 เมตร
เส้นทางที่ 7 : S > C > D2 > P2 > D5 > P5 > R > S
; ความยาว รวม 215 เมตร
เส้นทางที่ 8 : S > C > D2 > P2 > D4 > P4 > R > S
; ความยาว รวม 235 เมตร
เส้นทางที่ 9 : S > C > D1 > P1 > R > S
; ความยาว รวม 175 เมตร
เส้นทางที่ 10 : S > C > D1 > P1 > D6 > P6 > R > S
; ความยาว รวม 235 เมตร
เส้นทางที่ 11 : S > C > D1 > P1 > D5 > P5 > R > S
; ความยาว รวม 235 เมตร
เส้นทางที่ 12 : S > C > D1 > P1 > D4 > P4 > R > S
; ความยาว รวม 235 เมตร

รูปที1่ เส้นทางขนส่งในระบบ

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นเส้นทางของจุดรับส่งชิ้นส่วนการผลิต โดย
จุดเริม่ ต้นจะแทนด้วยจุด "S" และจุด "D" แทนสถานีท่นี ํ าชิ้นส่วนในการ
ผลิตลงจากรถ AGV และจุด "P" แทนสถานีท่นี ํ าชิ้นส่วนในการผลิตขึน้
วางบนรถ AGV ตัวเลขบนเส้นแทนระยะทางจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานี
หนึ่ง โดยมีสถานีทงั ้ หมดหกสถานี ซึ่งแต่ละสถานีมสี ถานีย่อยเป็ นสถานี
รับและถ่ายชิน้ ส่วนตามแต่ทม่ี กี ารเรียกการผลิต โดยการค้นหาเส้นทางที่
สัน้ ทีส่ ดุ จากจุด S ไปยังแต่ละสถานี จะมีขนั ้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ หนึ่ ง การหาเส้นทางที่สนั ้ ที่สุดจากจุดเริม่ ไปสถานีเพื่อทําการ
จัดส่งสินค้า
ขัน้ ที่สอง การหาเส้นทางที่สนั ้ ที่สุดสถานีไปยังไปยังจุดซึ่งเป็ นพืน้ ที่
พักสินค้า
สําหรับเส้นทางในผังการขนส่งมีทงั ้ หมด 11 เส้นทาง คิดเป็ นระยะทาง
ของแต่ละเส้นทาง ดังนี้

รู ปที่ 2 แผนผังแสดงการขนส่ ง

สําหรับเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนการผลิตไปยังแต่ละสถานี นัน้ จะ
เลือ กเส้นทางที่นําไปสู่เป้า หมายที่ดีท่ีสุด โดยพิจารณา เส้นทางที่ถู ก
เลือกจากสถานีทผ่ี า่ น โดยอัตโนมัตติ ามคําสั ่งของโปรแกรมที่ออกแบบไว้
ในระบบ สามารถแจกแจง เส้นทางแต่ละเส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 : สถานีท่ี 3
เส้นทางที่ 2 : สถานีท่ี 3 และ 6
เส้นทางที่ 3 : สถานีท่ี 3 และ 5
เส้นทางที่ 4 : สถานีท่ี 3 และ 4
เส้นทางที่ 5 : สถานีท่ี 2
เส้นทางที่ 6 : สถานีท่ี 2 และ 6
เส้นทางที่ 7 : สถานีท่ี 2 และ 5
เส้นทางที่ 8 : สถานีท่ี 2 และ 4

เส้นทางที่ 1 : S > C > D3 > P3 > R > S
; รวมความยาว 155 เมตร
เส้นทางที่ 2 : S > C > D3 > P3 > D6 > P6 > R > S
; ความยาว รวม 215 เมตร
เส้นทางที่ 3 : S > C > D3 > P3 > D5 > P5 > R > S
; ความยาว รวม 235 เมตร
เส้นทางที่ 4 : S > C > D3 > P3 > D4 > P4 > R > S
; ความยาว รวม 255 เมตร
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เส้นทางที่ 9 : สถานีท่ี 1
เส้นทางที่ 10 : สถานีท่ี 1 และ 6
เส้นทางที่ 11 : สถานีท่ี 1 และ 5
เส้นทางที่ 12 : สถานีท่ี 1 และ 4

4. ผลการทดลอง
สํา หรับ ระบบแสดงผลติด ตามและควบคุ ม รถAGV จะแสดง
รายละเอียดข้อมูลในการเคลื่อนทีข่ องรถ AGV ขณะอยู่บนเส้นทางการ
เดินรถ ดังแสดงใน รูปที่ 6

ในการจัดการระบบจราจรของการขนส่ง ชิ้น ส่ว นการผลิต แบ่ ง
ออกเป็ น 3 กรณี ดังนี้
กรณีท่ี 1 จากรูปที่ 4 หาก รถ AGVs มีความสําคัญเร่งด่วนจะให้
ความสําคัญ มีคา่ เท่ากับ 1 (priority = 1)
กรณีท่ี 2 จากรูปที่ 5 เคส 1 รถ AGVs ทัง้ สองมีความสําคัญแตกต่าง
กัน ถ้าความสําคัญของรถเท่ากับหนึ่ง รถ AGV คัน้ นัน้ จะได้สทิ ธิ ์ไปก่อน
(priority = 1 , go first )
กรณีท่ี 3 จากรูปที่ 5 เคส 3 รถ AGVs ทัง้ สองทีม่ คี วามสําคัญ เป็ น 0
เท่ากัน จะพิจารณาจากเวลาทีใ่ ช้น้อยกว่าได้สทิ ธิ ์ไปก่อน

รูปที่ 6 แผงควบคุมและแสดงผลการทํางานของ รถ AVG

ในหน้าจอแสดงผลนี้ ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุสถานีทม่ี กี ารขนส่งชิน้ ส่วนการ
ผลิตขึน้ และลง ของรถ AGVs แต่ละคัน หลังจากระบบเริม่ ทํางาน ข้อมูล
จะถูกแสดงบนหน้าต่างนี้
ตัวอย่างเช่นสถานี P คือ จุดที่นําชิ้นส่วนลงของรถ AGV1 และ รถ
AGV2 สถานี M คือจุดทีน่ ําชิน้ ส่วนขึน้ ของรถ AGV1 และสถานี N คือจุด
ทีน่ ําสินค้าขึน้ ของรถ AGV2 เมื่อเริม่ เปิ ดใช้โปรแกรม AGVs จอแสดงผล
จะแสดงตําแหน่งปจั จุบนั ตําแหน่งถัดไป เวลาปจั จุบนั ลําดับความสําคัญ
สถานะ AGV สถานะสินค้า และเส้นทางลําเลียงสินค้า จากการแสดง,
ตําแหน่ งถัดไปของรถ AGV1 และรถ AGV2 คือ HR ( จุดทางขวา) ซึ่ง
ถ้าเป็ น ตําแหน่ งเดียวกัน ระบบจะต้องจัดการกับลําดับการจราจรที่เกิด
การติดขัดของรถ AGV1 ซึ่งมาถึง ในตําแหน่ ง HR ที่ เวลา10:20:30
และรถ AGV2 ที่จะมาถึง ในตําแหน่ ง HR ที่เวลา 10:20:31 ดังนัน้ รถ
AGV1 จึงได้รบั ความสําคัญเป็ นอันดับแรก และ รถAGV2 จะต้องรอ
จนกว่ารถ AGV1 ออกจากตําแหน่ง HR

รูปที่ 3 แสดงการจัดการในจุดเชือ่ มต่อในกรณีท่ี 1

5. บทสรุป
บทความนี้เป็ นงานวิจยั ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้อลั กอริทึมดิจตรา มาใช้
จัดการ และแก้ปญั หาระบบการจราจร ที่เกิดจากการขนส่งชิ้นงานเพื่อ
การผลิตในระบบงานขึน้ รูปโลหะ โดยการหาเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับ
เส้นทางการเดินของรถ AGV นัน้ ทําให้ระบบการผลิตสามารถลดต้นทุน
การจัดส่ง เพิม่ ประสิทธิภาพในขบวนการผลิตได้ สําหรับการพัฒนาการ
วิจยั ในอนาคต ทางผูว้ จิ ยั มีแนวทางในการเพิม่ พารามิเตอร์ เช่น นํ้ าหนัก
ของชิน้ งาน หรือการจํากัดขนาดของชิ้นงาน เป็ นต้น ที่สามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน และประสิทธิภาพในระบบการจัดการการขนส่ง
การชิน้ ส่วนยานยนต์ต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอการบํารุ งรั กษาด้วยตนเอง ซึ่ งถือว่าเป็ นกลยุทธ์ที่
สําคัญของการบํา รุ งรั กษาทวีผลที่ ทุ กคนมีส่ วนร่ วม โดยมีเป้ าหมายเพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร โดยนําหลักการการปรับปรุ ง
อย่างมีคุณค่าเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร ประสิ ทธิ ภาพของคน
และคุณภาพของสภาพแวคล้อมที่ทาํ งาน โดยนําขั้นตอนดําเนิ นการทั้ง 7
ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้ในโรงงานโม่แป้ งข้าวสาลี เพื่อสร้ างจิตสํานึ กของ
การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งจัก รให้ แ ก่ พ นั ก งานผู้ค วบคุ ม เครื่ อ งจัก ร เพื่ อ เป็ น
จุดเริ่ มต้นของการร่ วมมือ การทํางานเป็ นทีม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดต่อกัน เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งที่ยงั่ ยืน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน
ควบคุมเครื่ องจักร จากเดิมทําหน้าที่เพียงการควบคุมเครื่ องจักรเพียงอย่าง
เดียว สามารถค้นหาข้อ บกพร่ องของเครื่ องจักร และสามารถแก้ไขความ
ผิดปกติเบื้องต้น สามารถลดความสู ญเปล่าทุกประเภท เปรี ยบเสมือนเป็ น
อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความผิด ปกติ ตลอดเวลา ทําให้รู้ ท ัน เวลาก่ อ นที่ จะเกิ ด
เครื่ องจักรเสี ยขั้นรุ นแรง ทําให้ช่างซ่ อมบํารุ งแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว
ช่วยแบ่งเบาภาระงานของช่างซ่ อมบํารุ ง และทําให้ความพร้อมใช้งานของ
เครื่ องจักรเพิ่มมากขึ้น ทําให้ป ระสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ อ งจักรเพิ่มขึ้ น
จากเดิมร้อยละ 76.49 เป็ นร้อยละ 85.99
คําสําคัญ: การบํารุ งรักษาด้วยตนเอง, การบํารุ งรั กษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่ วนร่ วม, ประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร, โรงงานโม่แป้ งข้าวสาลี

Successful implementation improved operator behavior from
only operating machines for production to consistency monitor the
abnormal symptoms of the equipment, to perform a basic
maintenance, and to reduce all kinds of loss. The equipment with
real-time detection keep away from catastrophic breakdown,
reduce repair time, reduce the burden of maintenance staff, raise
up the availability, and increase OEE from 76.50 to 85.99 percent.
Keywords: Autonomous Maintenance, Total Productive
Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Flour Mills.
1.บทนํา
ในปจั จุบนั การดําเนิ นกิจการอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีของประเทศ
ไทย มีความต้อ งการของตลาดสูงมาก เนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมความต้องการบริโภคของคนไทย ตามสภาพสังคมที่เร่งรีบ
ต้องทํางานแข่งกับเวลา และการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการที่มคี ่านิยม
บริโภคอาหารแบบชาวตะวันตก ทําให้อุตสาหกรรมการผลิตแป้งข้าวสาลี
มีความต้องการสูง ซึ่งแป้งสาลีเป็ นวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับผลิตอาหาร
หลายๆ ชนิ ด การผลิต ต้ อ งรองรับ ผลิต ภัณ ฑ์ห ลายรู ป แบบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ จําเป็ นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการ
การผลิตให้ได้ผลผลิตเต็มความสามารถของเครื่องจักร อีกทัง้ เครื่องจักร
ทีท่ ํางานอยูต่ อ้ งมีความพร้อมในการผลิตและต้องผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
มีคุณภาพ และผลิต ได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง การที่เ ครื่อ งจักรต้อ งผลิต อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งนั ้น ส่ ง ผลกระทบถึ ง อายุ ก ารใช้ ง านของเครื่อ งจัก ร ทํ า ให้
เครื่อ งจัก รนัน้ เสื่อ มสภาพไปอย่า งรวดเร็ว และเสี่ยงต่อ เกิด การชํารุด
อย่างรุนแรง ซึง่ ทําให้ยากต่อการซ่อมแซมให้เครื่องจักรนัน้ กลับมาใช้งาน
ได้ดงั เดิม การผลิตอย่างต่อเนื่องเป็ นการยากที่จะบํารุงรักษาเครื่องจักร
ให้เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ส่งผลต่อสมรรถนะลดลงเรื่อยๆ ทําให้
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness:
OEE) ลดลง จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีระบบการบํารุงรักษาทีเ่ หมาะสม
การมอบหมายงานการบํ า รุ ง รัก ษาให้ เ ป็ นหน้ า ที่ ข องช่ า งซ่ อ ม
บํารุงรักษาแต่เพียงฝ่ายเดียว จะต้องใช้บุคลากรซ่อมบํารุงจํานวนมาก
ถ้ า กํ า หนดให้ฝ่า ยผลิต มีห น้ า ที่ดู แ ลรัก ษาเครื่อ งจัก รที่ต นเองใช้ จะ
สามารถแบ่งเบาภาระของช่างซ่อมบํารุงได้ เมื่อเครื่องจักรบกพร่อง ต้อง

Abstract
The aim of this research is to implement Autonomous
Maintenance (AM) activities, which is a strategically important part
of Total Productive Maintenance (TPM), to improve the Overall
Equipment Effectiveness (OEE). The study shows the valuable
improvement of equipment efficiency, people efficiency and
working environment quality. The study conducted 7 steps of AM
and applied it to the flour mill. The aim is to build awareness in
maintenance task involvement and team work participation, and to
perform knowledge transfer for sustainable development.
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บํารุงรักษาเครื่องจักรขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ทําความสะอาด หล่อลื่น ขันแน่ น
ซึง่ พนักงานฝา่ ยผลิตทําได้ดี ถ้าได้รบั การอบรมทีเ่ หมาะสม [3, 7, 8]
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน AM นัน้ ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน [3, 5, 6]
ดัชนีชว้ี ดั ความสําเร็จของ AM นอกจาก OEE ดังกล่าวข้างต้น ผลลัพธ์ท่ี
เป็ นรูปธรรม ยังจะทําให้เครื่องจักร พนักงาน และสภาพแวดล้อมสถานที่
ทํางาน เปลี่ยนแปลงดีข้นึ วัฒนธรรมองค์กรดีข้นึ [3] เครื่องจักรเสีย
ฉุ กเฉิน (Breakdown) ลดลง [9, 10, 11] เป็ นต้น เป็ นพืน้ ฐานที่สําคัญ
เพื่อดําเนินการโครงการ TPM อย่างสะดวกและมั ่นคงต่อไป

รอช่างซ่อมบํารุงมาแก้ไขเท่านัน้ ทําให้เกิดการเสียหายต่อกระบวนการ
ผลิตเป็ นอย่างมาก และถ้าความบกพร่องของเครื่องจักรรุนแรงอาจส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรักษาที่สูงมาก และส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าลดลง ซึ่งอาจเกิดความเสียหายรุนแรงในระยะยาว
ดังนัน้ ถ้ากระบวนการผลิตจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบที่ดี ติดตามสภาพ
ของเครื่อ งจักรที่ใช้อ ยู่อ ย่างใกล้ชิด ความน่ าเชื่อ ถือ ของเครื่อ งจักรจะ
เพิม่ ขึ้น ความสามารถผลิตได้ตามแผนและสมรรถภาพของเครื่อ งจักร
เพิม่ ขึน้ เป็ นอีกยุทธวิธหี นึ่งทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผู้วิจยั ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนํ าการบํารุงรักษาด้วยตนเอง
(Autonomous Maintenance: AM) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องจักร เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงาน อัน
จะส่งผลให้พนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งเป็ นผู้ใช้เครื่อ งจักรอุปกรณ์ เพิ่ม เติม
ความรู้ความสามารถการแก้ไขปญั หาเบื้อ งต้นของเครื่อ งจักรอุปกรณ์
และสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของการบํารุงรักษาและการทํางานเป็ น
ทีม นอกจากนี้ การบํารุงรักษาด้วยตนเอง (AM) เป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะการดูแล การบํารุงรักษา ซึ่ง
AM เป็ นการดึงเอาศักยภาพความสามารถของพนักงานออกมา ทําให้
พนักงานสามารถค้นพบเส้นทางอาชีพอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อการพัฒนา
เส้นทางอาชีพของตนเอง AM จะนํ ามาซึ่งพนักงานผู้ควบคุมเครื่องจักร
ของฝ่ายผลิตหรือพนักงานหน้างาน เพิม่ พูนจิตสํานึกในการรักและหวง
แหนเครื่องจักรทีต่ นเองใช้งาน ประดุจเป็ นเจ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
นัน้ สร้างความน่ าเชื่อ ถือ ของเครื่อ งจักรเพิ่ม ขึ้น งานวิจ ยั นี้ ได้กําหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อ OEE เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

3.วิ ธีการดําเนิ นการ
โรงงานกรณี ศึก ษา เป็ น โรงงานโม่ แ ป้ งข้า วสาลี ตัง้ อยู่ ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการ พนักงาน 170 คน พืน้ ที่ 9 ไร่กว่า มีกําลังการผลิต 400
ตันต่อวัน ประกอบด้วยสายการผลิต 2 สาย มีนโยบายด้านคุณภาพ
ความสะอาดสุขอนามัย และมาตรฐานความปลอดภัย ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานการผลิต เช่น ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP,
HACCP, HALAL และ FSSC 22000
เนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งสาลีนัน้ มีการแข่งขันสูงมากดังกล่าว
ข้างต้น ดังนัน้ โรงงานกรณีศกึ ษาจําเป็ นอย่างยิง่ ต้องปรับปรุงทุกๆ ด้าน
เพื่อ ตอบสนองความพึง พอใจของลู ก ค้า ได้พ ยายามหากลยุท ธ์ก าร
บริหารงานต่างๆ เพื่อ สร้างแผนปฏิบตั ิการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร
แนวคิ ด AM เป็ นกิ จ กรรมป้ องกั น การเกิ ด ความสู ญ เปล่ า และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง สามารถดูแล
รักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน เดินเครื่องได้เต็มสมรรถนะ
การวิจยั นี้ ได้เลือ กเครื่องโม่ B1 B2 เป็ นเครื่องต้นแบบ ซึ่งเป็ น
เครื่องจักรสําคัญของกระบวนการ เป็ นเครื่องโม่รุ่น MDDL 8 Roller ผลิต
โดย Buhler [12, 13]
ก่อนดําเนินการได้เก็บข้อมูล OEE เป็ นเวลา 6 เดือน (มกราคม มิถุนายน 2557) ดังตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ OEE ตลอด 6 เดือนเท่ากับ ร้อย
ละ 76.5 การดําเนินการกิจกรรม AM ประกอบด้วยขัน้ ตอนปฏิบตั กิ าร
การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอน
เตรียมการ และ 7 ขัน้ ตอนของ AM ดังรูปที่ 1

2. หลักการพืน้ ฐานและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
TPM คือระบบการบํารุงรักษา โดยเน้ นแนวคิดจากความร่วมมือของ
ทุกฝ่า ย ตัง้ แต่ผู้บริห าร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบํ ารุง รักษา
ฝา่ ยจัดซือ้ รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึ่งมีส่วนสําคัญของระบบการบํารุงรักษา
เป็ นหลักปฏิบตั ใิ หม่วา่ เครื่องจักรนัน้ ควรได้รบั การบํารุงรักษาบนพืน้ ฐาน
การเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) TPM ได้ดําเนินการอย่างจริงจังใน
บริษทั Nippon Denso ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์จนประสบ
ความสําเร็จ ซึง่ เป็ นวิวฒ
ั นาการขัน้ สําคัญของ TPM [1]
TPM เป็ นการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ได้รบั ความนิยมและได้ดําเนิ น
อย่างแพร่หลาย [1, 2, 3] เป็ นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทุกคน รวมทัง้ ผู้บริหารระดับสูงต้อ งมุ่งมั ่นดําเนิ นการ ติดตาม และวัด
ประสิทธิผล เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั ่งยืน โดยใช้ดชั นีช้วี ดั OEE [1, 2,
4, 5] อย่างไรก็ตาม สําหรับวิสหกิจขนาดเล็กอาจใช้ดชั นีช้วี ดั ที่ง่าย คือ
ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (Availability: A) [4]
TPM เป็ นกิจกรรมโครงการระยะยาว เพื่อรองรับความสําเร็จของ
องค์กร ส่วนใหญ่จะเริม่ ต้นโครงการจากกิจกรรมแรกของ TPM คือ AM
[3, 5, 6] เนื่องจากใช้เครื่องมือพืน้ ฐานธรรมดา เช่น 5ส KAIZEN เพื่อ
สร้างจิตสํานึกของการทํางานเป็ นทีม [4, 5] อบรมและปฎิบตั จิ ริง งาน

ตารางที่ 1 ค่า OEE เดือน มกราคม – มิถุนายน 2557
เดือน

A%

P%

Q%

OEE%

ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ค่าเฉลีย่

90.93
88.82
91.46
92.06
90.88
93.16
91.22

83.25
83.13
84.78
85.07
80.57
86.29
83.85

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

75.70
73.84
77.54
78.32
73.22
80.39
76.49

หมายเหตุ

184

OEE% = A% x P% x Q%

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

แก้ไขได้ดว้ ยตนเอง และได้ตดิ ป้ายสีแดงกรณีท่ตี ้องให้ทางช่างซ่อมบํารุง
เป็ นผูแ้ ก้ไข
การทํากิจกรรมนี้ พนักงานควบคุมเครื่อ งจักรได้พบสิ่งผิดปกติ คือ
รอยรั ่วของลมบริเวณข้อต่อท่อลม และพบรอยรั ่วฟุ้งกระจายของแป้งฝุน่
ทําให้ม ีคราบแป้งเกาะอยู่ห้อ งส่งกําลัง พนักงานได้ติดป้ายสีขาวไว้ซ่ึง
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง และได้ตรวจพบมีคราบจารบีท่แี ท่นเครื่อง มี
ร่องรอยการรั ่วของจารบีท่ไี หลออกมาจากห้องลูกปื นของลูกกลิ้ง จึงได้
ติดป้ายสีแดง
ขัน้ ตอนที่ 2 การแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดสิง่ สกปรกและตําแหน่ งที่เข้าถึง
ยากลําบาก
หลังจากขัน้ ตอนที่ 1 ได้นําปญั หาจากป้ายทัง้ หมดมาวิเคราะห์สาเหตุ
วิธีก ารแก้ ไ ข ผู้ร ับ ผิด ชอบ ทํ า การแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง เพื่อ ให้เ ครื่อ งจัก ร
สมบูรณ์ม ากขึ้น ให้สะดวกรวดเร็วต่อการทําความสะอาด และใช้เวลา
น้อยในการดูแลระบบหล่อลื่นเครื่องจักร
ในขัน้ ตอนนี้ ทีม AM ได้รวบรวมป้ายทัง้ หมด ทําตารางเรียงลําดับ
ความสําคัญ ความปลอดภัย คุณภาพ กระบวนการ จัดประชุมโดยทีม
AM เพื่อร่วมวิเคราะห์ สาเหตุของปญั หา การแก้ไข ผู้รบั ผิดชอบ โดย
มุ่งเน้ นแก้ไขที่แหล่งกําเนิดของปญั หา สําหรับเรื่อ งที่ไม่สามารถแก้ไข
แหล่งกําเนิด ได้กําหนดรายละเอียดวิธคี วบคุมการเกิดของปญั หา
จากขัน้ ตอนที่ 1 สิ่งผิด ปกติท่ีได้ม าจากป้ายสีขาว และวิเคราะห์
สาเหตุพบว่า ข้อต่อล็อคท่อลมหลวม สาเหตุรากเง้าของปญั หาเกิดจาก
ท่อลมเสื่อมสภาพ แตกหัก พนักงานได้ทําการเปลี่ยนข้อต่อ และเปลี่ยน
ท่อลมใหม่
ั หาที่ม ีรอยรั ่วการฟุ้ งกระจายของแป้งฝุ่นไปสู่ห้อ งส่งกําลัง
ส่วนป ญ
วิเคราะห์สาเหตุของรากเง้าพบว่า มีช่องว่างระหว่างเครื่องและแผ่นกัน้
สาเหตุเกิดจากประกอบกันไม่แน่ นสนิท เกิดจากการประกอบเครื่องจักร
ไม่สมบูรณ์ พนักงานจึงได้ถอดประกอบแผ่นกัน้ ใหม่
ั หาจารบีห ยดติด ที่ แ ท่ น เครื่อ งได้ติด ป้ ายสีแ ดง ดัง กล่ า ว
ส่ ว นป ญ
ข้างต้นนัน้ เพื่อให้ช่างซ่อมบํารุงดําเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยวิเคราะห์
สาเหตุการรั ่ว เกิดจากชีลรั ่ว ได้เ ปลี่ยนซีลใหม่ และจากการวิเคราะห์
สาเหตุ ข องรากเง้า พบว่า อีก สาเหตุ ห นึ่ ง เพราะอัด ปริม าณจารบีม าก
เกิ น ไป จึ ง ได้ กํ า หนด ปริ ม าณการอัด จารบี แ ละปริ ม าณการเติ ม
นํ้ามันหล่อลื่นในแต่ละครัง้ และระยะเวลา
เป็ น ตัว อย่า งเห็น ได้ช ัด เจนว่า งานบํ า รุง รัก ษาบางอย่า งพนัก งาน
ควบคุมเครื่องจักรสามารถตรวจสอบหาความผิดปกติได้ดี สามารถช่วย
แบ่ ง เบาภาระของช่ า งซ่ อ มบํ า รุง และสามารถแก้ไขข้อ บกพร่อ งของ
เครื่อ งจักรได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขัน้ รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็ นการ
ป้องกันการแก้ไขเพิม่ ความยากลําบากขึน้ เสียเวลาซ่อมนานขึน้
ขัน้ ตอนที่ 3 การเขียนมาตรฐานเบือ้ งต้น
ขัน้ ตอนเขียนมาตรฐานเพื่อให้ผคู้ วบคุมเครื่องจักรสามารถปฏิบตั ติ าม
ได้อ ย่ า งง่า ยๆ เพื่อ รัก ษาสภาพเครื่อ งจัก รให้ค งรัก ษามาตรฐานเดิม
หลังจากการดําเนินกิจกรรมในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเป็ นการกําหนด
วิธปี ฏิบตั ิของพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งใช้สําหรับการดูแลความสะอาดและ

รูปที่ 1 แผนภูมดิ าํ เนินการกิจกรรม AM

ขัน้ ตอนการเตรียมการ
การเตรียมการก่อนเริม่ ขัน้ ตอนที่ 1 ถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะ
เป็ นก้าวแรกทีจ่ ะนําไปสูค่ วามสําเร็จ การเตรียมการได้ดําเนินการเหมือน
ดําเนินโครงการ TPM เพราะจะนํ าไปสู่การดําเนินการประสบผลสําเร็จ
ต่อไป ได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1) ได้ประกาศพันธสัญญาสนับสนุ นของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง 2) ฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ AM ความรูเ้ บื้องต้นของ
เครื่ อ งจัก รและขัน้ ตอนการดํ า เนิ น การอย่ า งละเอี ย ด 3) ได้ จ ัด ตัง้
คณะกรรมการส่ ง เสริม การดํ า เนิ น กิ จ กรรม และได้ แ ต่ ง ตัง้ ที ม AM
ประกอบด้วยฝา่ ยผลิต ช่างซ่อมบํารุง และฝา่ ยอื่นๆ 4) กําหนดนโยบาย
และเป้าหมาย 5) จัดทําแผนดําเนินการ 6) จัดพิธเี ปิ ดอย่างเป็ นทางการ
ขัน้ ตอนที่ 1 การทําความสะอาดเบือ้ งต้น
ได้ดําเนินการทําความสะอาดแบบตรวจหาจุดผิดปกติของเครื่องจักร
ซึ่งทําให้พนักงานมองเห็นจุดบกพร่อ ง เช่น การรั ่วซึม ความหลวม
และส่วนที่เสียหาย การทําความสะอาดและตรวจเช็ค ได้ม อบหมาย
หน้าทีใ่ ห้พนักงานควบคุมเครื่องจักร โดยช่างซ่อมบํารุงช่วยแนะนํ าอบรม
ให้ความรู้ในระหว่างทําความสะอาด ได้กําหนดรูปแบบความผิดปกติ 7
ประการ เมื่อพบเห็นสิง่ ผิดปกติ ได้ตดิ ป้ายสีขาวในกรณีท่เี ห็นว่าสามารถ

185

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

การนํามาตรฐานการทําความสะอาด การหล่อลื่น ในขัน้ ตอนที่ 3 และ
มาตรฐานการตรวจสอบโดยรวมจากขัน้ ตอนที่ 4 มาปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาของผูค้ วบคุมเครื่องจักรให้สมบูรณ์
มากขึน้ ทําให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น ช่วยเพิม่ เวลา
พร้อมใช้งาน (A) มากขึน้ ช่วยเพิม่ สมรรถนะ (P) เครื่องจักร และช่วย
เพิม่ คุณภาพ (Q) ของผลิตภัณฑ์
ขัน้ ตอนที่ 4 และ 5 เป็ นขัน้ ตอนที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ตวั บุคคล
จึงได้กําหนดการประเมินผู้ควบคุม เครื่องจักร ที่จะสามารถดําเนิน AM
ได้ จึงได้ดาํ เนินการต่อในขัน้ ตอนต่อไป
จากการประเมินพนักงานทัง้ หมด 7 คน ผลการประเมินพนักงาน 3
คนได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน อีก 4 คนได้คะแนน 80 – 89 คะแนน
ผลประเมิน แสดงให้เ ห็น ว่า พนัก งานสามารถปฏิบ ัติก ารบํ า รุง รัก ษา
เครื่องจักรด้วยตนเองได้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม
ได้ตรวจประเมินความรูแ้ ละทักษะของผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ เกีย่ วกับ เครื่องจักร
ขัน้ ตอนที่ 6 การเขียนมาตรฐาน
เป็ นขัน้ ตอนทบทวนหน้ า ที่ ข องผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจัก ร การปรับ ปรุ ง
ประสิทธิผลของการดําเนินการ และมาตรฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่
ขัน้ ตอนปรับปรุงจนถึงการควบคุมมาตรฐาน AM และได้เพิม่ เติมส่วนที่
จําเป็ นคือ กิจกรรมเพื่อ ควบคุม ดูแลรักษาสภาพเครื่อ งจักรอย่างจริงจัง
และพยายามทํ า ให้บ ทบาทหน้ า ที่ ข องพนั ก งานระดับ ปฏิบ ัติก ารใน
สายการผลิ ต ได้ ร ับ การถ่ า ยทอดไปยัง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ม ีห น้ า ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงพยายามลดความสูญเปล่า และสามารถดําเนิน AM ได้
อย่างสมบูรณ์
หลังจากได้ดําเนินกิจกรรมกับเครื่องต้นแบบผ่านมา 5 ขัน้ ตอนแล้ว
ขัน้ ตอนนี้นําสิง่ ทีไ่ ด้คน้ พบ ทีไ่ ด้ใช้ในแต่ละขัน้ ตอนมาเขียนเป็ นมาตรฐาน
การทําความสะอาด ภายนอก เช่น ฝาครอบ แท่นเครื่อง ภายในเครื่อง
เช่น Feed Gate ลูกกลิง้ Roller Transmission มาตรฐานการหล่อลื่น ได้
กํ า หนดจํ า นวนจุ ด ที่ ต้ อ งหล่ อ ลื่ น สารสํ า หรับ หล่ อ ลื่ น และปริม าณ
นอกจากนั ้น มาตรฐานการตรวจสอบ ความตึ ง ของสายพาน
Transmission สายพานต้นกําลัง การตัง้ ค่าทีร่ ะดับผลกระทบต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การตัง้ Feed Gate ป้อนวัตถุดบิ เข้าเครื่อง การตัง้ การ
บีบของลูกกลิง้ โม่
ขัน้ ตอนที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในขัน้ ตอนนี้ได้การรวบรวมผลสรุปกิจกรรมทัง้ หมดที่ได้ดําเนินการมา
ตั ง้ แต่ ข ั น้ ตอนที่ 1 จนถึ ง ขั น้ ตอนที่ 6 เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเห็ น การ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ เช่น เครื่องจักร พนักงาน สภาพแวดล้อม นอกจากนี้
ยังเกิดความท้าทายทีจ่ ะหาวิธแี ก้ไขปญั หาต่างๆ เพื่อเกิดการพัฒนา โดย
มีแนวคิดว่า การปรับปรุงนัน้ เป็ นเรื่องไม่มที ่สี น้ิ สุด ได้นําผลดําเนินการที่
ประสบผลสํ า เร็จ แสดงเป็ น บอร์ด กิ จ กรรม เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้
หน่ วยงานอื่นได้เห็น ได้ศึกษาวิธดี ําเนินกิจกรรมอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน
ได้แสดงรูป ก่อน-หลัง ดําเนินการ เพื่อชีใ้ ห้เห็นพัฒนการอย่างชัดเจน ทํา
ให้เ ข้า ใจขัน้ ตอนอย่า งถู ก ต้อ ง จนนํ าไปสู่ค วามสําเร็จและพัฒ นาเพื่อ
กําหนดนโยบายที่ยกระดับเป้าหมาย ขยายกิจกรรมไปยังหน่ วยงานอื่น

ระบบหล่อลื่น รวมถึงวิธคี ้นหาตําแหน่ งจุดบกพร่อง ตําแหน่ งที่ทําความ
สะอาดยากลําบาก กิจกรรมนี้เพื่อป้องกันการกลับมาของปญั หาอีก จึงได้
สร้า งมาตรฐานเพื่อ พนั ก งานประจํ า เครื่อ งจัก รใช้ เ ป็ น คู่ ม ือ ระเบีย บ
ปฏิบตั กิ ารการบํารุงรักษาประจําวัน โดยแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ
1. มาตรฐานการทําความสะอาด จากการทําความสะอาดทีผ่ ่านมาใน
ขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2 ได้แสดงถึงจุดหรือบริเวณที่ต้องทําความ
สะอาดของเครื่ อ งโม่ แ ป้ ง อุ ป กรณ์ ช้ิ น ส่ ว นต่ า งๆ เช่ น ตลับ ลู ก ปื น
ฟนั เฟื อง สายพานขับ อุปกรณ์นิวเมติก แท่นเครื่อง และอื่นๆ ทําความ
สะอาดเศษข้าว/เศษแป้งที่ตกค้างบริเวณ Rollers และ Casing ได้ทํา
ความสะอาดใบพัดระบายความร้อนมอเตอร์ในขณะเครื่องจักรหยุด
2. มาตรฐานการหล่อลื่น บริเวณตําแหน่ งที่ต้องการหล่อลื่น ชิ้นส่วน
ต่างๆ ของเครื่องโม่ รวมทัง้ กําหนดความถี่ ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบ
ระดับนํ้ ามันเกียร์ ตรวจสอบระดับนํ้ ามัน Feed Roll Geared Motor
ตรวจระดับนํ้ามันเกียร์ของเฟื องขับ Grinding rolls และมาตรฐานการอัด
จารบี อัดจารบีตลับลูกปื น ลูกกลิ้ง จุดละ 20 กรัม ตามตําแหน่ งหัวอัด
จารบี
3. มาตฐานการตรวจสอบ ปรับ ตัง้ เพื่อ ทบทวนจุ ด ต่ า งๆ ที่ต้ อ ง
ตรวจสอบเป็ นประจํา การปรับตัง้ ให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น
การขัน แน่ น การตัง้ ค่า ตัง้ ความตึง สายพาน โดยจัดทํ า เป็ นคู่ม ือ การ
ปฏิบตั แิ บบง่ายๆ เข้าใจง่าย ในรูปแบบ One Point Lesson (OPL)
หลังจากขัน้ ตอนที่ 3 ได้ทําการตรวจประเมิน เพื่อตรวจสอบสรุปผล
การดําเนินการที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม
ทํารายการตรวจติดตาม (Check Sheets) ได้จดั ทํารายการตรวจโดย
ครอบคุมเรื่องความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานของเครื่อ งจักร (A)
สมรรถนะ (P) และคุณภาพ (Q) โดยแต่ละหัวข้อให้คะแนนเท่ากับ 25
คะแนน ทัง้ หมด 4 หัวข้อ รวมเป็ น 100 คะแนน ได้ตงั ้ เกณฑ์ผ่านการ
ประเมินต้อ งมากกว่า 80 คะแนน จากการประเมิน พนักงานทุกคนได้
คะแนนมากกว่า 80 คะแนน ซึ่งถือ ว่า การปรับ ปรุงในส่วนเครื่อ งจัก ร
ประสบผลสําเร็จและสามารถเริม่ ดําเนินการในขัน้ ที่ 4 และ 5 ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจเช็คโดยรวม
ในขัน้ ตอนที่ 4 เป็ น ขัน้ ตอนที่มุ่ง เน้ น การสร้า งพนักงานผู้ค วบคุม
เครื่องจักรในระดับปฏิบตั กิ ารให้มคี วามรู้ ความชํานาญในเรื่องเครื่องจักร
ไปพร้อมๆ กับการตรวจวัด ความผิดปกติ และแก้ไขส่วนชํารุดให้กลับสู่
สภาพดังเดิม
หลังจากพนักงานได้ผ่าน 3 ขัน้ ตอนมาแล้ว ทุกคนได้เรียนรู้การทํา
ความสะอาด การขจัดแหล่งกําเนิดของปญั หา ตลอดจนการตรวจสอบที่
จะไม่ให้ปญั หาเกิดซํ้าอีก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เชิงลึกแก่พนักงานฝ่าย
ผลิต ได้นําขัน้ ตอนที่ 1, 2, 3 เสริมสร้างความรู้เพิม่ เติม เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความชํานาญมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ
เครื่ อ งโม่ แ ป้ ง เช่ น ส่ ว นประกอบต่ า งๆ หน้ าที่ ก ารทํ า งานของ
ส่วนประกอบที่สําคัญ การตรวจสอบ การแก้ไข การให้ค วามรู้โดยใช้
รายละเอียด Component Sheets, Work Instruction Sheets, และ OPL
ขัน้ ตอนที่ 5 การตรวจเช็คด้วยตนเอง
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เครื่องต้นแบบ และเพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ความสามารถ
ในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มสี ภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เพื่อผลักดันตนเองในด้านการพัฒนาสายอาชีพ และเป็ นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านเป็ น ไปได้อ ย่ า งยุติธ รรมและเป็ น ที่
ยอมรับของทุกฝา่ ย
เครื่องจักรได้รบั การดูแลใส่ใจมากขึ้น ทําให้เวลาความพร้อมใช้งาน
ของเครื่องจักร (Availability: A) สูงขึน้ และสมรรถนะ (Performance: P)
เพิม่ ขึน้ ซึ่งเกิดการหยุดกระทันหันของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Unexpected
Breakdown) ลดลง และสามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องและผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้คณ
ุ ภาพ (Q) เครื่องจักรอุปกรณ์รวมทัง้ พืน้ ที่ทํางานมีสภาพ
เป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดมากขึน้
หลังจากดําเนินการตามขัน้ ตอนของ AM แล้ว พบว่าพนักงานหน้ า
งานสามารถตรวจสอบและแก้ไขอาการล้มเหลวหรือบกพร่องเบื้องต้นได้
และสามารถช่วยเหลือการบํารุงรักษาเครื่องจักรไปพร้อมๆ กับช่างซ่อม
บํารุง เนื่ อ งจากได้รบั การอบรมเกี่ยวกับเครื่อ งจักรอย่างละเอียด การ
ดําเนินการได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเวลา 1 ปี สําหรับครึง่ ปี แรก คือก่อน
ดําเนินการ AM ส่วนครึง่ ปี หลัง คือหลังการดําเนินการ AM ได้พบว่า ค่า
OEE เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.49 คือจากเดิมก่อนดําเนินการ AM เป็ นร้อยละ
76.50 เป็ น 85.99 สามารถสรุปได้ว่า การดําเนินกิจกรรม AM นี้
สามารถช่ ว ยให้เ กิด ความพร้อ มใช้ง านและสมรรถนะ ทํ า ให้ผ ลผลิต
เพิม่ ขึน้ สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มผลิตภาพ
4.2 ข้อเสนอแนะ
การเสริม สร้า งกิจ กรรมเพื่อ ป้ องกัน ความเสื่อ มสภาพและความ
ผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้วย 3 กิจกรรมคือ OPL บอร์ดกิจกรรม
(Activity Board) การประชุม (Meeting) โดยสร้างกิจกรรมการทบทวน
และปรับ ปรุง มาตรฐาน AM อย่า งสมํ่า เสมอและทํ า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ผลสําเร็จนี้สามารถขยายผลจากความร่วมมือ ร่วมใจ การมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกิจกรรมนี้ การทํางานเป็ นทีม ได้ขยายผลไปยังกิจกรรมอื่น
อีกมากมาย สามารถทําให้การดําการกิจกรรมเสาอื่นๆ ของ TPM ให้
สําเร็จได้สะดวกและมั ่นคงมากขึน้ และได้ถ่ายทอดความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
จากประสบการณ์ การดําเนินการ AM นัน้ ขัน้ ตอนเตรียมการ เป็ น
กิจกรรมทีส่ าํ คัญ ซึง่ ต้องทําก่อนเริม่ ดําเนินการ เพื่อเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน ได้เริม่ ต้นพร้อมกันทุกคน ทําได้ถูกต้องตามหลักการ และ
ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน นอกจากนัน้ เพื่อให้รายละอียดที่
ดําเนินการอยูน่ ัน้ ถูกต้อง และต้องประเมินทุกขัน้ ตอนก่อนเริม่ ขัน้ ตอน
ใหม่ต่อไป เพื่อให้ม ั ่นใจว่าสามารถดําเนินขัน้ ตอนต่อไปอย่างราบรื่น

ทําให้ขยายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั ่วทัง้ องค์กร ได้จดั ให้มกี ารประกวด
ผลการดําเนินการและประกาศเกียรติคุณอย่างเป็ นทางการ ทําให้มกี าร
พัฒนาอย่างยั ่งยืนต่อไป
หลังจากจบขัน้ ตอนที่ 6, 7 แล้ว ได้ตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบการ
ดํา เนิ น การที่ผ่า นมาทัง้ หมด โดยคณะกรรมการส่ง เสริม การดํ า เนิ น
กิจกรรม ซึง่ เป็ นการตรวจประเมินผลสําเร็จการดําเนินโครงการ AM ของ
เครื่องต้นแบบนี้ โดยเน้ นประเมินการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักร การ
เปลี่ย นแปลงของผู้ป ฏิบ ัติง าน การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ ม
สภาพการทํ า งาน ผลการประเมิ น ผ่ า นทั ้ง เครื่ อ งจั ก ร คน และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็ นองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบของ AM จึงนํ าไปสู่
การขยายกิจกรรมจากเครื่องต้นแบบไปสูท่ ุกเครื่องจักรทั ่วทัง้ องค์กร
หลังดําเนินการได้รวบรวมค่า OEE ตัง้ แต่ กรกฎาคม – ธันวาคม
2557 ดังตารางที่ 2 ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยตลอด 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 85.99
ตารางที่ 2 ค่า OEE เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
เดือน

A%

P%

Q%

OEE%

ก.ค
ส.ค
ก.ย
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ค่าเฉลีย่

93.19
93.51
93.93
93.44
94.99
95.34
94.07

87.34
91.15
92.36
91.94
92.08
93.55
91.40

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

81.39
85.24
86.75
85.91
87.47
89.19
85.99

รูปที่ 2 เปรียบเทียบก่อนและหลังการดําเนินกิจกรรม AM

4. สรุป และข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
พนักงานผู้ปฏิบตั ิหน้ างานซึ่งแต่เดิมทําหน้ าที่เพียงการผลิต ได้เพิม่
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของตนเอง
เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการดําเนินกิจกรรม AM จาก
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การสร้างและประเมินคุณภาพเครือ่ งฝานกล้วยเส้น
A Construction and Quality Evaluation of French-Fried Type Sliding Machine for Banana
วิโรช ทัศนะ
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บทคัดย่อ

1. คํานํา
ในปจั จุบนั นี้ประเทศชาติกําลังเผชิญปญั หาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ
และประชาชนทุกระดับประสบปญั หาต่างๆ ปญั หาหนึ่งทีป่ ระชาชนระดับ
ั หาความ
รากหญ้ า ซึ่ง เป็ น คนกลุ่ ม ใหญ่ ข องประเทศถู ก รุ ม เร้า คือ ป ญ
ยากจน ดังนัน้ เพื่อแก้ปญั หาดังกล่าวนี้ รัฐบาลจึงได้จดั ให้มโี ครงการ
“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ บริการทีม่ คี ุณภาพ มีจุดเด่นและ
มูลค่าเพิม่ เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ และได้กําหนด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ 2544
ในระดับตําบลของจังหวัดบุรีรมั ย์ ได้มชี าวบ้านแปรรูปกล้วยนํ้ าว้า
แบบต่างๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยอบนํ้าผึง้ กล้วยบวชชี กล้วยตากแห้ง
กล้วยกวน กล้วยปิ้ ง เป็ นต้น ออกมาจําหน่ ายในท้องตลาด แต่เพื่อ
ต้ อ งการดึง ดู ด ลู ก ค้ า สร้ า งความเข็ม แข็ง แก่ ชุ ม ชน และตอบสนอง
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านในระดับตําบลจึงได้ทําการ
คิดแปรรูปกล้วยเป็ นแบบเส้นเรียกว่า “กล้วยเส้น” เพือ่ ให้มจี ุดเด่นเป็ นที่
ต้องการของตลาดและเป็ นอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่นพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ จากการแปรรูปกล้วยให้เป็ น
เส้นนัน้ ชาวบ้านได้แปรรูปแล้วกล้วยออกมาเป็ นเส้นที่ไม่เท่ากันทําให้
เส้นออกมาไม่สวยงาม เมือ่ ฝานไปนานๆ แล้วทําให้เมือ่ ยล้า ใช้เวลามาก
ในการฝาน ทําให้ไม่ทนั ต่อการผลิตตามทีต่ อ้ งการ และการแปรรูปกล้วย
นํ้ าว้าให้เป็ นเส้นนัน้ ต้องใช้แรงงานคนในการฝานและทําให้เกิดอันตราย
ได้ในขณะทําการฝานกล้วยเส้นเพราะอาจถูกใบมีดบาดมือได้ การแปร
รูปกล้วยนํ้าว้าให้เป็ นเส้นด้วยมือนัน้ มีลกั ษณะดังแสดงในรูปที่ 1

การสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้นเป็ นเครื่องต้นแบบสําหรับการแปรรูป
กล้ว ยนํ้ า ว้า ให้เ ป็ น เส้น เพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ ทุ่ น แรงในการผลิต ซึ่ง ใช้
หลัก การทํา งานแบบกลไกชุ ด ข้อ เหวี่ย ง (Slider–Crank Mechanism)
โดยตัง้ สมมุตฐิ านสําหรับการประเมินหาคุณภาพของเครื่องทีส่ ร้างขึน้ คือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูช้ ํานาญการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครื่องทีส่ ร้าง
ขึน้ อยู่ในเกณฑ์ดี (Index of Item-Objective Congruence, IOC  0.5)
ผลการวิเ คราะห์ค่า เฉลี่ย ผลรวมของดัช นี ค วามสอดคล้อ งในด้า นการ
ออกแบบโครงสร้างและคุณภาพการทํางานของผูเ้ ชีย่ วชาญ เท่ากับ 0.78
และของผูช้ ํานาญการในด้านคุณภาพการทํางาน เท่ากับ 0.76 แสดงว่า
คุ ณ ภาพการทํ า งานของเครื่ อ งฝานกล้ ว ยเส้ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผูช้ าํ นาญการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้
คําสําคัญ: การสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้น, กล้วยเส้น, การแปรรูป
กล้วยนํ้าว้า, ดัชนีความสอดคล้อง
Abstract
A prototype machine for slicing Pisang Awak bananas into
French-Fried like strips, employing the Slider-Crank Mechanism of
operation, has been designed, reducing the labor effort of the
production process. The original aim was to attain an assessment
analysis of the quality of the machine construction as built is
evaluated in the Index of Item-Objective Congruence (IOC) by
using the opinions of the experts for machine construction and the
specialists for Banana French-Fried equal to or better than 0.5.
The results of assessment analyses for total average IOC in the
opinion of the experts of machine construction and quality are
equal to 0.78 and in the opinion of the specialists for Banana
French-Fried are equal 0.76. This means that the quality of
French-Fried Type Slicing Machine for Bananas has been built
congruent to the objectives of the experts and specialists.
Keywords: French-Fried Type Sliding Machine, Machine Construction, Index of Item-Objective Congruence

รูปที่ 1 การฝานกล้วยเส้นด้วยมือ
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จากประเด็นปญั หาดังกล่าวที่เกิดขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้คดิ “การออกแบบ
และสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้น” เพื่อให้เป็ นต้นแบบสําหรับการแปรรูป
กล้ว ยแบบเส้น ด้ว ยเครื่อ งมือ ทุ่ น แรง โดยมีข นาดที่เ หมาะสมและมี
มาตรฐานของกล้วยแบบเส้นเท่ากัน ความหนาประมาณ 5 มม. ลักษณะ
ของเครื่องใช้งานสะดวก ต้นทุนในการผลิตไม่สงู มากนัก ทําให้ชาวบ้าน
ในระดับตําบลสามารถสังผลิ
่ ตได้หรือจัดหาได้ และเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาเครือ่ งฝานกล้วยแบบเส้นต่อไป

3.3.1 การออกแบบและสร้างเครือ่ งฝานกล้วยเส้น
ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนในการออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้นโดยมี
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
 ขัน้ ตอนแรก ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะกล้วยนํ้ าว้า การ
แปรรูปกล้วยเส้น โดยกล้วยทีน่ ํามาฝานต้องเป็ นกล้วยนํ้าว้าทีย่ งั
ไม่สุกและต้องปอกเปลือกกล้วยก่อนนํ ามาฝาน และศึกษา
แนวทางในการออกแบบและสร้า งเครื่อ งฝานกล้ว ยเส้น โดย
ศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้อ งเกี่ย วกับ การออกแบบและสร้ า ง
เครือ่ งจักรกล
 ขัน้ ตอนทีส่ อง ออกแบบและเขียนแบบเครื่องฝานกล้วยเส้น โดย
การออกแบบใช้ ห ลัก การทางวิศ วกรรม [3-4] สํ า หรับ การ
ออกแบบเครื่อ งฝานกล้วยเส้น และใช้ห ลัก การเขีย นแบบ [5]
สําหรับการลงมือสเก็ตภาพรูปแบบเครื่องโดยรวมและภาพแยก
ชิ้นส่วนต่างๆของอุ ป กรณ์ ท่ีส ร้างขึ้น เสร็จ แล้ว เขีย นแบบและ
จํา ลองการเคลื่อ นที่ข องเครื่อ งฝานกล้ว ยเส้น ด้ว ยโปรแกรม
Computer-Aided Design (CAD) เ ค รื่ อ ง ที่ อ อ ก แ บ บ ขึ้ น ใ ช้
หลั ก ก า ร ทํ า ง า น แ บ บ ก ล ไ ก ชุ ด ข้ อ เ ห วี่ ย ง (Slider-Crank
Mechanism) และใบมีดตัดทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS
316 อยู่คงทีจ่ าํ นวน 10 ใบ ห่างกัน 5 มม. และใช้เอ-ซี เซอร์โว
มอเตอร์ (AC Servo Motors) 150 วัตต์ในการส่งกําลัง ดังแสดง
ในรูปที่ 2

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้นใช้ในกลุ่มแม่บา้ นระดับตําบล จังหวัด
บุ รีร ัม ย์ และประเมิน คุ ณ ภาพเครื่อ งฝานกล้ ว ยเส้ น ที่ส ร้ า งขึ้น โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลและผูช้ ํานาญการด้านการฝาน
กล้ว ยเส้น โดยมีค วามคิด เห็น สอดคล้อ งกับ เครื่อ งที่ส ร้า งขึ้น กับ แบบ
ประเมิน (Index of Item-Objective Congruence, IOC)  0.5
3. ขัน้ ตอนการดําเนิ นการวิ จยั
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ว ิ จ ั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและหาคุณภาพเครื่องฝานกล้วยเส้น
ใช้แก้ปญั หาการฝานกล้วยนํ้ าว้าออกมาเป็ นเส้นไม่เท่ากัน และช่วยลด
การใช้แรงงานคนในการฝานกล้วยเส้น ผู้วจิ ยั ได้ดําเนิ นการวิจยั ตาม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
จากสภาพปญั หาและความเป็ นไปได้ในการสร้างเครื่อง ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาดูงานในกลุ่มแม่บา้ น บ้านประคอง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่
เป็ นกลุ่มชาวบ้านทีท่ ําการแปรรูปกล้วยชนิดต่างๆ ออกมาจําหน่ ายตาม
ท้องตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกับปญั หาของการฝานกล้วยชนิดต่างๆ
และศึกษาระเบียบวิธกี ารวิจยั วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปรผลและสรุปผล จากเอกสารตําราต่างๆ และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องเกีย่ วกับการสร้างเครือ่ งจักร
3.2 การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการประเมินคุณภาพการสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้น
ของการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ผู้ เ ชี่ย วชาญที่ม ีป ระสบการณ์ ด้ า นการสร้ า ง
เครือ่ งจักรกลและผูช้ าํ นาญการด้านการฝานกล้วยเส้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผู้เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์
ด้านการสร้างเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 ท่าน และ
ผูช้ าํ นาญการด้านการฝานกล้วยเส้นในกลุ่มแม่บา้ น บ้านประคอง อําเภอ
ชํานิ จังหวัดบุรรี มั ย์ จํานวน 15 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)

รูปที่ 2 แบบโครงสร้างของเครือ่ งฝานกล้วยเส้น
 ขั น้ ตอนที่ ส าม ปรึ ก ษาและนํ าเสนอการออกแบบให้ ก ั บ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูช้ ํานาญการตรวจสอบลักษณะของเครื่องฝาน
กล้ ว ยเส้ น ที่ ไ ด้ จ ากการออกแบบและเขี ย นแบบขึ้ น ถ้ า มี
ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขผูว้ จิ ยั ก็กลับไปแก้ไข แล้วก็ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
และผูช้ าํ นาญการตรวจสอบอีกครัง้ จนผ่าน
 ขัน้ ตอนทีส่ ่ี สร้างเครื่องฝานกล้วยเส้นโดยลงมือสร้างตามแบบที่
ได้ออกแบบและเขียนแบบไว้ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 3
 ขัน้ ตอนทีห่ า้ ทดสอบการใช้เครือ่ งฝานกล้วยเส้นทีส่ ร้างเสร็จแล้ว
ดังแสดงในรูปที่ 4, 6 และ7

3.3 การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ แบ่งออกดังนี้
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รูปที่ 3 แสดงการสร้างชิน้ ส่วนเครือ่ งฝานกล้วยเส้น

รูปที่ 5 แสดงขัน้ ตอนการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผูช้ าํ นาญการ
 สาธิ ต การใช้ เ ครื่ อ งฝานกล้ ว ยเส้ น ให้ ก ั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผูช้ าํ นาญการ ดูขนั ้ ตอนและข้อควรระวังในการใช้เครื่อง ดังแสดง
ตัวอย่างในรูปที่ 6 และ 7
 ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูช้ าํ นาญการ ทดลองการใช้เครือ่ งฝานกล้วยเส้น
ว่ามีคุณภาพหรือไม่ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 6 และ 7 สําหรับ
รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างกล้วยเส้นหลังจากผ่านกรรมวิธกี ารแปรรูป
ด้วยเครือ่ งฝานกล้วยเส้น
 ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูช้ ํานาญการประเมินเครื่องฝานกล้วยเส้น โดย
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นลงในใบประเมินความคิดเห็น
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลต่อไป

รูปที่ 4 แสดงเครือ่ งฝานกล้วยเส้นทีส่ ร้างเสร็จแล้ว
3.3.2 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญและผู้
ชํานาญ
ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการสร้างเครื่องจักรกลและผูช้ ํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้น ดัง
แสดงในรูปที่ 5
3.3.3 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนในการ
ดําเนินการโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือข้อมูลจากกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การสร้างเครื่องจักรกล และข้อมูลจากกลุ่มผู้ชํานาญการด้านการฝาน
กล้วยเส้น ขัน้ ตอนในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผูช้ าํ นาญการ แสดงดังต่อไปนี้
 นัดหมายผูเ้ ชีย่ วชาญและผูช้ ํานาญการ โดยทําหนังสือเรียนเชิญ
นัดหมาย วัน เวลา เพื่อทําการประเมินเครื่องฝานกล้วยเส้นที่
สร้างขึน้
 แนะนํ า การใช้เ ครื่อ งฝานกล้ว ยเส้น ที่สร้า งขึ้น และการใช้แ บบ
ประเมินความคิดเห็น

รูปที่ 6 สาธิตการใช้เครือ่ งฝานกล้วยเส้นให้กบั ผูช้ าํ นาญการ
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R
IOC
n
N

คือ ผลรวมคะแนนความคิด เห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญและ
ผูช้ าํ นาญการ
คือ ผลรวมคะแนนของ IOC ทัง้ หมด
คือ จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญและผูช้ าํ นาญการ
คือ จํานวนคําถามของแบบประเมินความคิดเห็น

 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทัวๆ
่ ไป วิเคราะห์โดยการ
สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการโดยใช้การ
แจกแจงความถี่
4. ผลการศึกษา

รูปที่ 7 การทดลองใช้เครือ่ งฝานกล้วยเส้นโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ผลทางสถิตจิ ากแบบประเมินความ
คิด เห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญและผู้ชํา นาญการ โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ใช้
ประเมินคุณภาพของเครือ่ งฝานกล้วยเส้นทีส่ ร้างขึน้ ในแก้ปญั หาการฝาน
กล้วยนํ้าว้าออกมาเป็ นเส้นไม่เท่ากันและช่วยลดการใช้แรงงานคนในการ
ฝานกล้วยเส้น จากการทดลองและเก็บข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นลําดับดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากการนํ าเครื่องฝานกล้วยเส้นไปทดลองฝานกล้วยนํ้ าว้าทีย่ งั ไม่สุก
ทีแ่ ผนกเทคนิคพืน้ ฐาน วิทยาลัยเทคนิคบุรรี มั ย์ โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
การสร้างเครื่องจักรกลประเมินเครื่องที่สร้างขึ้น ซึ่งมีผลการวิเคราะห์
ปรากฏผลดังนี้
4.1.1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นข้อมูลทัวไป
่
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ระดับวุฒกิ ารศึกษาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ส่วนใหญ่เป็ นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100 ของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด และ
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการสร้างเครือ่ งจักรกลของผูเ้ ชีย่ วชาญจะ
อยู่ระหว่างประสบการณ์ 10 ปี ขน้ึ ไปคือร้อยละ 100 และมีตําแหน่ งหรือ
หน้าทีป่ จั จุบนั เป็ นอาจารย์สอนแผนกเทคนิคการผลิต ร้อยละ 60 ส่วนที่
เหลือเป็ นอาจารย์สอนแผนกเทคนิคพืน้ ฐาน ร้อยละ 40
4.1.2 ผลการวิเ คราะห์ แ บบประเมิน ความคิ ด เห็ น ทางด้ า นการ
ออกแบบโครงสร้าง
จากรูปที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องระหว่างเครื่อง
ทีส่ ร้างขึน้ กับแบบประเมิน (IOC) โดยอาศัยดุลพินิจของผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การสร้า งเครื่อ งจัก รกลในด้า นการออกแบบโครงสร้า งผลปรากฏว่ า
ค่าเฉลีย่ ผลรวมคะแนนทัง้ หมดของ IOC จากแบบประเมินทุกข้อของ
ดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญ ( x ) จํานวน 5 ท่าน เท่ากับ 0.78
แสดงว่ า การออกแบบโครงสร้า งของเครื่อ งฝานกล้ว ยเส้น เครื่อ งนี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้
การออกแบบโครงสร้างทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้ประเมินเครื่องฝานกล้วยเส้น
ผลปรากฏว่า ผู้เ ชี่ย วชาญมีค วามคิด เห็น สอดคล้อ งกัน ในด้า นความ
เหมาะสมในการเลือกวัสดุและวัสดุทน่ี ํ ามาใช้สร้างสามารถหาได้ง่ายใน
ท้ อ งตลาด โดยมีค่ า เฉลี่ย ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งมากที่สุ ด ส่ ว นการ

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างกล้วยเส้นจากการแปรรูปด้วยเครือ่ งฝาน
กล้วยเส้น
3.3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล
ผู้วจิ ยั นํ าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบประเมินความ
คิดเห็นมาวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3
ส่วนดังนี้
 แบบประเมินตอนที่ 1 ถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่ วิเคราะห์ดว้ ย
สถิตคิ า่ ร้อยละ (%)
 แบบประเมินตอนที่ 2 ถามเกีย่ วกับการออกแบบโครงสร้างของ
เครื่องฝานกล้วยเส้นและคุณภาพการทํางาน ซึ่งวิเคราะห์โดย
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเครื่องที่สร้างขึ้นกับแบบประเมิน
(IOC) โดยอาศัยดุลพินิจของผูเ้ ชี่ยวชาญและผูช้ ํานาญการเป็ น
ตัววัดความสอดคล้อง ดังแสดงในสมการ (1) และหาค่าเฉลีย่
ผลรวมคะแนนของ IOC ( x ) ดังแสดงในสมการ (2)
IOC 

x

R

n

IOC
N

(1)
(2)

โดยที่
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เส้นทีฝ่ านออกมาได้ปริมาณพอดีตามปริมาณการป้อน ช่องทางใส่ฝาน
กล้วยเส้นผู้ใช้สามารถใส่กล้วยได้ง่าย และช่องทางออกของกล้วยเส้น
ผู้ใ ช้ส ามารถนํ า ภาชนะรองรับ ได้ง่ า ย ส่ ว นการเคลื่อ นย้า ยและการ
บํารุงรักษาของเครือ่ งฝานกล้วยเส้นมีคา่ ดัชนีความสอดคล้องน้อยทีส่ ดุ

บํารุงรักษาของเครื่องฝานกล้วยเส้นมีค่าเฉลีย่ ดัชนีความสอดคล้องน้อย
ทีส่ ดุ เท่ากับ 0.4 ของระดับความคิดเห็น

4.1.4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นข้อเสนอแนะทัวๆ
่ ไป
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
่
เ้ ชีย่ วชาญคือ
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินข้อเสนอแนะทัวไปของผู
ควรปรับปรุงในเรื่องการเคลื่อนย้ายให้สะดวก ขนาดของเครื่องควรมี
ขนาดเล็ก กะทัดรัด และอุปกรณ์ฝานกล้วยเส้นทัง้ หมดควรเป็ นเหล็กกล้า
ไร้สนิม
4.2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผูช้ าํ นาญการ
จากการนํ าเครื่องฝานกล้วยเส้นไปทดลองฝานกล้วยนํ้ าว้าทีย่ งั ไม่สุก
ที่ ก ลุ่ ม แม่ บ้ า น บ้ า นประคอง อํ า เภอชํ า นิ จัง หวัด บุ รี ร ัม ย์ โดยให้
ผูช้ ํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้นประเมินเครื่องที่สร้างขึ้น ซึ่งมีผล
การวิเคราะห์ปรากฏผลดังนี้
4.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นข้อมูลทัวไป
่
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า เพศของผูช้ ํานาญการด้านการฝาน
กล้วยเส้นส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 33 และส่วนมากมีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47 อายุ
30 ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 40 และส่วนทีเ่ หลืออายุไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 13
และวุฒกิ ารศึกษาอยู่ในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 100 และ
ประสบการณ์ ในการทํางานของผู้ชํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้นมี
ประสบการณ์ ระหว่ า ง 5-10 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73 ส่ ว นที่ เ หลื อ
ประสบการณ์ 10 ปีขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 27
4.2.2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นทางด้านคุณภาพการ
ทํางานของเครือ่ งฝานกล้วยเส้นโดยผูช้ าํ นาญการ

รูปที่ 9 กราฟแสดงค่า IOC ทางด้านการออกแบบโครงสร้าง
4.1.3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นทางด้านคุณภาพการ
ทํางานของเครือ่ งฝานกล้วยเส้นโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากรูป ที่ 10 แสดงผลการวิเ คราะห์ด ัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า ง
เครื่ อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น กั บ แบบประเมิ น ( IOC) โดยอาศั ย ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้เ ชี่ยวชาญด้า นการสร้า งเครื่อ งจักรกลพิจ ารณาในด้านคุ ณ ภาพการ
ทํางานผลปรากฏว่า ค่าเฉลีย่ ผลรวมคะแนนทัง้ หมดของ IOC จากแบบ
ประเมินทุกข้อของดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญ ( x ) จํานวน 5
ท่าน เท่ากับ 0.78 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของเครื่องฝานกล้วยเส้น
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้

จากรูปที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง
เครื่ อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น กั บ แบบประเมิ น ( IOC) โดยอาศั ย ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้ชํ า นาญการด้า นการฝานกล้ว ยเส้น ในด้า นคุ ณ ภาพการทํ า งานผล
ปรากฏว่า ค่าเฉลีย่ ผลรวมคะแนนทัง้ หมดของ IOC จากแบบประเมินทุก
ข้อของดัชนี ความสอดคล้องของผู้ชํานาญการ ( x ) จํานวน 15 ท่า น
เท่ากับ 0.76 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของเครื่องฝานกล้วยเส้น
ผู้ ชํ า นาญการมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั บ เครื่ อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น ซึ่ ง
ผูช้ าํ นาญการมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากทีส่ ุดในด้านขัน้ ตอนการใช้
งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความปลอดภัยในขณะใช้งาน มีความมันคง
่
แข็งแรงในขณะใช้งาน และมีความสวยงามของกล้วยเส้นเท่ากันทุกเส้น
หลังจากฝานแล้ว ส่วนขนาดนํ้ าหนักและการเคลื่อนย้ายของเครื่องมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องน้อยทีส่ ดุ

รูปที่ 10 กราฟแสดงค่า IOC ทางด้านคุณภาพการทํางานสําหรับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
คุณภาพการทํางานทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้ประเมินเครื่องฝานกล้วยเส้นผล
ปรากฏว่า ผู้เ ชี่ย วชาญมีค วามคิด เห็น สอดคล้อ งกัน มากที่สุด ในด้า น
ขัน้ ตอนการใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความปลอดภัยในขณะใช้งาน
ขนาดความกว้างของกล้วยเส้นเท่ากันทุกเส้นหลังจากฝานแล้ว กล้วย
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เครื่องฝานกล้วยเส้น ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่
สร้างขึน้
(3) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเครื่องทีส่ ร้างขึน้ กับแบบประเมิน (IOC)
โดยอาศัยดุลพินิจของผูช้ ํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้นในด้าน
คุณภาพการทํางาน มีคา่ เฉลีย่ ผลรวมคะแนนทัง้ หมดของ IOC จาก
แบบประเมินทุกข้อของดัชนีความสอดคล้องของผูช้ าํ นาญการ ( x )
จํานวน 15 ท่าน เท่ากับ 0.76 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของ
เครื่องฝานกล้วยเส้น ผู้ชํานาญการมีความคิดเห็น สอดคล้องกับ
เครือ่ งทีส่ ร้างขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
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รูปที่ 11 กราฟแสดงค่า IOC ทางด้านคุณภาพการทํางานสําหรับ
ผูช้ าํ นาญการ
4.2.3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นข้อเสนอแนะทัวๆ
่ ไป
ของผูช้ าํ นาญการ
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินข้อเสนอแนะทัวไปของผู
่
ช้ ํานาญการคือ
ควรปรับปรุงในเรื่องขนาดของกล้วยเส้น โดยออกแบบการฝานให้ได้
หลายๆ ขนาด และการออกแบบเครื่องฝานกล้วยเส้นควรออกแบบให้
เล็ก กะทัดรัดและเคลือ่ นย้ายให้สะดวก
5. สรุป
การสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้นใช้ในกลุ่มแม่บา้ น ระดับตําบล จังหวัด
บุรรี มั ย์ เป็ นการสร้างเครื่องต้นแบบใช้ในการแปรรูปกล้วยนํ้ าว้าให้เป็ น
เส้น เพือ่ เป็ นเครื่องมือทุ่นแรงในการผลิตและลดการใช้แรงงานคน โดย
ผู้ว ิจ ัย ตัง้ สมมุ ติฐ านคือ ผู้เ ชี่ย วชาญและผู้ชํา นาญการมีค วามคิด เห็น
สอดคล้องในเรื่องคุณภาพของเครื่องที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี (IOC 
0.5) ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญและผู้
ชํานาญ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
(1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้ กับแบบประเมิน (IOC)
โดยอาศัยดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลใน
ด้านการออกแบบโครงสร้าง มีค่าเฉลีย่ ผลรวมคะแนนทัง้ หมดของ
IOC
จากแบบประเมิน ทุ ก ข้อ ของดัช นี ค วามสอดคล้อ งของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ( x ) จํานวน 5 ท่าน เท่ากับ 0.78 แสดงว่าการ
ออกแบบโครงสร้างของเครื่องฝานกล้วยเส้นเครื่องนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกับเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้
(2) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเครื่องทีส่ ร้างขึน้ กับแบบประเมิน (IOC)
โดยอาศัยดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลใน
ด้านคุณภาพการทํางาน มีค่าเฉลีย่ ผลรวมคะแนนทัง้ หมดของ IOC
จากแบบประเมินทุกข้อของดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญ (
x ) จํานวน 5 ท่าน เท่ากับ 0.78 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของ
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การพัฒนาตัวแบบเพื่อการประเมิ นระดับความสามารถการบริ การบําบัดระบบหายใจ
An Approach to Modeling for Evaluation of Respiratory Care Services for Thai Hospital
Using HUMM
สุภตั รา พงศ์ศกั ดิ ์1, กิตติมา เมฆาบัญชากิจ 2
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of “usability” to inspection and improve the organization efficiency of
respiratory care services specification.

บทคัดย่อ

การประเมินองค์กร เป็นกระบวนการทีม่ คี วามสําคัญในการ
พัฒนาหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมาตรฐานของการ
บําบัดรักษาในโรงพยาบาลทีม่ คี วามเสีย่ งทางด้านชีวติ ซึง่ การบริการบําบัด
ระบบหายใจนัน้ มีความสําคัญ เพราะมีความเสีย่ งอย่างมากต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ย
โดยพบว่าเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนและการตายของผูป้ ว่ ยทีส่ งู กว่าการ
บําบัดอื่นๆ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื เพือ่ พัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั
เพือ่ นําเสนอ RCMM (Respiratory Care Maturity Model) จากตัวแบบของ
HUMM (Health Usability Maturity Model) พัฒนาแนวทางการประเมิน
สถานพยาบาลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
(HAS 2011) และพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การนําเสนอการประเมินวุฒ ิ
ภาวะของสถานพยาบาล ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้จะนําไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลในการหากลยุทธ์ เพือ่ พัฒนาจุดด้อยในการ
ให้บริการบําบัดระบบหายใจ โดยประโยชน์หลักทีไ่ ด้จากตัวแบบคือมุมมองที่
อธิบายรายละเอียดของ 5 องค์ประกอบ 4 กลยุทธ์ และ 9 หลักการของ
“usability”
ซึง่ การแสดงผลทีช่ ดั เจนนี้จะช่วยให้สามารถนําไปใช้ในการ
ั
แก้ปญหาและปรั
บปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับปญั หาได้ดี
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
คําสําคัญ:
การประเมินประสิทธิภาพ,
แบบจําลองระดับความสามารถ, วุฒภิ าวะ

Keywords: evaluation, measurement, respiratory care services,
capabilities, competencies, model.

1. บทนํา

ั บนั
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทยปจจุ
ใช้มาตรฐานของ HA (Hospital Accreditation) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้อกําหนด
และค่านิยมหลัก
ทีถ่ ูกประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA/MBNQA)
ลักษณะของมาตรฐานโดยรวมเป็ นข้อเสนอให้ผนู้ ําและ
ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลพิจารณาเพือ่ เลือกดําเนินการเฉพาะในส่วนที่
จะเป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของตนเอง นอกจากนี้ในส่วนของ
SPA (Standards - Practice - Assessment) ซึง่ เป็ นส่วนของแนวทาง
สําหรับโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสู่การปฏิบตั ิ ยังมีแนวคิดทีเ่ ป็ น
ความคาดหวังในส่วนของกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบ (systematic approach)
โดยหมายถึงลักษณะของกระบวนการทีก่ าํ หนดขัน้ ตอน ผูร้ บั ผิดชอบ และ
รอบเวลาดําเนินการทีช่ ดั เจน
เพือ่ ช่วยให้มกี ารปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถทําซํ้าได้
เหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
นัน้ ให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ [1]
ั บนั
การพัฒนาระบบการบริการบําบัดทางด้านสุขภาพในปจจุ
ทําให้มหี ลายตัวเลือกสําหรับแนวทางการบําบัดรักษา การป้องกัน รวมทัง้
การวินิจฉัยต่างๆ จนกลายเป็ นความท้าทายทีส่ าํ คัญสําหรับทีมผูใ้ ห้บริการ
บําบัด ทีจ่ ะต้องใช้ความพยายามในการตัดสินใจ ทําความเข้าใจในความ
สมดุลของผลประโยชน์และความเสีย่ งของการให้บริการบําบัดรักษาสําหรับ
ผูป้ ว่ ยแต่ละคน และต้องทําความเข้าใจด้วยว่าในแต่ละตัวเลือกทีแ่ ตกต่างกัน
อาจนํามาใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะส่วนบุคคลทีไ่ ม่ซ้าํ กัน คุณภาพของผลลัพธ์
ของการให้บริการจําเป็นต้องอาศัยมุมมองในส่วนทีเ่ ป็ นคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ว่ ย ภายใต้คุณค่าทางสังคม พร้อมกับอุปสรรคในการดําเนินการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการ
จัดการการให้บริการ[2] สําหรับในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของหน่ วยงานหรือองค์กร นับว่ามีความสําคัญทีช่ ว่ ยบ่งชีค้ วามอยู่
รอด และจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ หากสามารถทราบได้ว่าการมีหรือไม่ม ี
ประสิทธิภาพเป็ นผลมาจากปจั จัยส่วนใด ด้วยจะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไข

บริการบําบัดระบบหายใจ,

Abstract

Evaluation process of organization is the important
index to improve the organization. Especially standard of hospital
which is a higher risk of patient’s lives, moreover respiratory care
services are very important because those are close to patient’s lives
and get more cause of complications and mortality rate than other
therapeutic procedures. This article proposed the RCMM model
(Respiratory Care Maturity Model) that is developed from HUMM
model (Health Usability Maturity Model) for evaluate Hospital’s
capability in HA Scoring 2011 (HAS 2011). Result from proposed
model use as input to create hospital’s strategy improvement.
Proposed model describe by 5 factors, 4 strategies, and 9 approaches
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เพือ่ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้องตรงตามสาเหตุอนั เป็ นปจั จัยที่
แท้จริงมากทีส่ ุด[3]
ในปี 2008 สถาบันการแพทย์แห่งวอชิงตันดีซี (Institute of
Medicine, Washington DC) รายงานว่า การดูแลทางด้านสุขภาพอยู่ใน
ระดับทีต่ ่ํากว่าทีค่ วรจะเป็น
และปจั จัยสําคัญทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดความ
ผิดพลาดในการบริการทางการแพทย์ คือ ระบบและกระบวนการ โดยพบว่า
กระบวนการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ มีความหลากหลายและความซับซ้อนของ
การเจ็บปว่ ย ความแตกต่างของระดับการศึกษาและประสบการณ์ของผูใ้ ห้
ั ยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นส่วนประกอบทีเ่ พิม่ ความ
การบําบัด ร่วมกับปจจั
ซับซ้อนของการดูแลบําบัดผูป้ ว่ ย ซึง่ ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ [4] ปญั หาของ
โรคระบบทางเดินหายใจนับเป็ นปญั หาทีส่ ่งผลกระทบต่อทุกเพศทุกวัยตัง้ แต่
ก่อนการเกิดผ่านไปจนถึงจุดสิน้ สุดของชีวติ
แม้ในช่วงทีผ่ ่านมาจะมีการ
้
ั บนั ก็ยงั นับว่ามี
พัฒนาการปองกันและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ แต่ปจจุ
ผลกระทบร้ายแรงต่อทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพทางเศรษฐกิจ โดยพบว่า
เป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายกับระบบการดูแลสุขภาพทีถ่ อื ว่าอาจจะมากทีส่ ุดและ
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของบุคคลและครอบครัวในระยะยาว
เช่นใน
่
ประเทศแคนาดาการเจ็บปวยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในปี
2007
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม มีมลู ค่ารวมถึง 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[5]
ั บนั ยังไม่ม ี
การบําบัดระบบหายใจในประเทศไทยนัน้
ปจจุ
กฎหมายรองรับวิชาชีพนักบําบัดระบบหายใจ ไม่มนี กั บําบัดระบบหายใจที่
เรียนจบครบหลักสูตรทีส่ ากลรับรอง ไม่มกี ารเปิดสอนศาสตร์เกีย่ วกับการ
บําบัดระบบหายใจในสถาบันการศึกษาใด
รวมทัง้ ยังไม่มอี งค์กรที่
เฉพาะเจาะจงทีไ่ ด้รบั การบัญญัตเิ ป็นกฎหมาย ให้ทาํ หน้าทีค่ วบคุมกํากับการ
บําบัดรักษาผูป้ ว่ ยทางด้านนี้ หน่วยบําบัดระบบหายใจทีม่ ใี นโรงพยาบาล
หลายแห่ง ไม่ได้ทาํ งานทีเ่ กีย่ วกับการบําบัดระบบหายใจอย่างแท้จริง[6] ส่วน
ใหญ่เป็นการดูแลโดยทีมทีถ่ ูกกําหนด
หรือออกแบบตามกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยของแต่ละโรงพยาบาล สมาคม
สถาบันทางการแพทย์ หรือองค์กรต่างๆ ซึง่ ทําให้ปจั จุบนั การบําบัดระบบ
หายใจในประเทศไทยมีความหลากหลาย แต่ละโรงพยาบาลมีการกําหนด
กิจกรรมบําบัดทางระบบหายใจ และทีม หรือผูม้ หี น้าทีใ่ นการบําบัดผูป้ ว่ ยที่
แตกต่างกัน รวมทัง้ แนวทางในการวัดและติดตามคุณภาพการดูแลก็มคี วาม
หลากหลายแตกต่างกัน ซึง่ จากผลการศึกษาวิจยั ต่างๆ ส่วนใหญ่พบว่ามี
ความสําพันอย่างยิง่ ต่อการเกิดอัตราตาย
(mortality
rate)
และ
ภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ (adverse events [7][8] ดังนัน้ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการบําบัดทางระบบหายใจ
โดยการช่วยให้ผมู้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องหรือมีบทบาทในการให้การบําบัด สามารถรับรูร้ ะดับความสามารถ
(capability level) เช่นสร้างความชัดเจนในส่วนของปจั จัยหรือองค์ประกอบที่
เกีย่ วข้อง
จะช่วยให้สามารถกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบําบัดดูแลผูป้ ว่ ย และคาดหวังผลลัพธ์ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีด่ ขี น้ึ
จากการติดตามผลของการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลของ
รัฐตาม HA Scoring 2011 (HAS 2011) ทีแ่ ต่ละโรงพยาบาลได้รบั ภายหลัง
การประเมิน มีลกั ษณะของการรายงานการเยีย่ มสํารวจ ทีเ่ ป็นการเสนอ
ข้อมูลในลักษณะของความชืน่ ชมและข้อเสนอแนะ
ซึง่ เป็ นภาพรวมของ

โรงพยาบาล โดยจะมีรายละเอียดตามข้อมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ สําหรับการ
พัฒนาตัวแบบเพือ่ ใช้ในการประเมินระดับความสามารถในการบริการบําบัด
ั ยทีม่ คี วามจําเป็ นจะต้อง
ระบบหายใจ โดยการเพิม่ ความชัดเจนเกีย่ วกับปจจั
พัฒนา สําหรับหน่ วยงานหรือทีมผูร้ บั ผิดชอบ นําเสนอมิตขิ องมุมมองที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับการบําบัดระบบหายใจ เช่น คุณลักษณะของการบําบัด
ทีด่ ี (Respiratory service specification) องค์ประกอบทีเ่ ป็ นสาเหตุสาํ คัญ
คาดว่าจะช่วยให้หน่ วยงาน หรือทีมผูใ้ ห้การบําบัดระบบหายใจ รับรูร้ ะดับ
ความสามารถ และจุดด้อยทีจ่ ะต้องทําการพัฒนาต่อไปได้ชดั เจนอันจะช่วย
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยยิง่ ขึน้ ต่อไป
2. งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ดที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิ นคุณภาพบริ การด้านสุขภาพ
หลักการพัฒนาตัวแบบสําหรับการวัดและประเมินคุณภาพ
เพือ่ ให้มคี วามน่ าเชือ่ ถือควรใช้วธิ ผี สมผสาน (Mixed Method Evaluations)
ซึง่ จะต้องมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพร่วมกัน ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์และความน่ าเชือ่ ถือในการประเมิน
และให้ความรูท้ ส่ี าํ คัญสําหรับการวางแผนงานและบริหารงานในอนาคต [9]
แนวทางในการพัฒนาตัวแบบจะขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบทีด่ ที ส่ี ุดของตัวแบบที่
มีอยู่ปจั จุบนั และนําส่วนทีด่ ไี ปพัฒนาปรับปรุงต่อยอด[10][11]
การพัฒนาเพือ่ ให้เกิดการดูแลสุขภาพทีม่ คี ุณภาพและมีความ
ั หาหลากหลายทาง
น่ า เชื่อ ถื อ สู ง ในด้ า นความปลอดภัย ท่ า มกลางป ญ
การแพทย์ทม่ี คี วามจําเป็ นและความเร่งด่วนจํานวนมาก Chassin และ Loeb
ได้ทําการรวบรวมองค์ความรู้จากองค์กรต่างๆทางการแพทย์ (the Joint
Commission’s knowledge) และจากการทบทวนเอกสารทางวิชาการต่างๆ
ทีม่ กี ารตีพมิ พ์ ร่วมกับเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นนักวิชาการด้านอุ ตสาหกรรม
ธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ มาร่วมกันกําหนดโครงร่าง ทําความ
เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมเงือ่ นไขทีก่ ่อให้เกิดปญั หาเกีย่ วกับบริการด้าน
การแพทย์ ทัง้ นี้เชือ่ ว่าเมือ่ โรงพยาบาลนําไปพัฒนาในระยะ(stage)ต่างๆแล้ว
จะทําให้ผ่านเข้าสู่ระดับ “High-Reliability” และมีการดูแลสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ
ต่อไป[12]
ด้วยสภาพความเป็ นจริงทีท่ รัพยากรในโลกมีอยู่จาํ กัด ทรัพยากร
ด้านสุขภาพของประเทศไทยในปจั จุบนั
กล่าวได้ว่าอยู่ในภาวะขาดแคลน
ผลลัพธ์ของบริการสุขภาพจึงมีความจําเป็ นต้องแสดงว่ามีความคุม้ ค่าหรือไม่
เช่น คุม้ ค่าต่อผูใ้ ช้บริการ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ผูใ้ ห้บริการ หรือสังคม จึงจําเป็ นต้อง
วิเคราะห์ผลลัพธ์ เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากร รวมทัง้ การสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์ทค่ี มุ้ ค่าในทุกมิติ
ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ห้บริการ สังคม รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง [13]
2.2 ตัวแบบที่ ใช้ในการพัฒนาการประเมิ นคุณภาพ
อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล [14] ได้เสนอการประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาลของรัฐตาม HA Scoring 2011 (HAS 2011) ซึง่ เป็ นตัวแบบที่
มีเป้าหมายสําหรับใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบงานของโรงพยาบาล
และใช้ประเมินเพือ่ หาโอกาสพัฒนา โดยมีพน้ื ฐานแนวคิดดังนี้
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(1) ผูเ้ ยีย่ มสํารวจโดยมิตรจากภายนอก (external peer
review) เพือ่ รับรูว้ ุฒภิ าวะ ของการพัฒนา และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
(2) ผูร้ บั การเยีย่ มสํารวจหรือโรงพยาบาลมีหน้าทีใ่ นการใช้
HAS 2011 ในการประเมินตนเองและจัดทําร่างประเด็นในแผนการพัฒนา
เพือ่ ยกระดับวุฒภิ าวะ โดยพาผูเ้ ยีย่ มสํารวจตามรอยระบบงานต่างๆ ของ
โรงพยาบาล การผ่านการรับรองจะมีระดับต่างๆ ซึง่ รับรูก้ นั เป็ นการภายใน
และมีผลต่อความเข้มข้นของการติดตามในครัง้ ถัดไป
(3) การวัดผลการประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับ
พอผ่าน (2.5 -3.0) ระดับดี (3.0-3.5) ระดับดีมาก (3.5-4.0) และระดับดีเยีย่ ม
(มากกว่า 4.0)
Boone Edna [15] ได้เสนอหลักการของ “Usability” ใน
ข้อกําหนดของ HUMM (Healthcare Usability Maturity Model) โดย
สถาบัน Healthcare Information and Management systems Society
(HIMSS) มี ดังต่อไปนี้

2) การพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านรายบุคคล โดย
เยีย่ มสํารวจหน้างานอย่างใกล้ชดิ นําประเด็นจากการเยีย่ มสํารวจ ได้แก่
ั
เรือ่ งทีเ่ ป็ นปญั หา สถิติ เหตุการณ์เล่าสู่กนั ฟงั การแก้ปญหาต่
างๆทีเ่ กิดขึน้
หน้างาน ฯลฯ จัดทําเป็นคู่มอื อ้างอิง ทีเ่ กิดโดยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ตรง อันช่วยให้ผนู้ ําสามารถนํามาพัฒนาองค์กรจากสภาพความเป็ นจริงได้
มากทีส่ ุด “Individual Infiltration Tactics”
3) ค้นหาผูเ้ ชีย่ วชาญจากทุกส่วนขององค์กรทีม่ คี วามสามารถในการ
รวบรวม สรุปและนําเสนอ เพือ่ ช่วยเชือ่ มโยงเหตุการณ์และประสบการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ในองค์กร ส่งต่อไปยังผูบ้ ริหารสูงสุดให้รบั รูเ้ รือ่ งราวต่างๆ “Finding
Internal Champion(s)”
4) การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจากภายนอกองค์กรเพือ่ เป็ นทีป่ รึกษาช่วยเร่งให้
เกิดผลสําเร็จทีน่ ่ าพอใจ “External Expert as a Catalyst”
2.3 มาตรฐานของการบําบัดที่ ดีสาํ หรับการบริ การบําบัดระบบหายใจ
ผลลัพธ์ซง่ึ ระบบสุขภาพของประเทศ
และของทั ่วโลกให้
ความสําคัญ เป็นความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ และความรับผิดชอบในเชิง
วิชาชีพ ได้แก่ ผลลัพธ์ 7 เป้าหมาย คือ [4][12][13][15 ][16][17][18][19]
1) ประสิทธิผลของการบําบัด (effective = accuracy +
completeness)
2) ความปลอดภัย (safety)
3) ผูป้ ว่ ยเป็ นศูนย์กลาง (patient-centered)
4) ความรวดเร็วและทันเวลาของการบริการ (timeliness)
5) คุม้ ค่าคุม้ ทุน (efficient)
6) ถูกต้องเป็ นธรรม (equitable)
7) ผูใ้ ช้บริการและญาติพงึ พอใจในบริการ (Satisfaction)
ในการทบทวนบทความทางวิชาการ
แนวทางปฏิบตั แิ ละ
คุณลักษณะสําคัญของการบําบัดทางระบบหายใจทีด่ ี (Best Practices and
Respiratory Service Specification) ทีม่ กี ารรวบรวมไว้ ได้พจิ ารณาเลือก
บทความ แนวทางปฏิบตั ิ และคุณลักษณะสําคัญทีพ่ บว่ามีการวัดผลลัพธ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับ 7 เป้าหมายทีก่ ล่าวข้างต้น มาประกอบการพัฒนาตัวแบบการ
บริการบําบัดระบบหายใจ ดังแสดงในตารางที่ 1

9 หลักการของ HUMM ด้าน “Usability”
1) Simplicity: เรียบง่าย ชัดเจน ตรงไปตรงมา
2) Naturalness: เป็นธรรมชาติ
3) Consistency : ความสอดคล้อง
4) Minimizing cognitive load : ลดภาระการทํางานของพุทธิปญั ญา
5) Efficient interactions : พัฒนาส่วนต่อประสานให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6) Forgiveness and feedback : การให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้วย
บรรยากาศของความรักและการอภัย
7) Effective use of language : การใช้ภาษาสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8) Effective information presentation : การนําเสนอข้อมูลทีเ่ ป็น
สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
9) Preservation of context : ความเหมาะสมสอดคล้องตามบริบท
HUMM
ได้เสนอองค์ประกอบหลักของการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพในด้านการแพทย์ 5 องค์ประกอบ และมีแนวทางสําหรับการบูรณา
การ 4 กลยุทธ์ ดังนี้

ตารางที่ 1 แหล่งอ้างอิงทีใ่ ช้ประกอบการพัฒนาตัวแบบ
แหล่งอ้างอิง
(1) “Specialists in out-of-hospital settings” ของ Whittington
respiratory service
(2) “Regulation and Quality Improvement Authority Independent
Review of the Implementation of the Respiratory Service
Framework” ของ health and social care (HSC) services in
Northern Ireland
(3) “Guidelines for intensive care unit design”
(4) “Thinking Outside the Box: Moving the Respiratory Care
Profession Beyond the Hospital Walls”
(5) “Integrate Respiratory Service Model of Care” โดย South

5 องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพทางด้านการแพทย์
1) ผูร้ บั บริการ (focus on user)
2) การบริหารจัดการ (management)
3) กระบวนการและโครงสร้างองค์กร (process and infrastructure)
4) ทรัพยากร (resources)
5) ความรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ าน (education)
4 กลยุทธ์สาํ หรับการบูรณาการ
1) การรายงานความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ “wake-up call”
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Canterbury District Health Board”
(6) “Best practice guidance on developing a respiratory
service specification” โดย IMPRESS
(7) “Staffing the Respiratory Care Department: New
Considerations”
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ตารางที่ 2. ตัวแบบ ของ HUMM
[25]
[26]

3. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมิ นผล

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานวิจยั นี้ จะพัฒนาเกณฑ์
การเทียบ (mapping) โครงสร้างข้อมูลการประเมินของ HAS 2011 ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 3 กับ การนําคําทีเ่ ป็ นคําสําคัญ (key word ) หรือคําหลักทีม่ ี
ความหมายชัดเจน ทีป่ รากฏใน Process area groups, Process areas,
Sub-Process areas ของ HAS 2011 มา แมพ กับ Best practices ใช้วธิ ี
วิเคราะห์โดยผูว้ จิ ยั
เพือ่ จุดประสงค์ในการนําไปพัฒนาตัวแบบการบริการ
บําบัดระบบหายใจ (Respiratory Care Maturity Model : RCMM) ซึง่ ผลที่
คาดหวัง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 โครงสร้างข้อมูลในการประเมินของ HAS 2011

รูปที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจยั เพือ่ การสร้างตัวแบบประเมินและวัดระดับ
ความสามารถการให้บริการบําบัดระบบหายใจ
กรอบแนวคิดของงานวิจยั ดังแสดงในรูปที่ 1 พัฒนาขึน้ จากตัว
แบบของ HUMM และ HAS 2011 ซึง่ เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาลของไทยในปจั จุบนั และใช้เอกสารประกอบอื่น ได้แก่ หลัก
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best practices) จากองค์กรทีก่ าํ กับดูแลมาตรฐานการบําบัด
ระบบหายใจ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล เพือ่ นํามาสร้างต้นแบบระบบ
สารสนเทศ สําหรับการแสดงผลตามเกณฑ์การประเมินของ HAS 2011 ใน
รูปแบบทีช่ ่วยเพิม่ มิตขิ องมุมมองเพือ่ ให้ทมี สุขภาพ หน่วยงาน หรือองค์กรที่
เริม่ พัฒนาวุฒภิ าวะความสามารถเข้าใจได้งา่ ย และสําหรับหน่วยงานทีผ่ า่ น
การดําเนินการพัฒนาในระยะหนึ่งแล้ว สามารถใช้ตวั แบบประเมินตรวจวัด
ระดับวุฒภิ าวะเพือ่ เปรียบเทียบ สําหรับการพัฒนาต่อยอด มีประโยชน์ต่อ
การใช้ผลของการประเมิน ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการใน 5
องค์ประกอบ 4 กลยุทธ์ และ 9 หลักการสําคัญของ “usability” ( key
usability principle) ของ HUMM ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 4. ตัวแบบการบริการบําบัดระบบหายใจ (Respiratory Care
Maturity Model : RCMM) ทีไ่ ด้มาจากผลการ แมพ HAS 2011 กับ Best
Practices

ประโยชน์ในการหากลยุทธ์ เพือ่ การพัฒนาจุดด้อยในการบริการบําบัดระบบ
หายใจ งานวิจยั นี้ได้มกี าร
1) mapping โครงสร้างข้อมูลของเกณฑ์ดงั กล่าว 2) ออกแบบ
Data Map (ได้แก่การวัด Process Area Groups, Process Areas และ
Sub-process Areas, การใช้ (key word) ของ HAS 2011 และเสนอมุมมอง
ทีอ่ ธิบายรายละเอียดโดยใช้ 5 องค์ประกอบ 4 กลยุทธ์ และ 9 หลักการของ
“usability” ของ HUMM) 3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ แสดงผลการ
ประเมินตามตารางที่ 5
ตัวอย่างของการนําผลลัพธ์ของการประเมินในตารางที่ 5 ไปใช้
ดังทีได้แสดงผลในด้านแถวที1่ แสดงว่าหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการมีคะแนนจาก
การประเมิน 5 องค์ประกอบ ซึง่ เป็นคะแนนในด้านภาพรวมองค์กรและการ
นํา(R_PAI-1)ในส่วนของ “การนําระดับนโยบาย(R_SPA[01])” = 86 % ซึง่
14 % ทีย่ งั เป็ นส่วนขาด ให้สามารถตรวจสอบและเทียบเคียงกับเนื้อหา ที่
เป็ นคําอธิบายตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ในตัวแบบ RCMM และนอกจากนี้
ผลการประเมินได้เสนอแนะจุดทีต่ อ้ งพัฒนาในส่วนขาด 3 องค์ประกอบ คือ
ในส่วนของผูร้ บั บริการ
การบริหารจัดการ กระบวนการและโครงสร้าง
องค์กร โดยเลือกกลยุทธ์ท4่ี “การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจากภายนอกองค์กรเพือ่ เป็ น
ทีป่ รึกษา” ส่วนวิธกี ารหรือแนวทางทีแ่ สดงส่วนของ “usability” ที่ 9 นัน้ ให้
พิจารณาเลือกใช้แล้วมีความเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของท้องถิน่ นัน้
เป็นต้น ผลการวิจยั จะนําไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาล
ในการหากลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาจุดด้อยในการให้บริการ
บําบัดระบบหายใจ เทียบเคียงกับมาตรฐานระดับชาติ ทัง้ นี้หน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลทีท่ าํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบและเกีย่ วข้องกับการให้บริการบําบัดระบบ
หายใจ ซึง่ อาจมีหลายหน่ วยงาน ตามผังองค์กรของแต่ละโรงพยาบาล โดย
หน่ วยงานจะได้รบั ประโยชน์จากตัวแบบ ในมุมมองของตัวแบบทีแ่ สดงผล
รายละเอียด 5 องค์ประกอบ 4 กลยุทธ์ และ 9 หลักการของ “usability” อัน
ั
จะช่วยให้สามารถนําไปใช้ในการแก้ปญหาและปรั
บปรุงคุณภาพการ
ั
ให้บริการได้เหมาะสมกับปญหาตามความเป็ นจริงได้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

ส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้เกณฑ์การ แมพ ระหว่าง HAS 2011 กับ
Best practices ช่วยสร้างคุณประโยชน์ในด้านความชัดเจน คือการออกแบบ
ข้อมูลเพือ่ นําไปใช้แสดงผลอย่างมีความหมายกับ 5 องค์ประกอบ 4 กลยุทธ์
และ 9 หลักการของ usability ของ HUMM ทัง้ นี้โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญจาก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า,
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กร
มหาชน), สมาคมอุรเวช, สมาคมเวชบําบัดวิกฤต และสภาพยาบาล ให้ความ
อนุเคราะห์ เป็นผูป้ ระเมิน ให้ขอ้ เสนอแนะการแมพ ซึง่ ได้ทาํ การพัฒนาใน
ครัง้ นี้ ผลลัพธ์ทค่ี าดหวังจากการประเมิน จะเป็นรูปแบบในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอย่างผลลัพธ์การแสดงผลการประเมินกับ 5 องค์ประกอบ 4
กลยุทธ์ และ 9 คุณลักษณะของ “usability” ของ HUMM
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การประยุกต์ใช้กระบวนการเชิ งพันธุกรรมในการจัดเส้นทางเดิ นรถรับกลุ่มตัวอย่าง
กรณี ศึกษา โรงพยาบาลนครปฐม
Applying Genetic Algorithm for Vehicle Routing Problem of Specimen management
Case Study: Nakon Pathom Hospital
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analyze in the laboratory of the hospital within 3 hours since
leave from Nakon Pathom hospital. Due to the limitations of the
stuffing and the external environment may reduce effective of
sample and can’t analysts. The proposed method is composed of
3 steps as follow: grouping the hospital base on area of traffic
time restriction, applying Neatest Neighbor algorithm (NN) to
construct and initial feasible solution, improving the solution by
GA. The computational result show that NN hybridized GA
provided the base solution. In this research was conducted and
developed a method to solve problem with the goal that provide
the route map. Transportation cost of sample and analysis are
low. A comparison show that use Genetic Algorithm from Nearest
neighbor Algorithm with same quantity and same hospital can
reduce distance from old process with expert for driving up to
22.037 average
Keywords: Vehicle Routing Problem, Genetic Algorithm,
Nearest Neighbors Algorithm

บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ศกึ ษาเกี่ยวกับการจัดเส้นทางเดินรถรับกลุ่มตัวอย่าง
จากโรงพยาบาล (รพ.) ที่อ ยู่ใต้การดูแลของรพ.นครปฐม และส่งผล
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างกลับไปยังรพ.นัน้ ๆ โดยกําหนดให้รถที่ออกไป
รับกลุ่มตัวอย่างต้องกลับมายังรพ.นครปฐม ภายใน 3 ชั ่วโมง นับตัง้ แต่
รถเริ่ม ออกเดิน ทาง เนื่ อ งจากข้ อ จํ า กัด ทางด้า นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ด้ า น
สภาพแวดล้อมภายนอก อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ขาดประสิทธิภาพ
งานวิจยั นี้แบ่งวิธกี ารพัฒนาหาคําตอบเป็ น 3 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1: จัดกลุ่มรพ.ที่อยู่ใต้การดูแลของรพ.นครปฐมตามเงื่อนไข
เวลาที่กําหนด ขัน้ ตอนที่ 2: สร้างคําตอบเริม่ ต้นด้วยวิธปี มข้างเคียงที่
ใกล้ท่สี ุด (Nearest neighbor Algorithm: NN) และขัน้ ตอน 3: นํ า
คํ า ตอบในขัน้ ตอนที่ 2 มาปรับ ปรุ ง เส้ น ทางด้ ว ยกระบวนการเชิ ง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm : GA) งานวิจยั ฉบับนี้ได้ทําการศึกษา
และพัฒนารูปแบบวิธกี ารหาคําตอบโดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินรถรับกลุ่มตัวอย่างและส่งผลการวิเคราะห์ท่ตี ้นทุนการขนส่ง ผล
การเปรียบเทียบพบว่าการปรับปรุงเส้นทางด้วย GA จาก NN ที่ม ี
จํานวนรพ. และตําแหน่ งที่ตงั ้ รพ.เหมือนกัน สามารถลดระยะทางรวม
จากการจัดเส้นทางเดินรถจากความชํานาญของคนขับรถ ได้ถงึ ร้อยละ
22.037
คําสําคัญ: ปญั หาการจัดเส้นเดินรถ, กระบวนการเชิงพันธุกรรม, วิธี
ปมข้างเคียงทีใ่ กล้ทส่ี ดุ , เงื่อนไขการจํากัดเวลาเดินรถ

1. บทนํา
การวิเ คราะห์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง หมายถึ ง การวิเ คราะห์ เ ลือ ด เม็ด เลือ ด
ั
ป ส สาวะ และอุ จ าระของผู้ ป่ว ย เพื่อ ให้ แ พทย์ นํ า ผลการวิเ คราะห์ ม าใช้
ประกอบการวินิจฉัย โรคให้ก บั ผู้ป่ว ยได้อ ย่างแม่น ยํา ในการวิเคราะห์ก ลุ่ ม
ตัว อย่ างมีหลายรูปแบบ ตัง้ แต่ การสังเกตด้ว ยตา จนถึงการวิเคราะห์ด้ว ย
อุปกรณ์ ซึ่งในการใช้อุปกรณ์วเิ คราะห์จําเป็ นต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง บาง
รพ.ไม่สามารถมีอุปกรณ์ท่ที นั สมัยในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างได้ ทางรพ.
นครปฐมจึงมีนโยบายในการรับกลุ่มตัวอย่างจากรพ.ทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลมา
วิเคราะห์ผล และนํ าผลการวิเคราะห์ส่ งกลับไปใช้ประกอบการวินิจฉัย โรค

Abstract
The research presents The Genetic Algorithm (GA) to solve
the vehicle routing problems a sample with traffic time restriction
for trucks the hospital that under the care of the Nakon Pathom
hospital. As a result, the sample was returned to the hospital to
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ให้กบั ผู้ป่วย โดยอ้างอิงระบบการดูแ ลรพ.ตามการจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

การใช้วธิ กี าร Branch and Bound Algorithm ที่เป็ นวิธกี ารแม่นตรง
ในการหาเส้นทางเดินรถ จากการแตกเส้นทางออกเป็ นเส้นทางย่อ ย
ทัง้ หมด และค้น หาเส้น ทางที่ส นั ้ ที่สุด แต่ วิธีก ารนี้ ใ ช้เ วลาในการหา
คําตอบนาน หากขนาดของปญั หามีขนาดใหญ่ก็จะต้องใช้เวลาในการ
หาคําตอบนานขึน้ ทําให้ไม่เหมาะกับปญั หาที่มคี วามซับซ้อน จํานวน
ลูกค้าค่อนมาก และมีความต้องการทีร่ วดเร็ว [5, 6]
การใช้วธิ กี ระบวนการเซฟวิง่ [7] เป็ นการหาคําตอบแบบฮิวริสติกส์
เพื่อให้ได้ระยะทางรวมตํ่าทีส่ ดุ ในการหาคําตอบแบบฮิวริสติกส์สามารถ
ช่วยแก้ไขปญั หาที่มคี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และสามารถหาคําตอบได้
อย่างรวดเร็ว แต่อาจจะได้ความแม่นยําทีต่ ่าํ [8]
การใช้ NN เป็ นการหาคําตอบแบบฮิวริสติกส์อีกอย่างหนึ่ งที่ง่าย
และสามารถหาคําตอบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซบั ซ้อน แต่อาจจะได้ความ
แม่นยําที่ต่ําเช่นเดียวกับวิธกี ระบวนการเซฟวิง่ ในการหาคําตอบแบบ
NN จะใช้ข้อ มูลระยะทางระหว่างลูกค้าแต่ละจุด ในการตัดสินใจหา
ลูกค้าที่ใกล้ท่สี ุดก่อนจะออกเดินทาง และลูกค้าผู้นัน้ ต้องไม่เคยอยู่ใน
เส้นทางเดินรถมาก่อน [9]
การใช้ GA เป็ นการหาคําตอบแบบฮิวริสติกส์ ที่เพิม่ ความซับซ้อน
ในการวิเคราะห์ผล โดยใช้แนวคิดเดียวกับการพัฒ นาพันธุกรรมของ
มนุษย์มาประยุกต์ใช้ในการจัดเส้นทางเดินรถ [10] ซึ่ง GA ถือเป็ นวิธที ่ี
หาคํา ตอบได้ใ กล้เ คีย งกับ วิธีก ารหาคํา ตอบแบบแม่ น ตรง อีก ทัง้ ยัง
สามารถหาคําตอบได้อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยํ่าค่อนข้างสูง หาก
เป็ นปญั หามีขนาดเล็ก อีกทัง้ ความแม่นตรงยังแปรผันตรงกับขนาดและ
ความซับซ้อนของปญั หาอีกด้วย
จากการศึกษาข้อ มูลงานวิจยั ที่ผ่านมา วิธกี ารแบบฮิวริสติกส์เป็ น
วิธกี ารที่นิยมนํ ามาใช้ในการแก้ปญั หาการจัดเส้นทางเดินรถ ซึ่งวิธกี าร
ที่นํามาใช้จะขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขในการจัดเส้นทาง ข้อ จํากัด และปจั จัย
ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการจัดเส้นทางเดินรถ ทัง้ นี้วธิ ฮี วิ ริสติกส์สามารถแก้ไข
ปญั หาได้ใกล้เคียงค่าความแม่นตรง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะนํ า
NN และ GA มาประยุกต์ใช้ โดยการหาคําตอบเริม่ ต้นจาก NN ก่อน
จากนัน้ นํ าคําตอบทีได้มาปรับปรุงด้วย GA โดยมีเงื่อนไขในการจัด
เส้นทางตามข้อจํากัดตามหน้างานจริง

กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย แบ่งการดูแลรพ.ในแต่ละ
จัง หวัด ออกเป็ น 3 ระดับ เรีย งตามความสํา คัญ จากมากไปน้ อ ย
ตามลําดับ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพ.ศ.) โรงพยาบาลชุมชน (รพ.ช.)
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในจังหวัดนครปฐมมี
รพ.ทัง้ หมด 165 โรง ประกอบด้วย รพ.ศ. 1 โรง รพ.ช. 8 โรง รพ.สต.
156 โรง ในงานวิจยั ฉบับนี้เน้นการจัดเส้นทางเดินรถ โดยศึกษาจากรพ.
ที่อยู่ภ ายใต้การดูแลของรพ.นครปฐมทัง้ หมด 45 โรง ประกอบด้วย
รพ.ช. 8 โรง และรพ.สต. 37 โรง
ในการจัดเส้นทางเดินรถเป็ นปจั จัยที่มผี ลต่อต้นทุนการขนส่ง จึงทํา
ให้เกิดการวิจ ยั ฉบับนี้ ข้ึน เพื่อ ศึก ษาหาวิธีก ารจัด เส้น ทางเดิน รถที่ม ี
ระยะทางรวมลดลงจากเดิม เพื่อลดต้นทุนทางการขนส่งลง ในงานวิจยั
ฉบับนี้ได้ศึกษาปญั หาที่เกิดขึ้นจริงของรพ.นครปฐม โดยมีเงื่อนไขใน
การจัดเส้นทางเดินรถ 2 เงื่อนไข ได้แก่ ระยะเวลาเดินรถ และช่วงเวลา
ในการเดินรถ

ั
ผูว้ จิ ยั นําเสนอวิธกี ารแก้ไขปญหาการจั
ดเส้นทางเดินรถนี้ โดยจัดกลุ่มรพ.
ตามเงือ่ นไขรอบเวลา และสร้างคําตอบเริม่ ต้นด้วย NN จากนัน้ นํ าคําตอบที่
ได้มาปรับปรุงด้วย GA โดยมีเป้าหมายเพื่อหาเส้นทางเดินรถที่มรี ะยะทาง
รวมลดลง

2. ทบทวนวรรณกรรม
ปญั หาการเดินรถออกไปรับสินค้าหรือกระจายสินค้าเป็ นการจัดการ
ที่เน้นจัดการกับต้นทุนการขนส่ง [1] ซึ่งกระบวนการจัดเส้นทางเดินรถ
จะเน้ นไปที่ความรวดเร็ว และความถูก ต้อ งตรงตามตารางเวลาที่ไ ด้
วางแผนไว้ การวางแผนเส้นทางการเดินรถต้อ งคํานึ งถึง ชนิ ดสินค้า
จํานวนลูกค้า ความจุของรถ เป็ นต้น [2] ดังนัน้ ในการออกแบบระบบ
การจัดเส้นทางเดินรถส่วนมากจะพยายามใช้เส้นทางที่เหมาะสมและลด
ต้นทุนในการขนส่งให้ลดลงมากทีส่ ดุ
ั หาการจัด เส้น ทางเดิน รถเป็ น ป ญ
ั หาการตัด สิน ใจที่ม ีค วาม
ปญ
ซับซ้อนในระดับเอ็นพีฮาร์ด (NP – Hard Problem) ทําให้การหาผล
เฉลยที่เหมาะสมด้วยวิธแี ม่นตรง (Exact Method) เป็ นวิธใี นการหา
คําตอบที่ดที ่สี ุด โดยการคํานวณหาจากทุกกรณีท่สี ามารถเป็ นไปได้มา
เปรียบเทียบกัน การคํานวณทําได้ยากเมื่อมีจํานวนปญั หาขนาดใหญ่
และมีเงื่อนไขจํานวนมาก ในการแก้ไขปญั หาการจัดเส้นทางเดินรถในปี
ค.ศ. 1959 กลุ่มนักวิจยั Dantzig ได้ทําการวิจยั พัฒ นาอัลกอริทึม
สําหรับการจัดเส้นทางต่าง ๆ ไว้สําหรับแก้ปญั หาการจัดเส้นทางเดินรถ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ และมีเงื่อนไขจํานวนมาก ซึง่ ใช้กนั มาจนถึงปจั จุบนั [3]
ั หาการจัด เส้น ทางเดิน รถมีห ลากหลายวิธี โดย
ในการแก้ไ ขป ญ
สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มได้แก่ วิธกี ารแม่นตรง วิธฮี ิวริสติกส์ วิธี
เมต้าฮิวริสติกส์ [4] ซึ่งผู้วจิ ยั หลาย ๆ ท่านได้นําการแก้ไขปญั หาทัง้ 3
กลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการจัดเส้นทางเดินรถในรูปแบบต่าง ๆ

3. การรวบรวมข้อมูล
ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางเดินรถ
รับกลุ่มตัวอย่างของเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย ข้อมูลความต้องการส่งกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล
ระยะทางในการจัดเส้นทางเดินรถ ประเภทและความจุของรถที่ใช้ และ
เงื่อนไขในการจัดเส้นทางเดินรถ สําหรับนํ ามาวิเคราะห์หาแบบจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่อ ใช้ใ นการออกแบบระบบให้ผู้ใ ช้ง านทัง้ รพ.
นครปฐม และรพ.ชหรือรพ.สต.ได้ใช้ในการรับจํานวนความต้องการใน
การส่งกลุ่มตัวอย่างในแต่ละวัน และจัดเส้นทางเดินรถตามจํานวนความ
ต้ อ งการนั น้ ๆ ได้อ ย่ า งแม่ น ยํ า ถู ก ต้ อ ง มีป ระสิท ธิภ าพ และเป็ น
เส้นทางเดินรถทีม่ รี ะยะทางรวมน้อยลง รวดเร็วทันเวลาทีส่ ดุ
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• รถทีใ่ ช้ในการเดินทางวิง่ ด้วยอัตราความเร็ว 70 กม./ชม.
• รถทุกคันจะต้องกลับมายังจุดเริม่ ต้น ภายใน 3 ชม.

3.1. ข้อมูลความต้องการส่งกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ มู ล การจัด เส้น ทางเดิน รถ ภายในเดือ นเมษายน ถึง เดือ น
พฤษภาคม 2557 ทําให้เห็นความแตกต่างของความต้องการในการส่ง
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละวันได้อย่างชัดเจน โดยความต้องการในแต่ละวัน
ขึน้ กับวันทีห่ น่วยแพทย์ลงพืน้ ทีต่ รวจตาม รพ. นัน้ ๆ

3.6. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
การจัดเส้นทางเดินรถรับกลุ่มตัวอย่างและส่งผลการวิเคราะห์ ใน
กรณี ศึก ษานี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ลดต้ น ทุ น การขนส่ ง ลง ในการจัด
เส้นทางเดินรถแบบความต้อ งการไม่แน่ นอน สามารถอธิบายได้ด้วย
กราฟ G (V,A) เมื่อ V = {0,1, … ,N} และ A = {(i,j) : i,j ∈ V, I ≠ j}
ฟังก์ช ั ่นวัตถุประสงค์ (Objective function)

3.2. ข้อมูลระยะทางในการจัดเส้นทางเดินรถ
ระยะทางในการเดินทางในงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการเดินทางไป
และกลับ ที่ม ีระยะทางไม่เ ท่ากัน (Asymmetric) โดยอ้างอิงจุดพิก ดั
ละติจดู และลองติจูดของรพ.ทัง้ หมด 45 โรง จากกระทรวงสาธารณะสุข
ประเทศไทย (http://www.ezymaps.com) และคํานวณระยะทางจากกู
เกิ้ลแมพ (https://maps.google.co.th/maps?hl=th) เพื่อ นํ าข้อ มูลมา
สร้างเป็ นเมตริกระยะทาง ดังตัวอย่างตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างเมตริกระยะทาง
1
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3.3. ประเภทและความจุของรถทีใ่ ช้
ในกรณีศกึ ษานี้ เป็ นการจัดเส้นทางเดินรถสําหรับเดินทางออกไป
รับ กลุ่ ม ตัว อย่า งและส่งผลการวิเ คราะห์ระหว่า งรพ.นครปฐมกับรพ.
ภายใต้ ก ารดู แ ลของรพ.นครปฐม โดยรถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง มี
ความสามารถในการบรรจุกลุ่มตัวอย่างไม่จํากัด และไม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์
สําหรับเก็บรักษาอุณหภูมหิ รือกันกระแทกให้กบั กลุ่มตัวอย่าง

v
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v
ij

N

N

i =1

j =1

∑ xivv 0 − ∑ xvv0i = 0

… (4)

xijv = 0 or 1 for all i, j, v

… (5)

ดัชนี
i
ลําดับโรงพยาบาล i (i = 1, 2, … ,N)
j
ลําดับโรงพยาบาล j (j = 1, 2, … ,N)
v
ลําดับรถทีใ่ ช้ในการเดินทาง v (v = 1, 2, … , NV)
พารามิเตอร์
V เซตของโรงพยาบาล
V0 โรงพยาบาลนครปฐม
A เซตเส้นเชื่อมระหว่างโรงพยาบาล i ไป j
N จํานวนโรงพยาบาลทัง้ หมด เท่ากับ 45 โรงพยาบาล
Cij ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางระหว่างโรงพยาบาล i ไป j
xij เส้นทางในการเดินทางระหว่างโรงพยาบาล I ไป j
NV จํานวนรถทีใ่ ช้ในการเดินทาง

3.4. วิธกี ารจัดเส้นทางเดินรถของกรณีศกึ ษาในปจั จุบนั
จากการสอบถามข้อ มูล จากคณะแพทย์ท่ีดูแ ลงานด้า นการจัด
เส้ น ทางเดิน รถในช่ ว งเมษายน ถึ ง เดือ นพฤษภาคม 2557 พบว่ า
เส้นทางเดินรถเกิดจากประสบการณ์ ของคนขับรถ มีรูป แบบการจัด
เส้นทางที่มแี นวคิดใกล้เคียงกับ NN โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการเดิน
รถ 3 ชั ่วโมง เริม่ นับจากรถออกจากรพ.นครปฐมจนนํ ากลุ่ม ตัวอย่าง
กลับมายังรพ.นครปฐมในขัน้ ตอนสุดท้าย

สมการที่ (1) คือฟงั ก์ชนั วัตถุ ประสงค์ สําหรับหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่
น้อยทีส่ ุดที่เกิดขึ้นได้กต็ ่ อเมื่อเส้นทางในการเดินทางเป็ นเส้นทางที่สนั ้ ที่สุด
สมการที่ (2) และ (3) เป็ นการประกันว่ารพ.ทุกรพ.จะได้มรี ถเพียง 1 คันใน 1
วันเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าไปรับกลุ่มตัวอย่าง สมการที่ (4) เป็ นการประกันว่าเมือ่ รถ
เข้ามายังจุดรับกลุ่มตัวอย่างแล้วจะต้องออกเดินทางไปรับกลุ่มตัวอย่างจาก
รพ.ในลําดับถัดไป สมการที่ (5) กําหนดให้ xij เป็น 1 ก็ต่อเมือ่ เส้นทางจากจุด
i และ j เชือ่ มโยงกันในแผนการเดินรถ และ xij เป็น 0 ก็ต่อเมือ่ เส้นทางจากจุด
i และ j ไม่เชือ่ มโยงกันในแผนการเดินรถ

3.5. เงื่อนไขในการจัดเส้นทางเดินรถ
การจัดเส้นทางเดินรถรับกลุ่มตัวอย่างและส่งผลการวิเคราะห์ใน
กรณีศึกษานี้ เป็ นการจัดเส้นทางเดินรถระหว่างรพ.ไม่เกิน 45 โรง
ขึน้ กับความต้องการในแต่ละวัน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
• มีความต้องการไม่แน่นอน
• ระยะทางไป – กลับไม่เท่ากัน
• รถทีใ่ ช้ในการเดินทางมีความจุไม่จาํ กัด
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พารามิ เตอร์

4. การพัฒนาวิ ธีการหาคําตอบของปัญหาการจัดเส้นทางเดิ นรถ
งานวิจยั ฉบับนี้พฒ
ั นาวิธกี ารแก้ปญั หาการจัดเส้นทางเดินรถนี้ โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้

S เซตของโรงพยาบาลทีย่ งั ไม่ถูกเลือก
dij ระยะทางระหว่างโรงพยาบาล i ไปโรงพยาบาล j
3) ค่าฟิ ตเนสฟงั ก์ช ั ่น (Fitness Function) คือ การหาค่า
ความเหมาะสมในการเลือกเส้นทาง โดยใช้สมการดังต่อไปนี้

ขัน้ ตอนที่ 1 จัดกลุ่มรพ.ที่อยู่ภายใต้ก ารดูแลของรพ.นครปฐมตามเงื่อ นไข
เวลาทีก่ ําหนด โดยรพ.ทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของรพ.นครปฐมแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ รพ.ช. และรพ.สต.

f (x ) =

โรงพยาบาลชุมชน แต่ละรพ.จะต้องดูแลรพ.สต.ที่อยู่ภายใต้
การดูแลของตัวเองอีกจํานวนหนึ่ง ดังนัน้ การส่งกลุ่มตัวอย่างในบางวัน
จะไม่สามารถระบุช่วงเวลาทีแ่ น่นอนได้ รพ.นครปฐมจึงเปิ ดให้รพ.ช.เข้า
มาส่งกลุ่มตัวอย่างได้ตลอดเวลาทําการ ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบโดยแบ่งเป็ น
รอบการส่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบล แต่ละรพ.จะได้รบั การ
ดูแลจากรพ.นครปฐมหรือรพ.ช. แบ่งเป็ น 3 รอบตามวันที่หน่ วยแพทย์
ลงพืน้ ทีค่ อื วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัส
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างคําตอบเริม่ ต้นด้วย NN สําหรับจัดเส้นทางการ
เดินรถตามความต้องการจากรพ.แต่ละแห่งในแต่ละวัน ตามข้อจํากัด
โดยขัน้ ตอนของ NN มีกระบวนการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
1) กําหนดให้รพ.นครปฐมเป็ นรพ.เริม่ ต้นของเส้นทาง
2) ค้นหารพ.ทีม่ รี ะยะทางใกล้กบั รพ.ก่อนหน้ามากทีส่ ดุ
3) ตรวจสอบเงื่อนไขว่า รพ.นัน้ ยังไม่เคยถูกจัดลงในเส้นทาง
หรือไม่ และเวลาในการเดินทางไม่เกิน 3 ชั ่วโมงตามเงื่อนไขทีก่ ําหนด
4) ถ้าหากถูกต้องตามเงื่อ นไขใน 3) ให้รพ.ที่ได้นัน้ เป็ นรพ.
ถัดไปในการเดินทาง
5) ตรวจสอบว่าในเส้นทางทีจ่ ดั มีครบทุกรพ.ทีก่ ําหนดหรือยัง
6) หากเงื่อนไขใน 5) ไม่ครบ ให้วนทํา 2) - 5) จน 5) จะครบ
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นการนํ าคําตอบที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 2 มาปรับปรุง
เส้นทางด้วย GA ทีถ่ ูกคิดค้นโดย Holland ในปี ค.ศ. 1975 ที่ได้รบั แรง
บันดาลใจจากทฤษฏีของ Darwin เกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการและการสืบทอด
สายพัน ธุ ก รรมของมนุ ษ ย์ โดยมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนมี โ ครโมโซมที่ ไ ม่
เหมือ นกัน โครโมโซมของพ่ อ และโครโมโซมของแม่ ส่ ง ผลมายัง
โครโมโซมลูก GA ถูกจัดอยู่ในการแก้ปญั หาแบบเมต้าฮิวริสติกส์ และ
ขัน้ ตอนของ GA มีกระบวนการวิเคราะห์ดงั รูปที่ 1
GA มีองค์ประกอบทีเกีย่ วข้องทีใช้ในงานวิจยั ฉบับนี้ดงั ต่อไปนี้
1) การออกแบบโครโมโซม (Chromosome Encoding) โดย
การใช้โคโมโซมแบบลําดับ เช่น รพ.นครปฐม - รพ.ดอยยายหอม - รพ.
ดอนตูม - รพ.อ้อยอีเ้ ตีย้ - รพ.นครปฐม แทนด้วย 0 - 2 - 3 - 1 – 0
2) การสร้างประชากรเริ่ม ต้น โดยการสุ่ม แบบความน่ าจะ
เป็ นไม่เท่ากัน (Greedy Random) กําหนดให้รพ.แรกและรพ.สุดท้ายใน
การเดินทางของทุกเส้นทางคือรพ.นครปฐม โดยใช้สมการดังต่อไปนี้
1
d ij
pi =
1
∑
j∈s d ij

I ,J

∑x d

i =0 , j =0

ij

… (7)

ij

พารามิ เตอร์
I,J จํานวนโรงพยาบาลทัง้ หมดทีต่ อ้ งเดินผ่าน
4) ตัวดําเนิ นการทางพันธุก รรม คือ ตัวดํา เนิ นการเพื่อ ให้
เกิดการถ่ายทอดจากประชากรรุน่ หนึ่งสูป่ ระชากรอีกรุน่ หนึ่ง
4.1) การแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซม มีการกําหนดค่า
ความน่ าจะเป็ น (Pc) ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 60 – 95% หากการสุ่มค่า
ความน่ าจะเป็ นได้อ ยู่ในช่วงทีกําหนด ระบบจะทําการแลกเปลี่ยนยีน
ข้ามโครโมโซมแบบวนรอบ (Cycle Crossover: CX)
4.2) การแลกเปลี่ ย นยี น ภายในโครโมโซม มี ก าร
กํ า หนดค่ า ความน่ า (Pm) ที่ เ หมาะสมอยู่ ใ นช่ ว ง 0 – 10% นั น่
หมายความว่า มีเพียงร้อยละ 0.1 เท่านัน้ ทีจ่ ะเกิดการกลายพันธ์
5) ขนาดของประชากรในแต่ ล ะรุ่น (Population Size)
จํานวนประชากรในแต่ละรุน่ ช่วยให้เกิดคําตอบทีห่ ลากหลาย
6) เงื่อนไขในการหยุดทํางาน (Stop Condition) ในงานวิจยั
ฉบับนี้ได้กําหนดไว้วา่ หากได้คําตอบเดียวกันซํ้าเกินค่าที่กําหนดไว้ ให้
หยุดการประมวลผล และยึดคําตอบสุดท้ายเป็ นคําตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
เริม่ ต้น
กําหนดโครโมโซมเริม่ ต้น จากคําตอบทีไ่ ด้จากวิธปี มข้างเคียงทีใ่ กล้ทส่ี ุด
สุ่มสร้างโครโมโซมอีก N โครโมโซม

สร้างโครโมโซมต้นแบบ (โครโมโซมพ่อ, โครโมโซมแม่)
ดําเนินการทางพันธุกรรม (ข้ามโครโมโซม, ภายในโครโมโซม)

Z(S) > Z(S’)

ไม่ใช่

ใช่
S = S’

ตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดหรือไม่
ตรงเงื่อนไข

… (6)

จบการทํางาน

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการจัดเส้นทางเดินรถด้วยกระบวนการเชิงพันธุกรรม
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะทางรวมระหว่าง NN กับ GA

ผลการวิ จยั

*

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผู้วิจยั ได้พฒ
ั นาระบบการจัดเส้น ทางเดิน รถรับ กลุ่ ม ตัวอย่า งและ
ส่งผลการวิเคราะห์คําสั ่งภาษา Personal Home Page (PHP) สําหรับ
สร้างเว็บไซด์ และทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น Macbook white,
CPU 2.13 GHz, Intel Core 2 Duo, Ram 3 GB, DDR2, SDRAM บน
ระบบปฏิบตั กิ าร OS X Mavericks 10.9.4 เพื่อให้แพทย์และพนักงาน
ผู้เ กี่ย วข้อ งใช้ง านได้ง่า ยขึ้น ดัง ตัว อย่า งหน้ า จอโปรแกรมในรูป ที่ 2
โปรแกรมสามารถรับความต้องการในการส่งกลุ่มตัวอย่าง ของแต่ละรพ.
มาใช้ในการจัดเส้นทางเดินรถให้กบั ผูข้ บั รถตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยใช้ 3
ขัน้ ตอนในการจัดเส้นทาง นั ่นคือการจับกลุ่มรพ.ตามข้อกําหนด การหา
คําตอบเริม่ ต้นด้วย NN และปรับปรุงคําตอบให้ดขี น้ึ ด้วย GA

NN

**

GA

11.37
29.30
48.76
56.38
70.00
73.31
81.38
83.87
83.95
84.07
88.58
90.91
115.64
106.26

***

11.37
29.30
45.60
47.11
51.47
56.47
62.98
64.09
65.57
65.70
73.24
73.07
95.77
88.87

*

No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

**

NN
121.94
124.38
126.02
150.12
160.74
165.74
169.29
178.55
187.06
189.01
198.18
202.47
215.41
218.30
222.37

***

GA
91.27
98.11
93.80
122.57
128.82
138.51
139.08
136.23
155.43
137.33
159.47
163.13
167.10
169.90
187.03

*

No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
รวม
เฉลีย่

**

NN
222.93
226.09
227.28
227.28
229.58
240.38
240.44
294.24
303.04
324.94
327.03
328.09
336.29
370.89
391.99
7873.85
78.82

***

GA
174.89
185.60
200.57
194.11
199.98
215.40
217.06
226.26
257.17
281.99
296.86
293.45
319.41
319.25
327.21
6488.79
69.85

*No. จํานวนโรงพยาบาล
**NN การจัดเส้นทางด้วยวิธปี มข้างเคียงทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
***GA การจัดเส้นทางด้วยกระบวนการเชิงพันธุกรรม

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อ เปรีย บเทีย บด้ว ยค่า เฉลี่ย ผลต่ า งของ
ระยะทางรวมระหว่างการหาคําตอบเริม่ ด้วย NN และการนํ า GA มา
ปรับปรุงคําตอบเริม่ ต้น GA สามารถลดได้ถงึ 11.94 กิโลเมตร หรือคิด
เป็ น 7.12% เมื่อเพิม่ จํานวนรพ.มากขึน้ ค่าความต่างของระยะทางเดิน
รถจะมากขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ ในการจัดเส้นทางด้วย GA สามารถช่วยลด
ระยะทางรวมได้มากสุดถึง 67.98 กิโลเมตร หรือคิดเป็ น 30.05%

(a) หน้าจอแสดงความต้องการจากโรงพยาบาลต่าง ๆ

ระยะทางรวม (กิ โลเมตร)

500

(b) หน้าจอแสดงลําดับเส้นทางการเดินรถ

400
300
200

NN

100

GA

0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
จํานวนโรงพยาบาล

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบระยะทางรวมระหว่าง GA กับ NN
(b) หน้าจอแสดงลําดับเส้นทางการเดินรถ โดยอ้างอิงจาก Google map

ผู้วิจ ยั ได้นํ า ระบบเข้า ไปใช้ก ับ รพ.นครปฐม และรพ.ที่เ กี่ย วข้อ ง
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยให้รพ.ช.และรพ.สต. ส่ง
ความต้องการเข้ามายังรพ.นครปฐม เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้ไปจัดเส้นทาง
เดินรถ ซึ่งจากข้อมูลที่ทางรพ.นครปฐมยอมให้เปิ ดเผยได้ในตารางที่ 3
นัน้ จะเป็ น การเปรีย บเทีย บระยะทางรวมที่ไ ด้จ ากการจัด เส้น ทาง
ระหว่างระบบทีอ่ อกแบบโดยผูว้ จิ ยั ทีเ่ น้นการหาเส้นทางเดินรถจากการ
ปรับปรุงคําตอบ NN ด้วย GA กับ การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคนขับรถ
ทีย่ ดึ ความชํานาญการเป็ นหลัก

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอของเว็บไซด์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้

ผูว้ จิ ยั ได้ทําการเปรียบเทียบผลรวมระยะทางของทัง้ 2 ขัน้ ตอนจาก
การจัดเส้นทางเดินรถ ด้วยการหาคําตอบเริม่ ต้นด้วย NN และการ
ปรับปรุงคําตอบด้วย GA ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 3 โดย
เปรีย บเทีย บระยะทางรวมจากการจัดเส้น ทางเดิน รถที่ม ีจํา นวนรพ.
เท่ากัน ความต้องการเท่ากัน ตําแหน่งเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกัน
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะทางรวมจากการจัดเส้นทางในปจั จุบนั กับระบบที่
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ขน้ึ มาสําหรับงานวิจยั ฉบับนี้
วันที่
เดิ นทาง
15 ก.ค. 57
16 ก.ค. 57
18 ก.ค. 57

จํานวน
รพ.
9
13
10

ระยะทางรวม
ปัจจุบนั
65.20
96.60
78.80

ระยะทางรวม
ของระบบ
48.03
72.27
67.31

ส่วน
ต่าง
17.17
24.33
11.49
เฉลีย่

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น จากคณะวิศ วกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิท ยาลัยมหิดล คณะเทคนิ ค
การแพทย์ ภาควิช าจุ ล ชีว วิท ยาคลินิ ก และเทคโนโลยีป ระยุ ก ต์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ป่นุ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ป่นุ และได้รบั ความ
ร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ฉบับนี้จากทีมแพทย์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของรพ.นครปฐม ผู้ วิ จ ัย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

% ส่วน
ต่าง
26.34%
25.19%
14.58%
22.037%

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระยะทางรวมใน
การจัดเส้นทางเดินรถ 3 วันทําการจริงของรพ.นครปฐม สําหรับการจัด
รถออกไปรับกลุ่มตัวอย่างและส่งผลวิเคราะห์กลับไปยังรพ.นัน้ ๆ ทําให้
เห็นว่าการจัดเส้นทางด้วยระบบที่ทางผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบมานัน้ สามารถ
ลดระยะทางได้สูงสุด 24.33 กิโลเมตร หรือร้อยละ 22.037 โดยเฉลี่ย
จากข้อมูลทัง้ 3 วันทีท่ างรพ.สามารถให้ขอ้ มูลได้

เอกสารอ้างอิ ง
ั
[1] สุดารัตน์ สุ่มมาตย์. "การใช้วธิ เี ชิงฮิวริสติกส์เพือ่ แก้ปญหาการจั
ดเส้นทาง
ย า น พ า ห น ะ แ ล ะ ก า ร บ ร ร จุ . " วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ว ศ . ม . ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
[2] Tantikorn Pichpibul, Ruengsak Kawtummachai. "A Heuristic
Approach Based on Clarke-Wright Algorithm for Open Vehicle
Routing Problem." The Scientific World Journal 2013: 11.
[3] Dantzig, G. B. and J. H. Ramser. "The Truck Dispatching
Problem." Management Science 6, no. 1 (1959): 80-91.
[4] ณกร อินทร์พยุง. การแก้ปญั หาการตัดสินใจในอุ ตสาหกรรมการขนส่ง
และลอจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน,่ 2548.
[5] Jeon, Geonwook, Herman R. Leep and Jae Young Shim. "A
Vehicle Routing Problem Solved by Using a Hybrid Genetic
Algorithm." Computers & Industrial Engineering 53, no. 4 (2007):
680-692.
[6] กวี ศรีเมือง. "การหาจํานวนรถบรรทักทีเ่ หมาะสมในการขนส่งสินค้าใน
ธุรกิจค้าปลีก : กรณีศกึ ษาท๊อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต." วิทยานิพนธ์ วศ.ม.,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
[7] Clarke, G. and J. W. Wright. "Scheduling of Vehicles from a
Central Depot to a Number of Delivery Points." Operations
Research 12, no. 4 (1964): 568-581.
[8] Zanakis, Stelios H. and James R. Evans. "Heuristic “Optimization”:
Why, When, and How to Use It." Interfaces 11, no. 5 (1981): 8491.
[9] Liu, Ran, Xiaolan Xie, Vincent Augusto and Carlos Rodriguez.
"Heuristic Algorithms for a Vehicle Routing Problem with
Simultaneous Delivery and Pickup and Time Windows in Home
Health Care." European Journal of Operational Research 230, no.
3 (2013): 475-486.
[10] Baker, Barrie M. and M. A. Ayechew. "A Genetic Algorithm for the
Vehicle Routing Problem." Comput. Oper. Res. 30, no. 5 (2003):
787-800.

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจ ยั นี้ นํา เสนอวิธีก ารจัด เส้นทางเดิน รถรับ กลุ่ม ตัว อย่างและ
ส่งผลวิเคราะห์ของกรณีศึกษารพ.นครปฐม โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ข้อจํากัดด้านของเวลาในการเดินรถ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะทาง
รวมของเส้นทางในแต่ ละวัน โดยในกรณี ศึก ษานี้ ม ีรพ.นครปฐมเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดเส้นทาง เนื องจากทุกรพ.ในกรณีศึกษาจะต้อ งส่ง
กลุ่ ม ตัว อย่า งมาให้ก ับ รพ.นครปฐม เพื่อ ไปวิเ คราะห์ผ ล เพื่อ นํ า ผล
กลับ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของหน่ วยแพทย์ ในงานวิจ ยั ฉบับ นี้
นํ าเสนอวิธกี าร 3 ขัน้ ตอนประกอบด้วย ขัน้ ตอนแรกจัดกลุ่มรพ.ตาม
เงื่อนไขเวลาทีก่ ําหนด ขัน้ ตอนที่สอง สร้างคําตอบเริม่ ต้นด้วย NN และ
ขัน้ ตอนสุดท้ายนําคําตอบทีไ่ ด้มาปรับปรุงเส้นทางโดย GA
ในการทํางานวิจยั ฉบับนี้มขี อ้ จํากัดในเรื่องของเวลา เนื่องจากขาด
อุปกรณ์ในการรักษาสภาพของกลุ่มตัวอย่าง ถ้าหากในอนาคตมีกล่อง
รักษาอุณหภูมหิ รือ กล่องกันกระแทกสําหรับใส่กลุ่ม ตัวอย่าง จะทําให้
ข้อจํากัดในด้านเวลาการเดินทางมีความยืดหยุ่นมากขึน้ จากระบบเดิม
คือ การจัด เส้น ทางเดิน รถที่ค วามชํ า นาญของคนขับ ดัง นัน้ การวาง
แผนการเดินรถของผู้วจิ ยั ฉบับนี้อ าจจะนํ าไปใช้กบั การทํางานจริงได้
ยาก หากผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในปจั จุบนั ไม่เปิ ดใจยอมรับการนํ าเทคโนโลยี
เข้า มาใช้ ใ นการทํ า งาน แนวคิด ในการพัฒ นางานวิจ ัย ในอนาคตมี
ดังต่อไปนี้
1) พัฒ นาวิธีการจัดเส้นทางเดินรถที่มขี ้อ จํากัดในด้านของ
ปริมาณกลุ่มตัวอย่างในแต่รอบการเดินทาง หากในอนาคตมีการเพิ่ม
กล่องรักษาอุณหภูมหิ รือกล่องกันกระแทก เท่ากับสามารถเพิม่ ปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างในแต่เทีย่ วการเดินรถ
2) นํ าคําตอบที่ดที ่สี ุดหรือค่าขอบเขตตํ่าสุด (Lower Bound)
มาเปรียบเทียบ เพื่อทดสอบความแม่นยําของระบบ
3) พัฒนาระบบ RFID (Radio-frequency identification) ใน
การตรวจสอบสถานะของรถที่ออกไปรับกลุ่มตัวอย่าง ว่าอยู่ในเส้นทาง
เดินรถทีไ่ ด้วางแผนไว้หรือไม่
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Abstract
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a disease with a high
mortality rate due to the disease is mostly diagnosed in severe
phase. The identification of biomarkers is important for early
diagnosis of the disease. MicroRNAs (miRNAs) are small noncoding RNAs that play important roles in regulating the expression
of many genes and differentially expressed between patients and
healthy persons. Moreover, single-nucleotide polymorphisms
(SNPs) in miRNAs are affecting on function of miRNAs. This
research focused on the effect of SNPs rs113054794 (A/C) within
miR-221 for regulation of Aryl hydrocarbon receptor nuclear
translocator (ARNT) gene expression in HCC cell line (HepG2).
Validation assay based on construction of mi-221 expression
vector then transfected into HepG2 cells and measured the
expression level of miR-221 by real-time PCR. The result showed
that the expression of miR-221 was 65-folds increased in miR-221
transfected group. In addition, the hybridization pattern and the
minimum free energy (mfe) between miR-221 and ARNT gene
were analyzed by RNAhybrid web-based software. The result
revealed that SNPs (A/C) within miR-221 yielded exactly
difference in the hybridization pattern and mfe between
rs113054794 and ARNT gene (allele C = -25.9 kcal/mol whereas
allele A = -18.7 kcal/mol). After that, the expression level of target
gene (ARNT) was measured by real-time PCR in order to test the
silencing efficiency of miR-221. The result suggested that both
alleles of miR-221 triggered ARNT gene silencing. However,
ARNT expression level was non-statistically different between
allele C and allele A. Therefore, SNPs (A/C) within miR-221 were
affected the regulation of ARNT gene expression. However, these
SNPs may regulate other genes, which required further study.

บทคัดย่อ
มะเร็งตับเป็ นโรคที่มอี ตั ราการเสียชีวติ ค่อนข้างสูงเนื่องจากมักตรวจ
พบโรคนี้ในระยะที่มคี วามรุนแรงของโรคสูง การหา biomarkers เพื่อ
นํ ามาช่วยในการวินิจฉัยโรคในระยะเริม่ แรกจึงมีความสําคัญ ซึ่งไมโคร
อาร์เอ็นเอ (miRNAs) เป็ น non-coding RNAs สายสัน้ ๆ ที่มบี ทบาท
สํ า คัญ ในการควบคุ ม การแสดงออกของยีน เป็ น จํ า นวนมาก มีก าร
เปลี่ ย นแปลงแตกต่ า งกัน ในกลุ่ ม ของคนที่ เ ป็ นโรคและในคนปกติ
นอกจากนี้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ที่อยู่บน miRNA ยังส่งผลต่อ
การทํางานของ miRNAs ในงานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาผลของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมที่ตําแหน่ ง rs113054794 (A/C) บนยีน miR221 ต่อ กลไลการควบคุมการแสดงออกของยีน Aryl hydrocarbon
receptor nuclear translocator (ARNT) ในเซลล์มะเร็งตับ (HepG2)
ทดสอบโดยการสร้าง miR-221 expression vector แล้วนํ าเข้าสู่เซลล์
HepG2 และวัดระดับการแสดงออกของ miR-221 ด้วย real-time PCR
พบว่ามีการแสดงออกของ miR-221 เพิม่ สูงมากขึน้ ถึง 65 เท่าในกลุ่มที่
ได้รบั miR-221 expression vector นอกจากนี้ศกึ ษาการจับกันระหว่าง
miiR-221 และยีน ARNT นัน้ วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม RNAhybrid โดย
พิจารณาค่า minimum free energy (mfe) พบว่าความหลากหลายทาง
พันธุกรรมที่ตําแหน่ ง rs113054794 (A/C) บนยีน miR-221 ส่งผลต่อ
การจับระหว่าง miR-221 และยีน ARNT ทําให้ค่า mfe จะมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน (allele C = -25.9 kcal/mol ในขณะที่ allele A
= -18.7 kcal/mol) จากนัน้ วัดระดับการแสดงออกของยีนเป้าหมาย
ARNT ด้วย real-time PCR พบว่า miR-221 ทัง้ 2 alleles มี
ความสามารถในการยับยัง้ การแสดงออกของยีน ARNT เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม miR-221 allele A และ allele C สามารถ
ยับยัง้ การแสดงออกของยีน ARNT ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนัน้ จึง
สรุปได้วา่ ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ตําแหน่ ง rs113054794 บน
ยีน miR-221 ไม่สง่ ผลต่อความสามารถในการควบคุมการแสดงออกของ
ยีน ARNT อย่างไรก็ตามอาจส่งผลต่อการควบคุมยีนอื่นๆ ซึ่งจําเป็ นต้อง
มีการศึกษาต่อไป
คําสําคัญ: มะเร็งตับ, ไมโครอาร์เอ็นเอ, ความหลากหลายทางพันธุกรรม
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โดยประมาณ 200 เป้าหมาย [5] ดังนัน้ หาก miRNAs มีรูปแบบของ
ระดับ การแสดงออกแตกต่ า งไปจึง มัก จะส่ง ผลเกี่ย วข้อ งกับ การเกิด
โรคมะเร็งหลายชนิด [8]
จากการศึกษาของ Jipeng Li และคณะ พบว่า microRNA-221 จะมี
ระดับการแสดงออกที่เพิม่ สูงขึน้ ในซีรมั ของผูท้ ่ีเป็ นโรคมะเร็งตับรวมทัง้
ยังมีความสัมพันธ์กบั ขนาดของก้อนมะเร็ง การเกิดตับแข็ง และระยะของ
โรคมะเร็ง [9, 10] ในการศึกษาของ Jie Yang และคณะพบว่า miR-221
นัน้ มีค วามเหมาะสมที่จ ะนํ ามาใช้เ ป็ น biomarker ของโรคมะเร็งใน
ประชากรเอเซียโดยสามารถวัดได้ทงั ้ ใน ซีรมั พลาสม่า และเนื่อเยื่อ [11]
จากการศึกษาของ Giang T และคณะได้รายงานการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม rs113054794 บนยีน miR-221 ในกลุ่ม
ประชากร Caucasian ต่อความเสีย่ งในการเกิดมะเร็งเต้านม [12] และยัง
ไม่ ม ีร ายงานการศึก ษาถึ ง ผลของความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรม
rs113054794 (A/C) บนยีน miR-221 ต่อความสามารถในการจับกับยีน
เป้าหมาย ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ สนใจศึกษาผลของความหลากหลายทาง
พันธุกรรม rs113054794 บนยีน miR-221 ต่อกลไลการควบคุมการ
แสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งตับ (HepG2)

MicroRNAs

1. ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิ จยั
1.1 Hepatocellular carcinoma (HCC)
HCC จัดเป็ นมะเร็งตับชนิดปฐมภูม ิ (primary liver cancer) จัดเป็ น
มะเร็งที่พบมากเป็ นอันดับที่ 5 จากทั ่วโลก อุบตั ิการณ์ในการพบมีการ
แพร่กระจายในหลายภูม ิภ าคและกลุ่ม ประชากร [1] โดยมากการเกิด
มะเร็ง ตับ ร้อ ยละ 70-90 จะเริ่ม ต้ น จากการเป็ น โรคตับ อัก เสบเรื้อ รัง
(chronic liver disease ) และตับแข็ง (cirrhosis) สาเหตุในการเกิดมะเร็ง
ตับมาจากปจั จัย 2 ด้าน คือ ปจั จัยภายนอก เช่น การติดเชื้อ ไวรัสตับ
อักเสบบี (hepatitis B virus infection) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
(hepatitis C virus infection) การได้รบั สารอัลฟาทอกซิน (aflatoxin) [2]
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และปจั จัยภายใน ได้แก่
ความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน ความผิดปกติของระบบการสร้างและ
สลายสารในเซลล์ (Metabolism) และ สารพันธุกรรม ซึ่งปจั จัยที่กล่าวมา
ข้า งต้น จะส่ง ผลให้เ ซลล์ต ับ เกิด การอัก เสบและเสียหาย เกิด การเพิ่ม
จํานวนเพื่อทดแทนเซลล์ท่เี สียหายไปจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สารพันธุกรรมและกระบวนการ epigenetic ส่งผลให้กระตุ้นการทํางาน
ของยีน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเกิด มะเร็ง คือ oncogenes และ tumor
suppressor genes ให้ม ีการทํางานผิดปกติเซลล์ส่งผลให้เกิดการ
กลายเป็ นเซลล์มะเร็งในทีส่ ดุ
ในป จั จุบนั ยังไม่ม ี biomarker ในการตรวจโรคมะเร็งตับในระยะ
เริ่ม แรกทํา ให้โ ดยมากผู้ป่ว ยมัก ตรวจพบว่าเป็ น มะเร็ง ตับ ในระยะที่ม ี
ความรุนแรงของโรคค่อนข้างมากส่งผลให้ทางเลือกในการรักษาโรคและ
อัตราการรอดชีวิตตํ่าลง จึงได้สนใจนํ า microRNAs มาช่วยในการ
วิเคราะห์ เนื่องจากพบว่าในมะเร็งหลายชนิดนัน้ จะมีการแสดงออกของ
ระดับ microRNAs แตกต่างไปจากในเซลล์ปกติ นอกจากนี้ microRNAs
ยังมีความเสถียรสามารถวัดได้ ทัง้ จากใน ซีรมั และพลาสม่า ทําให้ผปู้ ่วย
เจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ ในการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล [3]

2. วิ ธีดาํ เนิ นงานวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ใช้เซลล์ HepG2 ในการศึกษา ซึ่งได้รบั ความอนุ เคราะห์
จาก ผศ. ดร. ณัฐนันท์ (ปญั จวรญาณ) ต. เทียนประเสริฐ ภาควิชา
ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มได้แก่ (1)
กลุ่ม control ซึ่งไม่มกี ารนํ าพลาสมิคเข้าสู่เซลล์แต่มกี ารใส่ transfection
agent เพื่อดูผลของ transfection agent ว่าเป็ นพิษต่อเซลล์หรือไม่ (2)
Scramble plasmid (3) miR-221 allele A (4) miR-221 allele C เพื่อ
เปรียบเทียบผลของความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อกลไกการควบคุม
การแสดงออกของยีน
2.1 ศึกษาลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมบน miR-221
ศึก ษาข้อ มูล ความหลากหลายทางพัน ธุกรรมบน miR-221 โดย
โปรแกรม miRNASNP v2.0 (http://www.bioguo.org/miRNASNP/)

1.2 MicroRNAs (miRNAs)
miRNAs จัดเป็ น non-coding RNAs ซึ่งเป็ นโมเลกุลของ RNAs สาย
สัน้ ๆ มีขนาดประมาน 22 นิวคลีโอไทด์ มีบทบาทสําคัญทัง้ ในพืช สัตว์
และไวรัส ในการควบคุมการแสดงออกของยีน โดยจะไปจับบริเวณ 3′untranslated region (3′-UTR) ของ mRNA เป้าหมายทําให้เกิดการ
ยับยัง้ กระบวนการแปลรหัส (translational repression) หรือทําลายสาย
mRNA เป้าหมาย (mRNA degradation) [4, 5] miRNA มีบทบาทต่อ
กระบวนการทางชีวภาพต่างๆเช่น การพัฒนาของเซลล์ (development)
การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งเพื่ อ ไปทํ า หน้ า ที่ จํ า เพาะ (differentiation)
โปรแกรมการตายของเซลล์ (apoptosis) การเพิ่ม จํานวนของเซลล์
(proliferation) และ การเคลื่อนที่ของเซลล์ (migration/ invasion) [6, 7]
โดยทั ่วไป miRNA 1 ตัว จะสามารถจับ กับ mRNA เป้ าหมายได้

2.2 การวิเคราะห์รูปแบบการจับกัน (hybridization pattern) ระหว่าง
miR-221 และยีนเป้าหมาย
การหายีนเป้าหมายของ miR-221 [7] และวิเคราะห์รปู แบบการจับกัน
ของ miRNA (Hybridization pattern) ยีนเป้าหมาย โดยใช้โปรแกรม
RNAhybrid และเลือกยีนเป้าหมายโดยพิจารณาจากค่า minimum free
energy (mfe) และรูปแบบการจับที่มคี วามแตกต่างกันบริเวณ seed
region (นิวคลีโอไทค์ท่ี 2-8 จากด้าน 5’UTR ของสาย miRNA) ที่มผี ล
จากความหลากหลายทางพันธุกรรม
2.3 การสร้าง miR-221 expression vector
ขัน้ ตอนการสร้า ง miR-221 expression vector สร้า งจาก
pSilencer™ siRNA Expression Vectors (Ambion, Life
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CA) mix 2 µl, RNase inhibitor (Thermo scientific, CA) 20 units ,
RevertAid reverse transcriptase (Thermo scientific, CA) 200 units
และเติม nuclease free water จนครบปริมาณ 20 µl

Technologies, USA) ซึ่งภายในจะมี scramble siRNAs สามารถสร้าง
siRNA ทีไ่ ม่จบั กับยีนของมนุษย์ จึงสามารถนํามาใช้เป็ น control สําหรับ
การ transfection ได้ จากนัน้ จะสร้าง vector ทีม่ กี ารแสดงออกของ miR221 โดยการนํ า Hairpin structure และ sequence ของ miR-221 มา
จากฐานข้อมูล miRbase (http://www.mirbase.org/) นํ า sequence ของ
Hairpin miRNA มาใส่ระหว่างบริเวณตัดจําเพาะของเอนไซม์ BamHI
และ HindIII เพื่อให้ sequence ของ miRNA เข้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ได้เป็ น pSilencer hsa-mir-221 (allele A/C)

2.8 การวัดปริมาณการแสดงออกของยีนโดยใช้ real-time PCR
วัดปริมาณ miRNA โดยใช้ Step One Plus real-time PCR (Applied
Biosystems, Foster City, CA) และใช้ SYBR green dye ปฎิกริ ยิ า
ประกอบไปด้วย 2x Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix
(Thermo scientific, CA) 6.25 µl, 10 µM ของ primer แต่ละตัว 0.4 µl ,
cDNA 1 µl และเติม nuclease free water จนครบ 12.5 µl โดยลําดับ
นิวคลีโอไทค์ของ primers แต่ละตัวได้สรุปไว้ใน ตารางที1่ อุณภูมทิ ่ใี ช้ใน
การทําปฎิกริ ยิ าเพื่อดูการแสดงออกของ miRNA-221 และ U6 (internal
control) คือ initial denaturation ที่ 94°C 3 นาที, เพิม่ ปริมาณโดยใช้
อุณภูม ิ 95 °C 15 วินาที, 50°C (miR-221) หรือ 55°C (U6) 30 วินาที
และ 62°C 30 วินาที ทัง้ หมด 50 รอบ ส่วนอุณภูมทิ ่ใี ช้ในการทํา
ปฎิกริ ยิ าเพื่อดูการแสดงออกของ ARNT และ GAPDH คือ initial
denaturation ที่ 94°C 3 นาที, เพิม่ ปริมาณโดยใช้อุณภูม ิ 95 °C 15
วินาที, 58°C (GAPDH) หรือ 59°C (ARNT) 30 วินาทีและ 72°C 30
วินาที ทัง้ หมด 50 รอบ

2.4 การนําพลาสมิคเข้าสูเ่ ซลล์ HepG2
ใช้ Lipofectamine®2000 Reagent (Invitrogen, Life Technologies,
USA) ปริมาณ 1.25 µl ในการนํ าพลาสมิด pSilencer hsa-mir-221
(allele A/C) 500 ng เข้าสู่เซลล์ HepG2 ใน 24-well plate ที่ม ี DMEM
(Gibco, Life Technologies, USA) ผสมกับ 10% FBS (Gibco, Life
Technologies, USA) จากนัน้ บ่มที่อุณหภูม ิ 37๐C และมีปริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ 5 % เป็ นเวลา 48 ชั ่วโมง
2.5 การสกัด mRNA และ miRNA จากเซลล์ HepG2
ใช้ชุดสกัด miRNA purification kit (Norgen Biotek Corp., Canada)
ตามวิธกี ารที่แนะนํ าโดยบริษทั จะได้ส่วนของ large RNA (50 µl) และ
small RNA (50 µl)

2.9 คํานวนหา relative quantitation
บัน ทึก ค่า Threshold cycle (Ct)
quantitation ดังสมการ

2.6 การเติม Polyuridylation และ reverse transcription ของ miRNA
mature miRNAs จะต้องได้รบั การเติม polyU (polyuridylated) โดย
poly (U) polymerase เพื่อเพิม่ ความยาวของสาย miRNA ก่อนที่จะ
reverse transcription โดยใช้ stem loop (SL) - poly A primer และ
reverse transcriptase หลังจากนัน้ นํ ามาทํา real-time PCR ( SYBR
green dye ) โดยใช้ forward primer ที่จําเพาะกับ miRNA ที่ต้องการ
ศึกษา และใช้ universal primer เป็ น reverse primer โดยปฎิกิรยิ า
Polyuridylation ประกอบไปด้วย 10x NE buffer 2.5 µl, 50 mM UTP
0.25 µl, 40 units ของ RNase inhibitor, 2 units ของ poly (U)
polymerase (New England BioLabs Inc., UK), miRNA 100 pmol
และเติม nuclease free water จนปริมาณครบ 25 µl บ่มปฎิกริ ยิ าที่อุณ
ภูม ิ 37°C เป็ นเวลา10 นาที จากนัน้ reverse transcription โดยใช้
miRNA ที่เติม poly U แล้วปริมาณ 12.3 µl, 5x RT reaction buffer
(Thermo scientific, CA) 4.0 µl, 10 µM SL-poly A primer 0.2 µl, 10
mM dNTPs (Thermo scientific, CA) mix 2 µl, RNase inhibitor
(Thermo scientific, CA) 20 units, RevertAid reverse transcriptase
(Thermo scientific, CA) 200 units และเติม nuclease free water จน
ได้ปริมาตร 20 µl

แล้ว คํา นวณหา relative

(1)
ΔCt (calibrator) = Ct (target gene calibrator) – Ct (Ref. gene) (2)
ΔΔCt = ΔCt (sample) - ΔCt (calibrator)
(3)
-ΔΔCt
ปริมาณเชิงเปรียบเทียบ = 2
(4)
จากนัน้ วิเคราะห์และนําไปคํานวนเพื่อหาค่าทางสถิตโิ ดยใช้ One way
ANOVA
ΔCt (sample) = Ct (target gene sample) - Ct (Ref. gene)

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลจากการทํานายการจับระหว่าง miR-221 กับ ยีนเป้าหมาย
ARNT ด้วยโปรแกรม RNAhybrid
การจับกันระหว่าง miR-221 กับยีน ARNT แสดงการจับบริเวณ
seed region (ตําแหน่ งที่ 2-8 จากด้าน 5’UTR ของสาย miRNA) ของ
miR-221 (allele C) นัน้ พบว่าสามารถจับกับ target gene โดยมีค่า
พลังงาน minimum free energy (mfe) เท่ากับ -25.9 kcal/mol ในขณะ
ที่ miR-221 (allele A) มีค่า minimum free energy (mfe) เท่ากับ -18.7
kcal/mol ซึ่งแสดงค่าการจับกับที่น้อ ยกว่าใน miR-221 (allele C)
เนื่องจากมีการเกิด mismatch บริเวณ seed region (รูปที่ 1)

2.7 การ Reverse transcription ของ mRNA
ปฎิกริ ยิ า Reverse transcription mRNA ประกอบด้วย mRNA 11.5
µl, 5x RT reaction buffer (Thermo scientific, CA) 4.0 µl, 10 µM
random hexamer primer 1 µl, 10 mM dNTPs (Thermo scientific,

3.2 ผลการแสดงออกของ miR-221 ในเซลล์ HepG2
ในการทดสอบว่า miR-221 expression vector ของทัง้ 2 allele
สามารถสร้าง miR-221 (mimic miR-221) ภายในเซลล์ HepG2 ได้จริง
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แสดงการจับระหว่าง miR-221 กับ บริเวณ 3’UTR ตําแหน่ งที่ 1528 ของยีน
เป้าหมาย ARNT ด้วยโปรแกรม RNAhybrid
A) แสดงการการจับของ miR-221 (allele C) mfe =-25.9 kcal/mol
B) แสดงการการจับของ miR-221 (allele A) mfe =-18.7 kcal/mol

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

รูปที่ 2 ระดับการแสดงออกของ miR-221
การแสดงออก miR-221 ในเซลล์ HepG2 โดยใน pSilencer (scramble siRNA)
พบการแสดงออกของ miR-221 มีค่าเท่ากับ 1.0 ในขณะที่เซลล์ HepG2 ที่ม ี
miR-221 allele A และ allele C มีการแสดงออกของ miR-221 เพิม่ ขึน้ เป็ น
65.1 และ 65.0 ตามลําดับ

ตารางที1่ แสดงลําดับนิวคลีโอไทค์ของ primers และ oligonucleotides ทีใ่ ช้ในการทดลอง
Primers / oligos
miR_221-5p_TS (G)
miR_221-5p_BS (C)
miR_221-5p_TS (T)
miR_221-5p_BS (A)
Stem loop (SL) poly (A)
(Mei et al.,2012)
Fw_Arnt_CDS389
Rw_Arnt_CDS521
GAPDH-F85
GAPDH-R191
miR-221_FW (5p)
U6
Universal qPCR_R
(Mei et al., 2012)

Sequence (5′ 3′)
GATCCGCACCTGGCATACAATGTAGATTTCTGTGTTCGTTAGGCAACAGCTACATTGTCT
GCTGGGTTTCGCTTTTTTGGAAA
AGCTTTTCCAAAAAAGCGAAACCCAGCAGACAATGTAGCTGTTGCCTAACGAACACAGAA
ATCTACATTGTATGCCAGGTGCG
GATCCGCACCTGTCATACAATGTAGATTTCTGTGTTCGTTAGGCAACAGCTACATTGTCTG
CTGGGTTTCGCTTTTTTGGAAA
AGCTTTTCCAAAAAAGCGAAACCCAGCAGACAATGTAGCTGTTGCCTAACGAACACAGAA
ATCTACATTGTATGACAGGTGCG
GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAAAAAAAAAAAAAAAA
AAVN
ATGATGATCAGATGTCTAACGATA
TCTGACAGTTCTGTGATGTAGG
GTGAAGGTCGGAGTCAACGG
TCAATGAAGGGGTCATTGATGG
ACCTGGCATACAATGTAGATT
CTCGCTTCGGCAGCACA
GCAGGGTCCGAGGTATTC

Strand

Application

Top strand
Bottom strand
Top strand

สําหรับสร้าง miR-221
expression vector

Bottom strand
Sense
Sense
Antisense
Sense
Antisense
Sense
Sense

Reverse transcription

Real-time PCR

Antisense

3.3 ผลการแสดงออกของยีน ARNT ระดับ mRNA ในเซลล์ HepG2
ผลจากการวัดการแสดงออกของยีน ARNT ด้วย real-time PCR
หลัง จาก transfection พลาสมิคเข้าสู่เซลล์ HepG2 พบว่า ในกลุ่ม ที่
transfect pSilencer 3.0 H-1 ที่ม ี scramble siRNA อยู่เป็ น negative
control พบว่ายังคงมีการแสดงออกของยีน ARNT ตามปกติ ไม่เกิด offtarget effect ส่วนในกลุ่มที่มกี าร transfect vector miRNA-221 allele A
และ allele C พบว่า มีการสร้าง miR-221 allele A และ allele C ออกมา
และจับกับยีน ARNT และลดการแสดงออกของยีน ARNT เหลือ 12.23
และ 6.67 % และพบว่าการแสดงออกของยีน ARNT ที่ลดลงระหว่าง
กลุ่ม miR-221 allele A และ allele C แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญ

จึงได้วดั ระดับการแสดงออกของ miR-221 ด้วยเทคนิค real-time
PCR หลังจากมีการนํ า miR-221 expression vector เข้าสู่เซลล์ HepG2
โดยแกน y คือ relative quantitation คิดโดยวิธี Delta Ct method
(2-ΔΔCt) ซึ่ง ใช้ ใ นการคํา นวณปริม าณเชิง เปรีย บเทีย บพบว่ า ในกลุ่ ม
ควบคุมที่ได้รบั pSilencer 3.0 H-1 (scramble siRNA) จะไม่มกี ารสร้าง
mimic miR-221 ในขณะที่กลุ่มที่มกี าร transfect miR-221 expression
vector ของทัง้ 2 allele มีการสร้าง mimic miR-221 ได้จริงโดยมีค่า
relative quantitation มากกว่าในกลุ่มควบคุมถึง 65 เท่า (รูปที่ 2)

210

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

ARNT เป็ นยีนเป้าหมายของ miR-221
จริง และถึงแม้ว่าความ
หลากหลายทางพันธุกรรมบน miR-221 จะไม่ส่งผลต่อการควบคุมการ
แสดงออกของยีนเป้าหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแต่ใน
กลุ่มของ miR-221 allele C ซึ่งมีการจับบริเวณ seed region อย่าง
สมบูรณ์ มีแนวโน้มจะลดการการแสดงออกของยีนเป้าหมาย ARNT ได้
ดีกว่ากลุ่ม miR-221 allele A ซึ่งมีการจับบริเวณ seed region อย่างไม่
สมบูรณ์
ARNT หรืออีกชื่อนึ ง คือ hypoxia-induced factor-1b (HIF-1β)
จัดเป็ น nuclear transcription factors อยู่ในกลุ่ม basic helix-loophelix/Per-ARNT-SIM (bHLH/PAS) superfamily เมื่อมีสงิ่ กระตุ้นจะ
ทํางานรูป heterodimeric complex โดยจับกับ aryl hydrocarbon
receptor (AHR), hypoxia-inducible factor-1a (HIF-1α)หรือ single
minded homolog 2 (SIM) มีบทบาททางชีวภาพเกี่ยวข้องกับ สภาวะ
ขาดออกซิเ จน (hypoxia reaction), การกํ า จัด สิ่ง แปลกปลอม
(xenobiotic metabolism) และการพัฒ นาของตัวอ่อ น (embryonic
development) เป็ นต้น [14]
ในงานวิจยั ของ Qinggong Yuan และคณะพบว่า miR-221 มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การแสดงออกของ Cyclin dependent kinase
inhibitors คือ CDKN1B/p27 โดยระดับการแสดงออกของ ARNT จะ
แปรผันตรงกับระดับการแสดงออกของ CDKN1B/p27 ซึ่งมีบทบาทใน
การยัง้ ยัง้ วัฎจักรเซลล์ โดยการไปจับกับ Cyclin dependent kinase ซึ่ง
หาก miR-221 มีการแสดงออกมากส่งให้ไ ปยับ ยัง้ การทํ า งานของทัง้
CDKN1B/p27 และ ARNT ทําให้เกิดการเพิม่ จํานวนของเซลล์ซ่งึ เป็ น
หนึ่งในกระบวนการทีท่ ําให้เกิดมะเร็งตับได้ [15]
จากการศึกษาของ Zhen-Zhen Zhang และคณะได้ทําการทดลองใน
เซลล์เพาะเลี้ยง HepG2 3 โมเดล ได้แก่ กลุ่มที่เป็ น HCC, acute HBV
infection และ chronic HBV infection เมื่อเทียบระดับการแสดงออกของ
miR-221พบว่าในกลุ่ม acute HBV infection มีระดับการแสดงออกของ
miR-221 ลดลง chronic HBV infection มีระดับการแสดงออกของ miR221 อยูใ่ นระดับปกติ ส่วนในกลุ่ม HCC มีระดับการแสดงออกของ miR221 สูงกว่าปกติ [16] งานวิจยั ของ Pascal และคณะพบว่า miR-221 มี
ระดับการแสดงออกที่สูงขึ้นในผู้ท่เี ป็ นโรคมะเร็งตับ [15] และระดับการ
แสดงออกทีเ่ พิม่ สูงขึ้นของ miR-221 นี้สามารถวัดได้ทงั ้ จากในซีรมั ของ
ผู้ป่วยหรือจากชิ้นเนื้ อของตับ โดย miR-221 จะไปเร่งการเพิ่มจํานวน
ของเซลล์และลดการเจริญ ไปเป็ นเซลล์ท่มี ีหน้ าที่จําเพาะจนสุดท้ายจึง
พัฒนาไปเป็ นมะเร็งตับในทีส่ ดุ miR-221 [17, 18] โดย miR-221 มีความ
เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการถ่ า ยทอดสัญ ญาณเข้า สู่ เ ซลล์ (mitogenic
signaling pathway) ผ่านทาง Receptor tyrosine kinases (RTKs) โดย
เมื่อ RTKs ทํางานจะไปกระตุ้น pathways ที่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับ การพัฒ นาของเซลล์ม ะเร็ง หนึ่ ง ในนัน้ คือ phosphoinositide 3kinase (PI3K) ซึ่งถูกยับยัง้ การทํางานโดย Phosphatase and Tensin
homolog (PTEN) ไม่ให้ไปกระตุ้น AKT pathway ให้ทํางาน โดยหาก

ทางสถิติ แต่การลดลงของการแสดงออกของยีน ARNT นัน้ แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับกลุ่ม pSilencer 3.0 H-1 ที่ม ี
scramble siRNA (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ระดับการแสดงออกของยีน ARNT
การแสดงออกของยีน ARNT ระดับ mRNA ในเซลล์ HepG2 คิดจากค่า
Relative เป็ นเปอร์เซนต์ โดยในกลุ่มควบคุม pSilencer (scramble siRNA)
เทียบการแสดงออกของยีน ARNT เป็ น 100 % ในเซลล์ HepG2 ทีม่ ี miR221 allele A และ allele C มีการแสดงออกของยีน ARNT ลดลงเหลือเพียง
12.23 และ 6.67 % ตามลําดับ

4.สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
การจับกันระหว่าง miRNAs กับยีนเป้าหมายนัน้ จะส่งผลให้เกิดการ
ควบคุ ม การแสดงออกยีน เป้ าหมาย โดยรูป แบบการจับ กับ ระหว่ า ง
miRNAs กับยีนเป้าหมายนัน้ จะมีหลายรูปแบบและจะส่งผลแตกต่างกัน
ในการควบคุมการแสดงออก หาก miRNAs สามารถจับกับยีนเป้าหมาย
ได้อย่างสมบูรณ์ (perfect complementary) จะทําให้สาย mRNA ของ
ยีนเป้าหมายนัน้ ถูกทําลาย (mRNA degradation) แต่หากการจับกัน
ระหว่ า งmiRNAs
กั บ ยี น เป้ าหมายนั ้ น ไม่ ส มบู ร ณ์ (partial
complementary) จะเกิดการยับยัง้ กระบวนการถอดรหัสของสาย mRNA
(translation repression) [4, 5] และพบว่ารูปแบบในการจับของ
miRNAs จะส่งผลต่อความจําเพาะในการจับกับยีนเป้าหมายโดยพบว่า
รูปแบบในการจับของ miRNAs จะขึน้ กับบริเวณที่จบั ซึ่งโดยมากมักอยู่
ในบริเวณนิวคลีโอไทค์ท่ี 2-8 จากทางด้าน 5’UTR ของสาย miRNAs
(seed region) และมักจะเข้าคู่กบั บริเวณ 3’UTR ของยีนเป้าหมาย [13]
ดังนัน้ การดูความจําเพาะในการจับระหว่าง miRNAs กับยีนเป้าหมายนัน้
จึง จะให้ค วามสํ า คัญ กับ บริเ วณ seed region โดยหากเกิด ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในบริเวณดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าพลังงานใน
การจับระหว่าง miRNAs กับยีนเป้าหมาย นัน้ เปลีย่ นแปลงไปรวมถึงอาจ
ส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนเป้าหมาย [8] สอดคล้องกับ
ผลการทํานายการจับระหว่าง miR-221 กับยีนเป้าหมาย ARNT ด้วย
โปรแกรม RNAhybrid เมื่อเกิด mismatch บริเวณ seed region ใน
miR-221 allele A ทําให้ค่าพลังงานในการจับกับยีนเป้าหมาย ARNT
ลดลงและผลการแสดงออกของยีน ARNT ในเซลล์ HepG2 นัน้ ยืนยันว่า
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miR-221 สูงกว่าปกติไปจะยับยัง้ การทํางานของ PTEN เกิดการกระตุ้น
AKT pathway มีผลให้ต่อวัฏจักรเซลล์ทําให้มกี ารเพิม่ จํานวนของเซลล์,
การอยู่รอดของเซลล์ และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้
miR-221 ยังจับกับ mRNA เป้าหมายในกลุ่มของ Cyclin dependent
kinase inhibitors ส่งผลให้ลดการแสดงออกของ CDKN1B/p27 และ
CDKN1C/p57 ที่ม ีความสําคัญในการควบคุมวัฎจักรเซลล์ มีหน้ าที่ไป
ยับยัง้ การทํางานของ Cyclin dependent kinases (CDKs) ได้แก่
CDK1, CDK2, CDK4, และ CDK6 ไม่ให้จบั กับ Cyclin ใน phase ต่างๆ
ส่งผลให้วฎั จักรเซลล์สามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติ [17-20]
และการที่ยนี เป้าหมายของ miR-221 คือทัง้ CDKN1B/p27 และ ARNT
แ ล ะ กา รเ ป ลี่ ย น แ ป ล ง กา รแ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ARNT จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ
CDKN1B/p27 ที่ ม ี บ ทบาทสํ า คัญ ในวัฎ จัก รเซลล์ [15] ดัง นั ้น การ
เปลี่ ย นแปลงการแสดงออกของยี น เป้ าหมายเนื่ องมาจากความ
หลากหลายทางพันธุกรรม บน miR-221 จึงอาจมีผลต่อความสามารถ
ในการเกิดโรคมะเร็งและอาจส่งผลแตกต่างกันในระยะต่างๆของโรคตับ
อักเสบเรือ้ รังและมะเร็งตับซึง่ ต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไปในอนาคต
ในงานวิจยั นี้สรุปได้ว่าหลากหลายทางพันธุกรรม rs113054794
(A/C) บนยีน miR-221 ไม่ส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีน
เป้าหมาย ARNT อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามอาจส่งผลต่อ
การควบคุมยีนอื่นๆ ซึง่ จําเป็ นต้องมีการศึกษาต่อไป
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การพัฒนาวิ ธี Semi-Nested PCR เพื่อใช้ในการตรวจหา Demodex folliculorum และ D. brevis
Development of Semi-Nested PCR for Detecting Demodex folliculorum and D. brevis
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differentiation between these two human Demodex species.
Primers were designed based on 18SrRNA gene of human
Demodex mites. The 18SrRNA gene is usually used for Acari
arthropods evolution studies because of its high variability. Total
DNA was extracted from skin samples and was used to amplify
the human Demodex mite by using Semi-Nested PCR. The PCR
was able to amplify the 18SrRNA gene from both human
Demodex mite species with approximately 382 bp and 317 bp for
D. folliculorum and D. brevis, respectively. The data obtained from
the study provides fundamental data for accurate identification of
the human Demodex species and determine the genetic variation
of human Demodex and therefore for further epidemiological study
in the future. In addition, this report is the first study using
molecular techniques to investigate human Demodex in Thailand.

บทคัดย่อ
ไร Demodex จัดเป็ นปรสิตภายนอก อาศัยในรูขุมขน มีขนาดเล็ก ซึ่ง
สามารถพบไรนี้ได้สองสายพันธุ์ในมนุ ษย์ คือ Demodex folliculorum
และ D. brevis ไรทัง้ สองชนิดสามารถแยกกันโดยดูลกั ษณะภายนอกใน
ระยะตัวเต็ม วัย แต่ในระยะอื่นโดยเฉพาะ ไข่ ตัวอ่อ นไม่สามารถแยก
ความแตกต่างได้ ทําให้มปี ญั หาในการศึกษาทางระบาดวิทยา งานวิจยั นี้
จึงได้นําเทคนิ คทางอณู ชีววิท ยามาใช้ในการตรวจหา และจําแนกสาย
พันธุข์ องไร Demodex ที่พบในมนุ ษย์ ซึ่งได้ทําการออกแบบไพร์เมอร์ท่ี
มีค วามจํ า เพราะต่ อ ยีน 18SrRNA โดยที่ยีน ตํ า แหน่ ง นี้ นิ ย มใช้ ใ น
การศึกษาสายวิวฒ
ั นาการในปรสิตจําพวกไร (Acari) เนื่องจากมีความ
หลายหลายทางพันธุกรรมสูง โดยทําการสกัดดีเอ็นเอจากผิวหนังและ
เพิม่ ปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค Semi-Nested PCR ซึ่งจากผลการ
ทดลองสามารถจําแนกไร Demodex ทัง้ สองสายพันธุ์ได้และผลของ
ผลิตภัณฑ์ PCR ทีม่ คี วามแตกต่างกันโดย D. folliculorum ให้ผลิตภัณฑ์
PCR ประมาณ 382 bp และ D. brevis ให้ผลิตภัณฑ์ PCR ประมาณ
317 bp งานวิจยั นี้จะมีประโยชน์พน้ื ฐานในการพัฒนาศึกษาจําแนกสาย
พันธุ์ของไร Demodex ได้ถูกต้องแม่นยําและศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของเชื้อ Demodex และเพื่อการศึกษาทางระบาดวิทยา
ต่อไปในอนาคต ซึง่ รายงานนี้เป็ นการศึกษาครัง้ แรกในการนํ าวิธที างอณู
ชีววิทยามาใช้ในการศึกษาไร Demodex ทีพ่ บในมนุษย์ในประเทศไทย

Keywords: D. folliculorum, D. brevis, Semi-Nested PCR,
18SrRNA gene
1. บทนํา
ไร Demodex เป็ นปรสิตชนิ ดหนึ่ ง จัดอยู่ใน Class: Arachnida,
Order: Acarina, Family: Demodicidea ในปจั จุบนั พบว่าไรชนิดนี้ม ี
มากกว่า 140 สายพันธุ์ ซึง่ อาศัยอยูก่ บั สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้หลายชนิด
เช่น แมว สุนัข หมู แพะ กวาง เป็ นต้น ไร Demodex ที่ม ีความสําคัญ
และพบในมนุษย์ มี 2 สายพันธุ์ คือ D. folliculorum และ D. brevis ซึ่งไร
Demodex ทัง้ 2 สายพันธุ์ มีแหล่งที่อยู่อ าศัยแตกต่างกัน โดย D.
folliculorum จะอาศัย อยู่บริเวณรูขุม ขน ลําตัวจะมีลกั ษณะยาว ขนาด
ประมาณ 0.3-0.4 มิลลิเมตร ดูดกินสารอาหารบริเวณรากขนเป็ นอาหาร
(sebum) ในขณะที่ D. brevis มีลกั ษณะรูปร่างเป็ นกระสวยลักษณะอ้วน
สัน้ ความยาวประมาณ 0.2- 0.3 มิลลิเมตร [1] และอาศัยอยู่ในบริเวณ
ต่อมไขมันทีเ่ ชื่อมต่อกับรูขมุ ขน หรือ Sebaceous glands (รูปที่ 1)
D. folliculorum และ D. brevis ก่อให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบ
บริเวณที่ปรสิตเคลื่อนที่เรียกว่า โรค demodicosis โดยอาการของโรคนี้
พบได้หลายรูปแบบที่ผวิ หนัง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบร่วมกับรอยแดง

คําสําคัญ: D. folliculorum, D. brevis, เทคนิค Semi-Nested PCR,
ยีน 18SrRNA
Abstract
Demodex are tiny ectoparasitic mites, live in sebaceous glands.
There are only two species, D. folliculorum and D. brevis found in
human. Identification between both species could be done based
on the morphological appearance of the adult stage. However for
other stages especially egg and nymph, they are indistinguishable,
therefore it causes difficulty for epidemiology study. This present
study proposed the using of molecular technique for detecting and
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(Rocacea) ใบหน้าแดง (Erythema) ตุ่มแดงรอบรูขุมขน (Peri-follicular
papules) ร่วมกับการมีขุยบริเวณใบหน้ า ตําแหน่ งที่พบบ่อ ยจะอยู่ท่ี
บริเวณทีม่ ไี ขมันมาก เช่น ใบหน้า คาง แก้ม หน้าผาก บริเวณรอบๆจมูก
เปลือ กตา ใบหู และรูหูชนั ้ นอก [2] มีรายงานการสํารวจผิวหน้ าในคน
ปกติพบว่ามีความชุกของ Demodex 35-100% โดยมีจํานวนตัวไรน้อย
กว่า 5 ตัวต่อพืน้ ทีผ่ วิ หนัง 1 ตารางเซนติเมตร แต่ยงั ไม่ทราบแน่ ชดั ว่า มี
โทษหรือก่อให้เกิดปญั หากับผิวหนังหรือไม่ เนื่องจากตัวไรนี้สามารถพบ
ได้ท งั ้ ในสภาวะปกติหรือ พบในคนที่เป็ นโรคผิวหนังบางชนิ ดร่วมด้ว ย
เมื่อมีอายุเพิม่ มากขึน้ จะพบตัวไรเพิม่ ขึน้ [3-4] และพบว่าในคนที่มภี าวะ
ภู ม ิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกายลดลง อาจพบตัว ไรเพิ่ ม มากขึ้ น ได้ [5] ไร
Demodex ทัง้ สองสายพันธุน์ ้ีจะก่อโรคแตกต่างกันขึน้ กับสายพันธุข์ องไร
Demodex ซึง่ การแยกลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่าง D. folliculorum
และ D. brevis นัน้ ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันมาก
จึงจําเป็ นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในการจําแนกไร Demodex ทัง้ สองสาย
พันธุ์ออกจากกัน ปจั จุบนั ได้มกี ารนํ าเทคนิคทางอณู ชีววิทยาเพื่อใช้ใน
การศึกษาลําดับนิ วคลีโอไทด์และแยกสายพันธุ์ของไร Demodex โดย
ศึกษาทัง้ ยีนในนิวเคลียสและในไมโตคอนเดรีย ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ม ี
ข้อมูลการศึกษาทางอณู ชวี วิทยา งานวิจยั นี้จงึ ทําการศึกษาเพื่อจําแนก
สายพันธุข์ องไร Demodex ทีพ่ บในผิวหนังของมนุ ษย์ท่ตี ําแหน่ งยีน 18S
ribosomal RNA (18SrRNA) ด้วยวิธี Semi-Nested PCR ซึ่งตําแหน่ ง
ยีน 18SrRNA ได้มกี ารศึกษาว่ามีประโยชน์ต่อการแยกสายวิวฒ
ั นาการ
ของพวกตระกู ล ไร รวมทัง้ เหมาะสํ า หรับ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข อง
สิง่ มีชวี ติ ที่อยู่ ใน super family Cheyletoidea [6-8] วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครัง้ นี้ เพื่อ พัฒ นาวิธีการวินิจ ฉัย ในระดับโมเลกุล ของเชื้อ ไร
Demodex ที่พ บในมนุ ษ ย์ รวมทัง้ สามารถจํา แนกสายพัน ธุ์ข องไร
Demodex ทัง้ สองสายพันธุไ์ ด้โดยใช้เทคนิค Semi-Nested PCR

ขัน้ ตอนแรกทําการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของไร Demodex สายพันธุ์
D. folliculorum และ D. brevis ซึง่ ยีนทีส่ นใจในการศึกษาสิง่ มีชวี ติ ชนิดนี้
คือ ยีนในนิวเคลียส หรือ 18SrRNA จากฐานข้อมูลสากล (Genbank)
(URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) เลือ กลํ าดับ นิ วคลีโ อ
ไทด์ข องยีน 18SrRNA ของ Demodex แต่ ล ะสายพัน ธุ์ เช่ น D.
folliculorum (accession no. GU377177, HQ728000, JN885464 และ
JN885463) D. brevis (accession no. GU377178, HQ727999,
JN885466 และ JN885465) และ D. canis (accession no. JN885469,
HQ727998, JN885468 และ JN885467) และ มนุ ษย์ (Human)
(accession no. AP000902 และ AL390066) เพื่อไม่ให้เกิดการจับกัน
ของ DNA มนุ ษย์ หลังจากนัน้ ทําการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ดว้ ย
โปรแกรม ClustalX version 1.81 ทําการ alignment เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือ นของลํ า ดับ นิ ว คลีโ อไทด์ท งั ้ หมด เลือ กบริเ วณที่ม ีค วาม
คล้ายคลึงกันมากที่สุดโดยสามารถจับไร Demodex ได้ทงั ้ สองสายพันธุ์
เพื่อออกแบบ forward และ reverse primer ขนาดประมาณ 17-30 เบส
และคํานวณค่า Tm (Melting temperature) ของไพร์เมอร์จากสูตร
Tm=2(A+T)+4(G+C) ซึ่งไพร์เมอร์ท่อี อกแบบควรมีค่า Tm ใกล้เคียงกัน
จากนั ้น เข้ า โปรแกรมตรวจสอบลัก ษณะของไพร์ เ มอร์ (โปรแกรม
Oligocal) ตรวจหาการเกิด Hairpin และ self-complementary
2.3 การเพิม่ ปริมาณ DNA โดยอาศัยเทคนิค Semi-nested PCR
การเพิ่ ม จํ า นวนของ DNA โดยใช้ ไ พร์ เ มอร์ ท่ี อ อกแบบให้ ม ี
ความจําเพาะต่อ ยีน 18SrRNA (ตารางที่ 1) ซึ่งส่วนประกอบของ
ปฏิกริ ยิ า PCR ประกอบด้วย double distilled water (ddH2O) จํานวน
9.3 µl, 10xTaq buffer จํานวน 2.5 µl, 2mM dNTPs จํานวน 2.5 µl, 25
mM MgCl2 จํานวน 2.5 µl, ไพร์เมอร์แต่ละข้างจํานวน 1 µl, และ 1 unit
of Taq DNA polymerase จํานวน 0.2 µl (Fermentas, Pittsburgh,
PA), DNA ตัวอย่าง จํานวน 5 µl ได้ปริมาตรสุดท้ายคือ 25 µl จากนัน้
นํ าไปเข้าเครื่อ งปรับอุณหภูม ิ (Thermal cycle) ภายใต้อุณหภูม ิดงั นี้
initial denaturation เวลา 3 นาที ที่อุณหภูม ิ 95 °C, 35 รอบของ
ขัน้ ตอน denaturation เวลา 30 วินาที ที่อุณหภูม ิ 95 °C ขัน้ annealing
เวลา 1 นาที ที่อุณหภูม ิ 54.7 °C, ขัน้ ตอน extension เวลา 1 นาที ที่
อุณหภูม ิ 72 °C และ ขัน้ extension สุดท้ายเป็ นเวลา 5 นาที ที่อุณหภูม ิ
72°C

รูปที่ 1 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไร D. folliculorum (A) และ D.
brevis (B)

2. วิ ธีการศึกษาและวิ ธีการทดลอง
2.1 การเก็บตัวอย่างไร Demodex
ทําการเก็บตัวอย่างไร Demodex โดยการใช้วธิ ี Skin scraping โดย
นํ าขุยของผิวหนังบริเวณที่ขูดได้ มาวางบนสไลด์ทําการหยดสารละลาย
10% KOH (Patassium hydroxide) นํ าไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์ นํ า
ตัวอย่างทีพ่ บ Demodex ไปสกัดดีเอ็นเอด้วยชุด kit ของ ®Invisorb Spin
Tissue Mini Kit (Invitek, Germany)

ตารางที่ 1 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพร์เมอร์

ชื่อไพร์เมอร์
Dm2 F
Dmm2 R
DDm2 R

2.2 การออกแบบไพร์เมอร์ทม่ี คี วามจําเพาะต่อยีน 18SrRNA

ลําดับเบสของดีเอ็นเอ (5´ไป 3´)
5´ TAA CAG GTG ACG GGG AAT C-3´
5´ TAG TGG TTG ACC CAA TAA CA-3´
5´ AAC ACY CGG TAA AGA GC-3´

การตรวจสอบผลของผลิตภัณฑ์ PCR ใช้วธิ ี Gel electrophoresis
โดยใช้ 1.5% Agarose gel แถบของDNA จะถูกแยกผ่านกระแสไฟฟ้า
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เข้มข้นและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ ซึ่งในการหาลําดับนิวคลีโอไทด์น้ี
ได้รบั การวิเคราะห์จากบริษทั GENEWIZ. Inc โดยมีบริษทั Prima
Sciencetific CO.,LTD. เป็ นตัวกลางในการจัดส่งตัวอย่าง เมื่อได้ขอ้ มูล
แล้วทําการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์กบั ฐานข้อมูลของ NCBI ด้วย
โปรแกรม nucleotide blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเหมือนหรือความคล้ายคลึง
จะนําลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 18SrRNA นําไปเปรียบเทียบกับลําดับนิ
วคลีโอไทด์ของไร Demodex จากฐานข้อมูลสากล (GenBank) ซึ่งจะ
แสดงผลออกมาในค่ า ของเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามเหมื อ น(percentage
identities)

100 โวลต์ เป็ นเวลา 60 นาที หลังจากนัน้ ทําการย้อม Agarose gel ด้วย
0.5 µg/ml Ethidium bromide แล้วนํ าไปส่องด้วยแสง Ultraviolet จะทํา
ให้สามารถมองเห็นแถบของ DNA ได้ ซึ่งเราจะทราบขนาดของ DNA
โดยการเปรียบเทียบกับ DNA marker ทําให้สามารถตรวจสอบขนาด
ของผลิตภัณฑ์ PCR ได้ ซึ่งขนาดของผลิตภัณฑ์ PCR ที่ได้คอื 317 bp
และ 382 bp
2.4 การโคลนนิ่งยีนและการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของ Demodex ที่
ตําแหน่งยีน 18S rRNA [10-11]
2.4.1 การโคลนนิ่งยีน 18S rRNA
ทําการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ PCR ที่มขี นาด 317 bp และ 382 bp
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ PCR ปริมาณ 0.75 µl เข้ากับพลาสมิดเวคเตอร์(DNA
ligation) โดยอาศัยเอนไซม์ T4 DNA ligase เป็ นตัวทําปฏิกริ ยิ าในการ
เชื่อมต่อ เพื่อให้เกิดเป็ น DNA ลูกผสม(recombinant DNA) ซึ่งเริม่ ต้น
โดยการนํ า DNA จากผลิตภัณฑ์ PCR ทีม่ ขี นาด 317 bp และ 382 bp
จํานวนปริม าณ 0.75 µl มาเชื่อ มกับ DNA พาหะ(vector) ซึ่งในการ
ทดลองนี้ใช้ pGEM®-T Easy Vector System ของบริษทั Promega®,
USA โดยทําตามขัน้ ตอนของบริษทั หลังจากได้ Recombinant DNA
แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือ การ Transformation เป็ นการนํ าเข้าสู่ host cell
ซึ่งในที่น้ีจะใช้ Escherichia coli DH5α สภาพเหมาะสมที่พร้อมจะรับ
recombinant DNA เข้าไปเพื่อเพิม่ จํานวน ให้มปี ริมาณมาก ต่อมาทํา
การคัดเลือกชิ้นส่วนของ DNA ที่สนใจ โดยนํ าไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ LB Agar ที่มสี ่วนผสมของยาแอมพิซลิ นิ 100 µg/ml, Isopropyl-BD thiogalactoside (IPTG) และ 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-B-Dgalactoside (X-gal) จากนัน้ นํ าจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูม ิ 37 °C
เป็ นเวลา 16-18 ชั ่วโมง แล้วทําการคัดเลือกโคโลนี ที่ได้รบั พลาสมิดสาย
ผสม (blue/white screen) โดยคัดเลือ กจากโคโลนี สีข าวที่เกิดขึ้น
เนื่องจาก lac Z gene ได้รบั ชิ้นส่วน DNA เข้าไปแทรก จึงไม่สามารถ
ผลิตเอนไซม์ ß–galactosidase ได้ ดังนัน้ จึงไม่มเี อนไซม์ท่สี ามารถมา
ย่ อ ย X-Gal ที่อ ยู่ บ นอาหารเลี้ย งเชื้อ ได้ จึง เกิด เป็ น โคโลนี สีข าวขึ้น
ขัน้ ตอนต่อมาทําการตรวจสอบผลการโคลนด้วยเทคนิค colony PCR
โดยทําการตรวจสอบโคโลนีท่ีเราสนใจว่ามีช้ินส่วนของ DNA ที่สนใจ
แทรกอยู่ห รือ ไม่ ในที่น้ี จ ะใช้โ คโลนี สีข าวที่ต้ อ งการยืน ยัน เป็ น DNA
template ไปตรวจสอบด้วยเทคนิค Semi-Nested PCR เช่นเดิม ทัง้ นี้จะ
ทําการ culture โคโลนีดงั กล่าวที่มชี ้นิ ส่วนของยีนที่เราสนใจมาเลี้ยงใน
อาหาร LB broth ปริมาตร 5 ml ที่มสี ่วนผสมของยาแอมพิซลิ นิ 100
µg/ml บ่มที่อุณหภูม ิ 37 °C เป็ นเวลา 16-18 ชั ่วโมง เพื่อเพิม่ จํานวน
เซลล์ หลังจากนัน้ นําไปทําการสกัดพลาสมิดDNA
2.4.2 การสกัดพลาสมิดเพื่อนําไปใช้ในการหาลําดับนิวคลีโอไทด์
ทําการสกัดพลาสมิดDNA ด้วยชุด kit ของบริษทั Invisorb®
Spin Plasmid Mini Kit (Stratec Molecular GmbH, Berlin) แล้วนํ าไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่อ ง Spectrophotometer (nanodrop
1000 spectrophotometer; Thermo Scientific,USA) เพื่อวัดความ

3. ผลการศึกษา
ไร Demodex ทัง้ สองสายพันธุ์ มีขนาดของผลิตภัณฑ์ PCR แตกต่าง
กัน ซึ่ง D. folliculorum มีขนาด 382 bp ในขณะที่ D. brevis มีขนาด
317 bp ดังรูปที่ 2 M N 1 2 3

500 bp
300 bp

382 bp
317 bp

รูปที่ 2 แสดงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ PCR ของไร Demodex ทีต่ ําแหน่ งยีน
18SrRNA บน 1.5% Agarose gel ซึง่ Lane M คือ DNA ขนาดมาตรฐาน 100
bp DNA Ladder, Lane N คือ Negative control โดยใช้น้ํา ddH2O, Lane 1
คือ ตัวอย่างทีพ่ บว่าเป็ น D. brevis, Lane 2–3 คือ ตัวอย่างทีพ่ บว่าเป็ น D.
folliculorum

หลังจากนัน้ ได้นําผลิตภัณฑ์ PCR ที่มขี นาด 382 bp และ 317 bp ไปทํา
การตรวจสอบด้วยการโคลนนิ่งเพื่อหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของ Demodex
ทัง้ สองสายพันธุ์ พบว่ามีลําดับนิวคลีโอไทด์ท่แี ตกต่างกันดังรูปที่ 3 เมื่อ
นํ า ผลของลํ า ดับ นิ ว คลีโ อไทด์ท่ีไ ด้ไ ปทํ า การวิเ คราะห์โ ดยเทีย บกับ
ฐานข้อ มู ล สากล (GenBank) พบว่ า D. brevis มีค่ า percentage
identities 99% และสําหรับ D. folliculorum นัน้ พบว่ามีค่า percentage
identities 99% เช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงแสดงให้เห็นว่าไพร์เมอร์ท่ที ําการ
ออกแบบนี้มคี วามจําเพาะกับ DNA ของ Demodex ทัง้ สองสายพันธุ์ คือ
D. folliculorum และ D. brevis และจะทําการศึกษาเพื่อ ดูความ
หลากหลายทางพัน ธุก รรมของไร Demodex ต่ อ ไปในอนาคตโดย
ทําการศึกษาจากอาสาสมัครคนไทยโดยใช้วธิ ตี รวจหาเชื้อ ด้วยเทคนิ ค
Semi-Nested PCR เพื่อความถูกต้องและแม่นยํา
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[6] Damian D, Rogers M. 2003. Demodex infestation in a child
with leukaemia: treatment with ivermectin and permethrin. Int J
Dermatol 42(9): 724-6.
[7] Daberta M, Witalinskib W, Kazmierskic A, Olszanowski Z,
Dabert J. 2010. Molecular phylogeny of acariform mites (Acari,
Arachnida): strong conflict between phylogenetic signal and
long-branch attraction artifacts. Mol Phylogenet Evol 56: 222–
41.
[8] Murrell A, Dobson SJ, Walter DE, Campbell NJH, Shao R,
Barker SC. 2005. Relationships among the three major
lineages of the Acari (Arthropoda: Arachnida) inferred from
small subunit rRNA: paraphyly of the Parasitiformes with
respect to the Opilioacariformes and relative rates of
nucleotide substitution. Invert Syst 19: 383-9.
[9] Zhao YE, Xu JR, Hu L, Wu LP, Wang ZH. 2012. Complete
sequence analysis of 18S rDNA based on genomic DNA
extraction from individual Demodex mites (Acari:
Demodicidae). Exp Parasitol 131(1): 45–51.

รูปที่ 3 แสดงลําดับนิวคลีโอไทด์ของ D. brevis (Db1) และ D. folliculorum
(Df2, Df3)

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิค Semi-Nested PCR สามารถแยก
ความแตกต่างของไร Demodex ทัง้ สองสายพันธุไ์ ด้ สรุปได้ว่าไพร์เมอร์
ที่ออกแบบนี้มคี วามจําเพาะต่อไร Demodex ทัง้ สองสายพันธุแ์ ละข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการนํ าไปศึกษาในระดับโมเลกุลของไร
Demodex ได้และสามารถนํ า ไปศึกษาทางด้า นระบาดวิท ยาของไร
Demodex ในประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคต
5.ผลที่คาดว่าจะได้รบั
จากข้อมูลในการศึกษานี้สามารถนํ าประโยชน์ของการออกแบบไพร์เมอร์ท่ีม ีค วามจํา เพาะต่ อ ไร Demodex ที่พ บในมนุ ษ ย์น้ี นํ า ไปใช้ใ น
การศึกษาในกรณีทล่ี กั ษณะทางสัณฐานวิทยาไม่สามารถระบุสายพันธุท์ ่ี
แน่นอนหรือตัวอย่างมีลกั ษณะสัณฐานวิทยาไม่สมบูรณ์ ทําให้ไม่สามารถ
แยกโดยการดูผ่านกล้อ งจุลทรรศน์ อย่างชัดเจนได้ รวมทัง้ สามารถนํ า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของ Demodex ทัง้ สองสายพันธุไ์ ด้ในอนาคต

[10] T. Maniatis, E.F. Fritsch, J. Sambrook, Molecular Cloning: A
Laboratory Manual, 3rd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press,
Cold Spring Harbor, NY, 2001, 5.40.
[11] S. Kumar, K. Tamura, M. Nei, MEGA3: Integrated software for
Molecular Evolutionary Genetics Analysis and sequence alignment.
Brief Bioinform, 2004, 5(2): 150-63.
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ผลของเมทแอมเฟตตามีนต่ออัตราการเจริ ญเติ บโตของ Musca domestica (Diptera: Muscidae)
Effect of methamphetamine on the growth rate of Musca domestica (Diptera: Muscidae)
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บทคัดย่อ
การเจริญเติบโตของตัวหนอนทีอ่ ยูบ่ นศพเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
ในการประมาณระยะเวลาหลังการตายในกรณีท่ศี พเสียชีวติ มานานกว่า
48 ชั ่วโมง แต่ อ าจจะมีค วามคลาดเคลื่อ นสูง หนึ่ ง ในป จั จัย ที่ม ีผ ลคือ
สารเคมีท่พี บในศพ ในการศึกษานี้จงึ ทําการศึกษาว่าเมทแอมเฟตตามีน
มีผ ลต่ อ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของแมลงวัน บ้ า นสายพัน ธุ์ Musca
domestica อย่างไร ซึ่งมีวธิ กี ารศึกษาโดยให้หนอนแมลงวันบ้านได้รบั
อาหารที่มสี ่วนผสมของเมทแอมเฟตตามีนที่มคี วามเข้มข้น 0, 50, 100,
200 และ 500 ng/mL และทําการตรวจวัดการเจริญเติบโตที่ 24, 48, 72
และ 96 ชั ่วโมง พบว่าตัวหนอนแมลงวันที่ได้รบั อาหารที่มสี ่วนผสมของ
เมทแอมเฟตตามีนมีการเจริญ เติบโตเร็วกว่าตัวควบคุม ที่ 24 – 48
ชั ่วโมง และจะเจริญเติบโตช้าลงที่ 72 – 96 ชั ่วโมง การศึกษานี้สามารถ
นําไปใช้ในการคํานวณการประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวติ ให้ถูกต้อง
และแม่นยําขึน้ ในกรณีทม่ี สี ารเมทแอมเฟตตามีนในร่างศพ
คํา สํา คัญ : เมทแอมเฟตตามีน , แมลงวัน บ้ า น, การประมาณ
ระยะเวลาหลังการตาย

1. คํานํา
ั หาสารเสพติด ถือ เป็ น ป ญ
ั หาที่สํ า คัญ มากป ญ
ั หาหนึ่ ง
ป จั จุ บ ัน ป ญ
เนื่องจากมีการแพร่หลายอย่างมากในกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มช่วงวัยรุ่นรวมถึงกลุ่มกรรมกรผูใ้ ช้แรงงาน ซึ่งสารเสพติดที่มกี าร
ระบาดมากที่สุด [1] คือยาบ้าซึ่งมีสารออกฤทธิ ์เป็ นเมทแอมเฟตตามีน
(Methamphetamine: MA) MA มีสูตรเคมีคอื C10H15N ชื่อสารเคมีใน
ระบบ IUPAC คือ N-methyl-1-phenylpropan-2-amine มีน้ํ าหนัก
โมเลกุล 149.24 g/mol ลักษณะทางกายภาพของเมทแอมเฟตตามีนที่
อยูใ่ นรูป hydrochloride salt มีสขี าวจนถึงผลึกใสไม่มสี ี มีจุดเดือด 212 ๐
C และจุดหลอมเหลว 170 - 175 ๐C [2] เมทแอมเฟตตามีนที่ขายกัน
อย่างแพร่หลายและผิดกฎหมายมีลกั ษณะเป็ นผงและแบบอัดเม็ด ถ้าอยู่
ในรูป pure crystalline hydrochloride จะรูจ้ กั กันในนาม “ICE” ยาบ้า
จัด เป็ น สารเสพติด กระตุ้นระบบประสาทส่ว นกลางและมีผ ลต่ อ ระบบ
หลอดเลือ ดและหัว ใจ มีวิธีก ารเสพเข้า สู่ ร่า งกายทัง้ การรับ ประทาน
วิธกี ารฉีดเข้าหลอดเลือดและวิธกี ารสูดดม โดยวิธกี ารเสพแต่ละวิธกี าร
จะมีก ารออกฤทธิแ์ ละความรุนแรงที่แ ตกต่ า งกัน เมื่อ มีก ารเสพเข้า สู่
ร่างกายในระยะแรกจะมีการออกฤทธิ ์ทําให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว
และมีความดันโลหิตสูงแต่เมื่อ หมดฤทธิ ์ผู้เสพจะมีความรู้สกึ อ่อนเพลีย
ระบบประสาทสั ่งการช้าและผิดพลาด จึงเป็ นเหตุท่ีทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงขึน้ ในกรณีท่มี กี ารเสพเป็ นระยะเวลานานจะทําให้สมองเสื่อมจึง
มี ผ ลทํ า ให้ เ กิ ด อาการประสาทหลอนเห็ น ภาพลวงตา มี อ าการ
หวาดระแวง คลุ้มคลั ่ง เสียสติอาจมีอาการทางระบบประสาทจนควบคุม
ตัว เองไม่ ไ ด้ อ าจเกิ ด การทํ า ร้ า ยตัว เองหรื อ ทํ า ร้ า ยผู้ อ่ื น ได้ จ นเกิ ด
อาชญากรรมต่ า ง ๆ ได้ หรือ ในกรณี ท่ีม ีก ารใช้ ส ารในปริม าณมาก
(Overdose) MA จะออกฤทธิ ์ไปกดประสาทและระบบหายใจมีผลทําให้
ระบบหายใจทํางานผิดปกติจนทําให้หมดสติ และถึงแก่ชวี ติ ได้
การประมาณระยะเวลาหลังการตายของผูเ้ สียชีวติ นัน้ เป็ นเรื่องสําคัญ
ประการหนึ่งในการชันสูตรศพ โดยทั ่วไปการประมาณระยะเวลาหลังการ
ตายอาศัยการเปลี่ยนแปลงหลังการตายซึ่งจะขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อ ม
ถ้าสิง่ แวดล้อมต่างกันการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะต่างกันโดยสิน้ เชิง

Abstract
Growth stage of maggots is one of the most crucial
determinants of the post-mortem interval of the deceased who
was dead more than 48 hours. However, this method is subjected
to high variability. One of the factors that affect this parameter is
the chemical composition of the corpse itself. In this study, we
quantified the effects of methamphetamine (MA) on maggot
(Musca domestica) growth rate. Maggots were fed with various
concentrations of MA (0, 50, 100, 200 and 500 ng/mL) and their
sizes were determined in specific intervals (24, 48, 72 and 96
hours). During the first 48 hours, maggots subjected to MA grew
faster than the control. However, after 72 hours, their growth rate
receded slower than that of the control. Our study can be used to
improve post-mortem interval calculation according to the amount
of MA presented in the corpse.
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จากนัน้ เติม เมทแอมเฟตตามีน (Methamphetamine) โดยมีค วาม
เข้มข้น ที่ 0, 50, 100, 200 และ 500 ng/mL โดยใช้ความเข้มข้นละ 2
mL ผสมให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน แล้วทําไปอุ่น ที่ 100 oC เพื่อ กําจัด
Methanol ซึ่งเป็ นตัวทําละลายของสารมาตรฐาน ออกจากอาหารที่ใช้
เลีย้ งแมลงวัน (รูปที่ 1)

และยิง่ เวลาภายหลังการตายนานขึน้ ระยะเวลาการตายที่ประเมินได้ยงิ่ มี
ความคลาดเคลื่อ นมากขึ้น [3] ดัง นัน้ การประเมิน เวลาตายจึง ต้อ งใช้
ความรูเ้ กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หลังตายหลายอย่างมาประกอบ
กัน เพื่อ ให้ได้เวลาที่ใกล้เคียงที่สุด อีกสิ่งหนึ่ งที่อาจจะช่วยประมาณ
ระยะเวลาการตายได้คอื การเติบโตของตัวหนอนที่อยู่บนตัวศพซึ่งเป็ น
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยในการประมาณระยะเวลาหลัง การตาย
นอกจากนี้แมลงวันในบางสายพันธุน์ นั ้ ยังสามารถนํ ามาตรวจวินิจฉัยทาง
พิษวิทยาได้ [4-5]
ในการนํ าข้อมูลการเจริญเติบโตของแมลงวันมาใช้ประโยชน์มคี วาม
จําเป็ นต้อ งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและวงจรชีวิต
ของแมลงวันเป็ นอย่างดี ในการศึกษานี้จะทําการศึกษาในแมลงวันบ้าน
ซึ่งแมลงวันบ้านมีลกั ษณะดังนี้ แมลงวันบ้าน (Musca domestica) มี
ลักษณะลําตัวสีเทาดํา ไม่สะท้อนแสง ตาเป็ นลักษณะตาประกอบ ส่วน
ปากดัดแปลงสําหรับการดูดอาหารทีเ่ ป็ นของเหลวหรือกึ่งเหลว ในขณะที่
ไม่กนิ อาหารปากจะเก็บเข้าไปอยูใ่ นส่วนหัว แต่ขณะกินอาหารปากจะยืด
ยาวออกมา ส่วนอกด้านหลังมีแถบดํา 4 เส้น ขามี 3 คู่ โดยปกติตวั เมีย
วางไข่เป็ นกลุ่มประมาณ 120 ฟอง ในสภาพธรรมชาติจะสามารถวางไข่
ได้ 1 – 2 ครัง้ แมลงวันมีอายุขยั ประมาณ 14 - 70 วัน [6]
เนื่ อ งจากยาหรือ สารเสพติดส่วนใหญ่ ม ีผลต่อการเจริญ เติบโตของ
แมลง [7] ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นต้องศึกษายาและสารเสพติดที่พบบ่อย
ในประเทศไทยว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงที่พบบ่อยในประเทศ
ไทยอย่างไร ซึ่งพบว่าเมทแอมเฟตตามีนเป็ นสารเสพติดที่แพร่ระบาด
มากที่สุดในปจั จุบนั และแมลงวันบ้านเป็ นชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย
ดังนัน้ ในการศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของของสารเสพติดเมท
แอมเฟตตามีนมีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของแมลงวันบ้านที่ม ี
ความสําคัญ ทางด้านนิ ติกีฏวิท ยาและการศึกษาตรวจวิเคราะห์หาสาร
เสพติดในตัวหนอนของแมลงวัน เพื่อลดความผิดพลาดในการประมาณ
ระยะเวลาหลังการตาย

รูปที่ 1 อาหารทีใ่ ช้เลีย้ งหนอนเมลงวัน
2.2 การเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันบ้านทีก่ นิ อาหารทีม่ สี ่วนผสมของ
เมทแอมเฟตตามีน
โดยนําไข่แมลงวันบ้านจํานวน 80 – 120 ฟอง ไปวางลงบนอาหารที่
ใช้เลีย้ งหนอนแมลงวันบ้านที่มสี ่วนผสมของเมทแอมเฟตตามีนที่มคี วาม
เข้มข้นที่ 0, 50, 100, 200 และ 500 ng/mL โดยแบ่งออกเป็ นถ้วย ถ้วย
ละ 20 ฟอง จากนัน้ นํ าภาชนะไปเก็บที่ตู้ควบคุมอุณหภูม ิ แสงสว่าง และ
ความชื้นที่มอี ุณหภูมทิ ่ี 29 ± 1๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 75 ± 5% แสงสว่าง
12 : 12 โดยสุ่มหยิบตัวหนอนแมลงวันจํานวน 3 ตัว ในแต่ละระยะที่
24, 48, 72 และ 96 ชั ่วโมง เพื่อมาทําการการวัดความยาวของตัวหนอน
เพื่อดูการเจริญเติบโต การวัดทําในขณะทีห่ นอนตาย โดยนํ าหนอนจุ่มใน
นํ้ าร้อนที่ 80 ๐C นาน 5 - 10 วินาที จากนัน้ นํ ามาวัดความยาวของตัว
หนอนด้วยไม้บ รรทัด (รูปที่ 2) นํ า ข้อ มูลมาสรุป ผลของการศึกษา
ระยะเวลาการเจริญเติบโตเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของเมทแอมเฟตตามีนและการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน

2. วิ ธีการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง
2.1 การเตรียมส่วนผสมของเมทแอมเฟตตามีนและตับหมูบด
กระบวนการเตรีย มได้ม ีก ารประยุกต์ม าจากวิธีการเตรียมอาหาร
สําหรับการเลี้ยงหนอนแมลงวันของ Rumiza Abd Rashid และคณะ [8]
โดยนํ าตับหมูสดบดละเอียด 100 กรัมมาแบ่งใส่ภาชนะทัง้ หมด 5 ชุด
โดยแต่ละชุดมีตบั หมูสดบด 20 กรัม นํ าไปทําให้สุกรอให้อาหารที่เตรียม
เย็นลงทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
ความเข้มข้นของเมทแอมเฟตตามีนทีไ่ ด้ใช้ในงานวิจยั ครัง้ ได้มาจาก
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่ได้ทําการศึกษาในการตรวจวิเคราะห์หาเมทแอม
เฟตตามีนในเลือดของผูเ้ สียชีวติ ใน และ ข้อมูลที่ได้จาก Cutoff and
toxicity levels for drugs of abuse testing ของ Clinical Laboratory
Reference. ในระดับ Toxic blood level เช่นกัน ทางผูว้ จิ ยั จึงใช้ความ
เข้มข้นที่ 0, 50 , 100 , 200 และ 500 ng/ml สําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้

รูปที่ 2 วิธกี ารวัดความยาวของตัวหนอนแมลงวันบ้าน
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ที่ 24 และชั ่วโมงที่ 48 และในทุกความเข้มข้นจะเริ่มเจริญเติบโตช้าลง
เมื่อเข้าสู่ช ั ่วโมงที่ 72 และ 96 ชั ่วโมงเมื่อเทียบซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ม ี
ความเข้มข้น 0 ng/mL (รูปที่ 3) กลุ่ม control จะเข้าสู่ระยะดักแด้ใน
ชั ่วโมงที่ 114 และหนอนแมลงวันบ้านที่ได้รบั อาหารที่ม ีส่วนผสมของ
เมทแอมเฟตตามีนจะเข้าสูร่ ะยะดักแด้ท่ี 120 ชั ่วโมง
จากงานวิจยั ของ Goff LM. และ คณะ [10] ในปี 1992 ได้ศกึ ษาผล
ของเมทแอมเฟตตามีนต่ออัตราการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันหลัง
ลายสายพันธุ์ Parasarcophaga ruficornis พบว่า เมื่อเข้าสู่ช ั ่วโมงที่ 30
ถึงชั ่วโมงที่ 60 หนอนแมลงวันได้รบั อาหารทีม่ สี ว่ นผสมของเมทแอมเฟต
ตามีนทีค่ วามเข้มข้น 71.4 และ 142.9 mg จะมีอตั ราการเจริญเติบโตเร็ว
กว่ากลุ่ม control group และ กลุ่มที่มคี วามเข้มข้น 37.5 mg จากนัน้ จะ
เข้าสู่ระยะดักแด้ช ั ่วโมงที่ 114 ในความเข้มข้นของเมทแอมเฟตตามีนที่
71.4 และ 142.9 mg ส่วนความเข้ม ข้นที่ 37.5 mg จะเริ่ม เข้าสู่ร ะยะ
ดักแด้ช ั ่วโมง 132.
จากการศึกษาครัง้ นี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั ดังกล่าวที่ศึกษา
ผลของเมทแอมเฟตตามีน ของการเจริญ เติบโตของหนอนแมลงวัน
พบว่า ความเข้มข้นของเมทแอมเฟตตามีนที่ใช้ในการทดสอบแตกต่าง
กันและสายพันธุข์ องแมลงวันทีต่ ่างกัน อาจทําให้อตั ราการเจริญเติบโต
ของหนอนแมลงวัน แตกต่ า งกัน ได้ เนื่ องจากเภสัช จลนศาสตร์
(Pharmacokinetics) ของยาในแมลงแต่ละชนิดนัน้ จะขึ้นอยู่ species,
อัตราการเจริญเติบโต และ พฤติกรรมการกินของแมลง [11] ซึ่งอาจจะ
ทํ า ให้ แ มลงวัน ที่ ไ ด้ ร ับ สารเคมี หรื อ ยาต่ า งๆ จะส่ ง ผลต่ อ การ
เจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน

2.3 การเก็บตัวอย่าง (Specimen collection)
เลีย้ งแมลงวันบ้านด้วยอาหารทีเ่ ป็ นส่วนผสมของนํ้ าหวานกับนมผงใน
อัตราส่วน 3 : 1 และอาหารสําหรับให้แมลงวันวางไข่ (ปลาป่นและนํ้ า
สะอาด อัต ราส่ว น 1:1) และทํ า การเลี้ย งในกรง ที่ม ีข นาด 30×30×30
เซนติเมตร โดยปล่อยแมลงวันบ้าน ระยะโตเต็มวัย ประมาณ 30 ตัว เข้า
กรงเมื่อสังเกตเห็นว่าแมลงวันบ้านวางไข่บนอาหารจึงนํ าระยะไข่ไปทํา
การแยกออกใส่อาหารทีม่ สี ว่ นผสมของเมทแอมเฟตตามีนที่ความเข้มข้น
ที่ 0, 50, 100, 200 และ 500 ng/ml
จากนัน้ ทําการศึกษาการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน ซึ่งมีการ
ประยุกต์มาจาก Grassberger M.และคณะ[9] จะทําการสุ่มเก็บตัว
หนอนจํานวน 3 ตัว ในแต่ละชั ่วโมงที่ 24, 48, 72 และ 96 ชั ่วโมง มาทํา
การวัด ความยาวของตัว หนอนเพื่อ ดู ก ารเจริญ เติบ โต จากนัน้ นํ า มา
คํานวณหาค่าเฉลีย่
สูตรการหาค่าเฉลี่ย
=

เมื่อ

คือ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า
คือ จํานวนข้อมูลทัง้ หมด

3. ผลการศึกษา
3.1 การเจริญเติบโตของแมลงวันบ้านต่ออาหารที่มสี ว่ นผสมของเมท
แอมเฟตตามีน ที่มคี วามเข้มข้นที่ 0, 50, 100, 200 และ 500 ng/mL
เป็ นดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลของค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของตัว
หนอนแมลงวันบ้าน Musca domestica ในแต่ละชั ่วโมง
ความเข้มข้น
ชั ่วโมงที่ Control
50
100
200
500
ng/mL ng/mL ng/mL ng/mL
24
3 mm. 4 mm. 4 mm. 4 mm. 4 mm.
48
6 mm. 7 mm. 7 mm. 7 mm. 7 mm
72
10 mm. 8 mm. 8 mm. 9 mm. 9 mm.
96

13 mm.

10 mm.

10 mm.

10.5
mm.

11.5
mm.

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเมทแอมเฟตตามีน
และการเจริญเติบโตของแมลงวันบ้าน
แกน X คือ ชัวโมงที
่
ท่ าํ การวัดความยาวของตัวหนอนแมลงวัน
แกน Y คือ ความยาวของตัวหนอนแมลงวัน

จากผลการศึกษาแสดงว่า เมื่อ ปริม าณเมทแอมเฟตตามีนมีความ
เข้มข้นทีส่ งู ขึน้ จะส่งผลให้หนอนแมลงวันบ้าน มีการเจริญเติบโตที่เร็วขึน้
เมื่อเทียบกับกลุ่ม ทีม่ คี วามเข้มข้น 0 ng/mL หรือกลุ่ม control ในชั ่วโมง
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4. สรุป
จากการศึกษาผลของเมทแอมเฟตตามีนต่อ อัต ราการเจริญเติบ โต
ของแมลงวันบ้าน (Diptera: Muscidae) พบว่าที่ 24 – 48 ชั ่วโมง ตัวหนอน
แมลงวันบ้านสายพันธุ์ Musca domestica ที่ได้รบั อาหารทีม่ สี ่วนผสมของ
เมทแอทเฟตตามีน มีการเจริญเติบโตเร็ว ขึ้น กว่ ากลุ่ มที่ไ ม่ไ ด้ร บั อาหารที่ม ี
ส่วนผสมของเมทแอมเฟตตามีน และ เมื่อเข้าสู่ชวโมงที
ั่
่ 72- 96 ชั ่วโมง จะมี
การชะลอการเจริญเติบโตช้าลง และเข้าสู่ระยะดักแด้ท่ี 120 ชัวโมง
่
เมือ่ เทียบ
กับ กลุ่ ม ที่ไ ม่ ไ ด้ ร ับ อาหารที่ม ีส่ ว นผสมของเมทแอมเฟตตามีน จะมีก าร
เจริญเติบโตแล้วเข้าสู่ระยะดักแด้ท่ี 114 ชัวโมง
่
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้สามารถนําไปคํานวณหาระยะเวลาหลังการ
เสียชีวติ ได้ในกรณีทพ่ี บผูเ้ สียชีวติ ทีม่ สี ารเมทแอมเฟตตามีนและทีเ่ สียชีวติ มา
มากกว่า 24ชัวโมง
่
นอกจากนี้หนอนแมลงวันทีพ่ บบนตัวศพอาจนํามาใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา
การศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาเฉพาะผลของเมทแอมเฟตตามีนต่อการเจริญเติบโต
โดยควบคุมปจั จัยและตัวแปรอื่น ๆ ซึง่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนแมลง
เช่น อุ ณหภูมแิ ละความชื้น ดังนัน้ การนํ าผลการศึก ษาไปประยุ ก ต์ ใช้ต้อ ง
คํานึงถึงปจั จัยแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของหนอน
แมลงได้

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

5.ผลที่คาดว่าจะได้รบั (Expected Result)
จากการศึกษาในครัง้ นี้สามารถนํ าข้อมูลข้างต้นไปศึกษาต่อได้ โดย
สามารถนํ าเอาหนอนแมลงวันที่ได้รบั อาหารที่มสี ่วนผสมของเมทแอม
เฟตตามีนนําไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่มอี ยู่ในตัวหนอนแมลงวัน
ได้และสามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้จากงานวิจยั ในครัง้ นี้ไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานใน
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.อัจฉรา ภูม ี ภาควิชาปรสิตวิทยาที่ให้คําแนะนํ า
ตลอดการทํางานวิจยั ในครัง้ นี้ และ ขอบคุณพระคุณ ภญ.รุจริ า บุญส่อง
และ นางสาว ดอกรัก ก้อนทอง นักวิทยาศาสตร์ หน่ วยงานนิตพิ ษิ วิทยา
ทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาตลอดการทํางานวิจยั
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นในหน่ ว ยงานนิ ติพิษ วิท ยา ภาควิช า
นิตเิ วชศาสตร์ และ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการจัดทํางานวิจยั และ ช่วยเหลือใน
การทํางานวิจยั ในครัง้ นี้บรรลุไปตามเป้าหมายได้ดี
เอกสารอ้างอิ ง
[1] ส่ว นพัฒ นาสื่อ และเทคโนโลยี สํานักพัฒ นาการป้อ งกันและแก้ไ ข
ปญั หายาเสพติด สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 2545.
เรียนรูเ้ รื่องยาเสพติด ชีวติ ปลอดภัย.พิมพ์ครัง้ ที3่ .กรุงเทพมหานคร
[2] Oliveira HG., et al. 2009. The effect of BUSCOPAN® on the
development of the blow fly Chrysomya megacephala(F.)
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Design of Model Emotional Risks Analysis on Facebook
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พฤติ ก รรมการใช้ เ ฟสบุ๊ ค (Facebook)
ของนั ก ศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 3 ลําดับแรกที่ม ีการใช้งานมากที่สุดจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ใช้ในการสนทนา (Chat), โพสต์แสดงความยินดีกบั เพื่อนใน
โอกาสต่าง ๆ และใช้ในการกด Like ต่างๆ ส่วนผลกระทบจากการเล่น
เฟสบุ๊คมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้ง
กับแฟน/คนรัก, การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับเพื่อน และผลการ
เรียนลดลงหรือแย่ลง จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คมีผลอย่างมาก
กับการแสดงออก การติดต่อ สื่อสาร และใช้งานในยุคปจั จุบนั ที่สําคัญ
คือ สิง่ เหล่านี้ต่างก็แฝงไปด้วยอารมณ์ ความรู้สกึ ในการใช้งานนัน้ ๆอยู่
ซึ่งสิง่ เหล่านี้อาจนํ าไปสู่อารมณ์ ความรุนแรง ที่จะตามมาในภายหลังได้
จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายอนุพงศ์ คํามา [3] ได้ศกึ ษาถึงปจั จัยที่ม ี
ความเสี่ย งต่ อ การฆ่า ตัว ตายในสัง คมไทย คือ การเจริญ เติบ โตทาง
โครงสร้างพืน้ ฐาน เทคโนโลยี ล้วนส่งผลต่อความเป็ นอยู่ของสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชากรบางส่ว นไม่สามารถปรับตัวและไม่สามารถ
ั หาวิก ฤตที่เ ข้า มาได้ ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ประชากรทัง้
แก้ไ ขป ญ
ั หา
สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ นํ า มาซึ่ ง ป ญ
ความเครียด ภาวะซึมเศร้าเกิดปญั หาการฆ่าตัวตายซึ่งปญั หาสําคัญใน
อันดับต่อมาสอดคล้องกับผลการทดลองของ Adam .d [4] ซึ่งดําเนินการ
ทดลองผ่านทาง News Feeds ของผูใ้ ช้ Facebook จํานวน 689,003 คน
โดยดูว่า การได้ร บั การถ่ า ยทอดทางอารมณ์ จ ากผู้อ่ืน จะนํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโพสต์ของตัวเอง พบว่าอารมณ์ความรูส้ กึ ใน
การโพสต์นนั ้ เป็ นเหมือนโรคติดต่อ บรรดาผูท้ ่เี ห็นเนื้อหาโพสต์เชิงบวก
จะมี Activity บน Facebook ของตนเองไปในทิศทางบวกมากกว่าทาง
ลบ ณ วันนัน้ ในขณะเดียวกัน ผูท้ ่ไี ด้รบั การทดสอบด้วยการเห็นเนื้อหา
โพสต์เชิงลบ ก็จะมีแนวโน้มไปทางลบบน Facebook ของพวกเขาด้วย
ในการโพสต์สถานะ ข้อ ความ การแสดงออกเหล่านี้ หลายครัง้ อาจ
แฝงไปด้วยอารมณ์ท่รี ุ่นแรง ความเครียด หรือเป็ นการส่งสัญญาณเตือน
ถึงอันตราย กิรยิ าการคิดฆ่าตัวตาย ที่ญ าติพ่นี ้ อ ง เพื่อ น หรือ บุคคลที่
เกี่ยวข้องไม่อาจรับรู้ได้ถงึ อารมณ์แฝงที่แท้จริง อาจนํ าไปสู่เหตุรา้ ยแรง
(การฆ่าตัวตาย)ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ นพ.วรตม์ โชตพิทยสุนนท์ [5]
กล่าวว่าคนที่กํ าลัง คิดฆ่า ตัวตายมักจะมีการส่งสัญ ญาณเตือ นออกมา
ประกอบกับทุกวันนี้คนเราอยู่ในสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์ ม ากขึ้น
ทําให้ส่วนหนึ่งมักมีการส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายออกมาทางเครือข่าย

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ทางอารมณ์ของผูโ้ พสต์ขอ้ ความบน Facebook โดยใช้หลักการ การจัด
ประเภทกลุ่มคําจากการตัดคําและการวิเคราะห์คําเหมือ นของประโยค
ในการวิเคราะห์ข้อความการโพสต์ของผูใ้ ช้งาน Social network ซึ่งใน
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอโมเดลโดยแบ่งออกเป็ น 9 โมดูล คือ 1) Original
Post Module คือ โพสต์, บทความ หรือ ข้อความต่างๆ ที่อ ยู่บน
Facebook, 2) Matching Related Posts Module คือ การเช็ค
ความสัมพันธ์ของผูโ้ พสต์ ว่ามีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในเฟสบุ๊ค, 3)
Other Posts Module คือการโพสต์ข้อ ความของบุคคลที่ม ีความ
เกี่ยวข้องกันกับผูโ้ พสต์, 4) Cut Words Module คือส่วนของการตัดคํา
จากบทความที่มกี ารโพสต์ เพื่อ ดูแนวโน้ ม ของคํา, 5) Words Risk
Analysis Module คือส่วนของการวิเคราะห์คําที่ได้จะการตัดคํา, 6)
Words Classification Module: Scaling Hazardous Words เป็ นส่วน
ของการแบ่งกลุ่มคําหรือกลุ่มประโยค, 7) Checking for relate groups
Module เป็ นการเช็คความสัมพันธ์ของแต่ละโพสต์ กับโพสต์ตวั อย่าง, 8)
Word Matching to Relative Post Module เป็ นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของแต่ละโพสต์ และส่วนสุดท้าย คือ Present the Result
Module คือส่วนของการแสดงผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์โพสต์ตวั อย่างกับ
โพสต์ทเ่ี กีย่ วข้อง นอกจากนี้ได้พฒ
ั นาตัวต้นแบบ และทําการประเมินผล
การใช้ง านระบบจากผู้ใช้งานทัง้ หมด 9 ท่าน พบว่า มีความพึ่งพอใจ
โดยรวม อยูใ่ นระดับสูง เฉลีย่ ที่ 3.56/5 (S.D.=0.53)
คําสําคัญ: อารมณ์, การวิเคราะห์, Facebook
1. บทนํา
ปจั จุบนั ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, ฯลฯ
ได้เป็ นส่วนสําคัญของชีวิตมนุ ษย์ ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ [1] ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถิตแิ ละพฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของ
ไทยว่า ประเทศไทย ใช้ Facebook มากเป็ นอันดับ 9 ของโลก โดยมี
จํานวนผู้ใช้มากถึง 28 ล้านราย คิดเป็ น 42% ของประชากรทัง้ ประเทศ
ในการโพสท์ Facebook นัน้ คนไทยส่วนใหญ่นิยมโพสท์ด้วย รูปภาพ
57%, เช็คอิน 33% โพสท์พร้อมลิงค์ 21% วีดโี อ 3% และ โพสท์สถานะ
อยูท่ ่ี 2% และการวิจยั ของ ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ [2] โดยการศึกษา
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ความสัมพันธ์ในการแสดงออกทางอารมณ์ระหว่างผู้ใช้งาน Facebook
โดยใช้หลัก Emotionalsation ร่วมกับ Reflexivity และสังเกตผลลัพธ์
ทางการแสดงออกผ่านข้อความที่ใช้ส่อื สารระหว่างกันบนหน้ าฟี ตแบค
โดยผูว้ จิ ยั ได้อธิบายความหมายของการติดต่อระหว่างกัน จากข้อความ
ใน Facebook และวิเคราะห์ออกมาในรูปของกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ช้งาน
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ จะเน้ นการวิเคราะห์ Text
ข้อความของโพสต์ หรือการตรวจจับคําต่างๆ ในการนํ าไปใช้ประโยชน์
ซึ่ง ยัง ไม่ม ีการวิเ คราะห์ข้อ ความที่แ สดงถึง อารมณ์ ค วามรู้สึก ร่ว มกับ
ความสัม พัน ธ์จ ากบุ ค คลรอบข้า ง หรือ ครอบครัว ของผู้โ พสต์เ ฟสบุ๊ ค
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ จึง นํ า เสนอโมเดลการวิเ คราะห์อ ารมณ์ ข องผู้ โ พสท์
ข้อ ความใน Facebook และความสัม พันธ์จากการโพสต์ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น นํ าไปสู่การ
ให้ค วามช่ ว ยเหลือ หรือ การแสดงความคิด เห็น โต้ต อบ พูด คุย กัน ที่
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้

สังคมออนไลน์ เช่น การโพสท์ขอ้ ความต่างๆ ที่แสดงออกว่ากําลังอยู่ใน
ภาวะซึมเศร้า หรือคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปญั หา
เหล่านี้เป็ นอีกหนึ่งปญั หาที่มคี วามสําคัญ ต่อการดําเนินชีวติ ในยุคของ
โซเชีย ลเน็ ต เวิร์ ค ในป จั จุ บ ัน งานวิจ ัย ฉบับ นี้ จึง นํ า เสนอโมเดลการ
วิเคราะห์อารมณ์ของผูใ้ ช้งานจากการโพสท์ขอ้ ความใน Facebook และ
ความสัม พันธ์จากการโพสต์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง โดยจะวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ในการโพสเฟซบุ๊คของกลุ่มเพื่อ น ญาติพ่นี ้ อง ว่ามีความ
สอดคล้ อ ง หรือ เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน หรือ ไม่ เพื่อ ให้ ท ราบถึ ง
ความรู้ สึ ก ของผู้ โ พสต์ แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นํ า ไปสู่ ก ารให้ ค วาม
ช่วยเหลือ หรือการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ พูดคุยกันที่เหมาะสมมาก
ยิง่ ขึน้
2. งานวิ จยั ที่ผ่านมา
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปจั จุบนั เป็ นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยน
ข้อ มูลระหว่างผู้ใช้งาน ข้อ มูลดังกล่าวมีค วามหลากหลายและมีความ
ซับ ซ้อ น แฝงไปด้ว ยการแสดงออกทางด้า นอารมณ์ ในการวิเคราะห์
ข้อ มูลเพื่อ นํ าไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ จึงมีความสําคัญ มากในยุค
ปจั จุบนั
Hsin-Ying Wu และคณะ [6] ได้ทําการวิจยั ร่วมกับเว็บไซต์ขายสินค้า
ออนไลน์ ในประเทศจีน โดยมีก ารออกแบบโปรแกรมตรวจจับ Texts
message หรือ คําสําคัญ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชื่อของสินค้าที่มใี นเว็บไซต์ และ
ลูกค้าผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ได้มกี ล่าวถึงซํ้าบนหน้ า Feedback มาทําการ
วิเคราะห์และประมวลผลสกัดคําสําคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลสินค้าที่มคี วาม
นิ ย มจากการกล่ า วซํ้ า ของผู้ใ ช้บ ริการ และนํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์
เชื่อ มโยงกับหลักการทางการตลาด เพื่อ นํ าผลลัพธ์ม าทําการส่งเสริม
Promotions หรือ พัฒนา Products ต่อไป, Shankar Setty และคณะ [7]
ได้นําเสนอ การจัดหมวดหมู่ของข้อความหรือฟี ตข่าวต่างๆบนเฟสบุ๊ค
โดยอัต โนมัติ และการตรวจจับ วิเ คราะห์ค วามรู้สึก จากการโพสต์ใ น
หมวดหมู่ต่างๆ โดยใช้วธิ กี าร SVM เพื่อแบ่งหมวดหมู่การโพสและฟี ต
ข่าวให้เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ทําให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายและสะดวกขึ้นใน
การอัพเดทข้อมูล อีกทัง้ ยังวิเคราะห์ความรูส้ กึ จากการโพสต์ว่าผูใ้ ช้งานมี
ความรูส้ กึ ที่ดหี รือไม่ดจี ากการโพสต์ขอ้ ความนัน้ ๆ, Jalel Akaichi และ
คณะ [8] ได้นําเสนอการจําแนกความเชื่อมั ่นข้อ ความบนสื่อเครือข่าย
สัง คมออนไลน์ ความรู้ สึก ของผู้ ใ ช้ แ ละพฤติ ก รรมในช่ ว งเวลานั ้น
เปรียบเทียบ 2 วิธกี าร SVM และ Bayes เพื่อนํ าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
อื่นต่อไป, Mohamed Yassine และคณะ [9] ได้นําเสนอแนวคิดในการ
วิเ คราะห์ ล ัก ษณะข้ อ ความที่ แ สดงอารมณ์ หรือ Emotions
บน
อิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น การแสดงอารมณ์ ใ นลัก ษณะสัญ ลัก ษณ์ [Smile
Emotion/ทําหน้ายิม้ :) ], [Mad Emotion/ทําหน้าบึ้ง :( ] หรือคําอุทานใน
ลักษณะลากยาวตัวอักษร Ooooh, Nooooo way! เป็ นต้น โดยนํ าข้อมูล
จากผูใ้ ช้งานเฟสบุ๊คมาวิเคราะห์ลกั ษณะการสื่อสารหรือการตอบโต้กนั ใน
โลก social network ว่าผูใ้ ช้งานมีความรูส้ กึ หรืออารมณ์ร่วมอย่างไรใน
ระหว่างการสื่อสารพูดคุยกันบนเฟสบุ๊ค, Mary Holmes [10] ได้นําเสนอ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Text Mining [11] คือขบวนการทํางานที่เรียกว่า process ที่สกัด
ข้อ มูล (Extract data) จากฐานข้อ มูลขนาดใหญ่ (Large Textual
Information) เพื่อให้ได้สารสนเทศ (Usefull Textual Information) โดย
ข้อมูลทีถ่ ูกนํามา Mining เป็ นข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Text data sets
Document Summarization [12] การลดรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่
จําเป็ น เพื่อให้คงไว้เฉพาะส่วนที่เป็ นสาระสําคัญที่ยงั คงทําให้เอกสารนัน้
มีความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหา
Document Classification เป็ นเทคนิคช่วยในการจําแนกประเภท
เอกสารออกเป็ นประเภท (Class) การใช้เทคนิคนี้ จําเป็ นต้องทําการ
สอนระบบ (train model) ให้รูจ้ ํารูปแบบของเอกสารในแตละ class เพื่อ
แยกประเภท ตัวอย่าง เช่น การนํ าเทคนิค Document Classification ไป
ใช้ คือใช้ในการจําแนกข้อมูลที่มกี าร post อยู่ใน social network เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์หรือดูแนวโน้มในเรื่องต่างๆ ได้
Document Clustering เป็ นเทคนิคที่ช่วยในการจัดกลุ่มเอกสารทั ่วๆ
ไป ทีเ่ ราไม่ทราบว่าเป็ นเอกสารประเภทใด โดยพิจารณาจากเนื้อหาของ
เอกสารทีค่ ล้ายคลึงกันให้อยูก่ ลุ่มเดียวกัน
4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการใช้งานเว็บบน Social Network เป็ นทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากใน
ั
ปจจุบนั อย่างเช่น Facebook แต่ละคน แต่ละเพจได้เผยแพร่ข่าวสาร
โพสต์แสดงความคิดเห็น หรือแม้กระทัง้ โพสต์แสดงความรูส้ กึ ของตนเอง
ซึ่งจากความหลากหลายในการแสดงออกผ่านสื่อ Social เหล่านี้ หลาย
ครัง้ ที่ทําให้ผู้รบั ข่าวสารไม่ทราบถึง หรือไม่สามารถเข้าใจถึงความรู้สกึ
ความต้อ งการที่แท้จริงของผู้โพสต์ และอาจทําให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นทีผ่ ดิ ๆ หรือเกิดการยั ่วยุทท่ี ําให้เกิดเหตุท่ไี ม่พงึ ประสงค์ตามมาได้
ยกตัวอย่างเช่น การยั ่วยุให้เกิดการฆ่าตัวตาย เป็ นต้น งานวิจยั นี้จงึ ได้
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4.2 Conceptual Model

นําเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์ประโยคหรือบทความการโพสต์ขอ้ ความ
ต่างๆของกลุ่มเพื่อนผู้ใช้งานบน Facebook เพื่อให้ทราบถึงความรู้สกึ
และอารมณ์ของบุคคลเหล่านัน้ ช่วยให้การแสดงความคิดเห็น สนทนา
พูดคุยกันมีความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ แนวคิดของงานวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
4.1 Overview of Model

รูปที่ 1 Overview of Model
รูปที่ 2 Conceptual Model

จากรูป 1 แสดงภาพโดยรวมของการทํางานในกระบวนการวิเคราะห์
อารมณ์ อธิบายดังต่อไปนี้
โมดูลที่ หนึ่ ง Original Post คือ รูปแบบของการโพสต์ข่าวสาร การ
โพสต์ความคิดเห็น โพสต์ความรู้สกึ ของบุคคลที่สนใจ และกลุ่ม เพื่อ น
หรือบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เช่น แฟน ครอบครัว
โมดูลที่ สอง Analysing Process คือ กระบวนการของการวิเคราะห์
ข้อ ความ บทความ หรือ โพสต์ต่ างๆ เพื่อ ให้ท ราบถึงความรู้สึกของผู้
โพสต์ รวมทัง้ ทราบถึงความสัมพันธ์ของการโพสต์นัน้ กับบุคคลรอบข้าง
ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ Word Analysis : การวิเคราะห์คํา
หรือประโยคที่ได้จากการโพสต์ต่างๆ และ Word Matching to Relative
Post : การเช็คและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโพสต์ของบุคคลที่
สนใจกับ บุ ค คลรอบข้า ง ว่า มีค วามสัม พัน ธ์ เกี่ย วข้อ ง สอดคลองกัน
หรือไม่
โมดูลที่ ส าม Present The Result เป็ นการแสดงผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความรูส้ กึ จากบทความ ข้อความหรือโพสต์ ร่วมกับโพสต์จากผู้
ใกล้ชิดที่มคี วามเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นในรูปของ เปอร์เซ็นต์
ความรู้ สึ ก สี หรือ ความสัม พัน ธ์ ก ัน เช่ น ความรู้ สึ ก เศร้ า 55% มี
ความสัมพันธ์กบั แฟน เป็ นต้น

จากรูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของแนวคิดในงานวิจยั มีดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ หนึ่ ง Original Post คือ โพสต์ บทความ หรือข้อความต่างๆ
ทีไ่ ด้จากบุคคลตัวอย่างต้องการนําข้อมูลการโพสต์มาวิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ ส อง Matching Related Posts เป็ นส่วนของการเช็ค
ความสัม พันธ์ของผู้โพสต์ว่ามีความสัม พันธ์กบั บุคคลใดบ้างในเฟสบุ๊ค
รวมทัง้ มีความสนิทสนมในการแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือติดต่อสื่อสารกัน
มากน้ อยเพียงใด เพื่อจะได้นําข้อมูลมาตัดสินใจในการเลือกโพสต์ของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมทําการวิเคราะห์ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ สาม Other Posts เป็ นส่วนของโพสต์ของบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้องกันกับผูโ้ พสต์ ทีไ่ ด้จากการเช็คความสัมพันธ์จากขัน้ ตอนที่สอง
ซึง่ อาจจะเป็ น โพสต์ของแฟน โพสต์ของญาติพน่ี ้อง หรือโพสต์ของเพื่อน
สนิท เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ สี่ Cut Words เป็ นส่วนของการตัดคํา จากบทความที่มกี าร
โพสต์ เพื่อดูแนวโน้มของคําและบริบทโดยรวมว่าสามารถจัดความรูส้ กึ
โดยรวมโอนเอียงไปทางด้านใด เพื่อการนําไปวิเคราะห์ต่อไปนั ่นเอง
ขัน้ ตอนที่ ห้า Words Risk Analysis เป็ นส่วนของการวิเคราะห์คําที่ได้
จะการตัดคํา ซึ่งในการตัดคําหลายครัง้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือตัดโดย
ละเอียดเกิดไป จึงต้องมีกระบวนการของการวิเคราะห์คําเข้ามาช่วย ซึ่ง
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4.3 Flow charts

บางคําทีไ่ ด้ อาจจะยาวหรือสัน้ แตกต่างกันไปตามความหมายของคําหรือ
ประโยคเหล่านัน้ นั ่นเอง ซึ่งจะมีการวิเคราะห์คําและเปรียบเที่ยบกับคํา
หรือประโยคที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อจะได้นําประโยคหรือคําเหล่านัน้ ที่ได้ไปแบ่งแยก
ตามหมวดหมูใ่ นส่วนของ Words Classification ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ หก Words Classification : Scaling Hazardous Words เป็ น
ส่วนของการแบ่งกลุ่ม คําหรือ กลุ่ม ประโยคที่ได้จากการวิเคราะห์คําใน
ขัน้ ตอนที่ห้า ซึ่งอาจทําให้บทความเดียวกัน แต่มกี ารแบ่งหมวดหมู่ของ
กลุ่มคํา กลุ่มประโยคของความรูส้ กึ ที่แตกต่างกัน โดยหลักของ Words
Classification จะมองถึง บริษ ทโดยรวมของคําด้วย ซึ่งในการแบ่ ง
หมวดหมูค่ าํ จะมีการให้ Rating ของหมวดหมู่ถ้ากลุ่มคําหรือประโยคโดย
ส่วนใหญ่ตกทีห่ มวดหมู่ใดมาก ก็แสดงว่าหมวดหมู่นนั ้ น่ าจะมีเปอร์เซ็นต์
ของความรูส้ กึ ของบทความนัน้ มากเช่นกันมากเช่นกัน
ขัน้ ตอนที่ เจ็ด Checking for relate groups เป็ นการเช็คความสัมพันธ์
ของแต่ ล ะโพสต์ กั บ โพสต์ ต ั ว อย่ า ง ต่ อ จากขัน้ ตอนที่ 4-6 ว่ า มี
ความสัม พันธ์ของกลุ่มคําหรือรูปประโยคหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โพสต์ท่ี
เกี่ยวกับความรู้สกึ เศร้า อารมณ์รุนแรง กับโพสต์ท่เี กี่ยวกับอารมณ์ยนิ ดี
มีความสุข ประโยคบอกเล่า ซึง่ ทัง้ สองโพสต์อาจไม่มคี วามเกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กนั เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ แปด Word Matching to Relative Post เป็ นการวิเคราะห์
ความสัม พันธ์ของแต่ละโพสต์ ต่อจากขัน้ ตอนที่เจ็ด ซึ่งจะวิเคราะห์ถึง
ความรู้สึก ของแต่ ล ะโพสต์ก ับ โพสต์ ต ัว อย่ า งที่ม ีค วามสอดคล้ อ งกัน
รวมทัง้ วิเ คราะห์ คํ า หรือ ประโยคที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน ว่ า มี
เปอร์เซ็นต์ความเหมือนกันของกลุ่มคําหรือประโยคมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
จะทําให้รู้ว่าโพสต์ใดที่ม ีเปอร์เซ็นของความสัม พันธ์กบั โพสต์ตวั อย่าง
มากทีส่ ดุ นั ่นเอง
ขัน้ ตอนที่ เก้า Present the Result เป็ นส่วนของการแสดงผลที่ได้จาก
การวิเ คราะห์โพสต์ตวั อย่างกับ โพสต์ท่ีเกี่ยวข้อ ง ว่ามีความเกี่ยวข้อ ง
สอดคล้องกัน และมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางใด เช่น ทางด้านความ
รุนแรง ความรูส้ กึ เศร้า 70% มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแฟน จะแสดง
ให้เห็นว่าเจ้าของโพสต์น้ี กําลังมีปญั หากับแฟนนัน่ เอง ซึ่งจะทําต่อจาก
กระบวนการของการวิเคราะห์ประโยค(3-5) เพื่อดูแนวโน้ มของคําและ
บริบทโดยรวมว่าสามารถจัดความรู้สกึ โดยรวมโอนเอียงไปทางด้านใด
นั ่นเอง

คนโพสท์
มี

เช็ค เพื�อ น

เก็บโพสท์

ไม่ มี
หา

หาเพิ�มหรือไม่
ไม่ หา
โพสท์ ทั�งหมด

รูปที่ 3 กระบวนการเก็บโพสต์จากกลุ่มเพือ่ น

ประโยคโพสท์
ตัดคํา

อารมณ์ ดี

ดี

คัดแยกคํา

ปกติ

ไม่ ดี
อารมณ์ เสี�ยง
วิเคราะห์ โดยรวม
ของประโยค
แสดงผลอารมณ์ โพสท์

รูปที่ 4 กระบวนการตัดคําและแบ่งกลุม่ คํา
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4.4. โปรแกรมตัวอย่าง
อารมณ์ ของโพสท์

โพสท์ หลักที�
จะตรวจสอบ

ต่ างก นั

เช็ค ประโยค
เกี�ยวข้องกัน
เก็บโพสท์

ตัดทิ�ง

รูปที่ 8 ตัวอย่างโพสต์และการตัดคําของแต่ละโพสต์
แสดงโพสท์ ที�เหลือ

รูปที่ 5 กระบวนการเช็คความสัมพันธ์ของประโยค

โพสท์ ที�เหลือ

รูปที่ 9 ตัวอย่างฐานข้อมูลหมวดหมูอ่ ารมณ์ของคํา

ตัดคํา
คําจาก
โพสท์ หลัก

วิเคราะห์ ค วาม
เหมือนของคํา
ผลของความเหมือน

รูปที่ 6 กระบวนการวิเคราะห์คาํ เหมือนกับโพสต์หลัก

ผลคําเหมือน
ของโพสท์
โพสท์ หลัก

ความเหมือนคิดเป็ น %

รูปที่ 10 ตัวอย่างการแบ่งประเภคคําตามหมวดหมูอ่ ารมณ์
น้ อย

มาก
เก็บ

ตัดทิ�ง

รูปที่ 11 ตัวอย่างการวิเคราะห์คาํ เหมือน

ผลของโพสท์ ท ี�ม ี
ความสั มพัน ธ์ มากสุ ด

รูปที่ 7 กระบวนการเช็คความสัมพันธ์

รูปที่ 12 ตัวอย่างการสรุปผลความสัมพันธ์

225

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

5. การประเมิณผล

เอกสารอ้างอิ ง

ในการนํ าเสนอแนวคิดของงานวิจยั นี้ ได้พฒ
ั นาระบบจากแบบจําลอง
เพื่อใช้ทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ จาก
กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 9 ท่ า น ซึ่ง เป็ น นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ โดยมีเกณฑ์วดั ผล ดังนี้
4.01-5.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความพึงพอใจระดับสูงมาก
3.01-4.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความพึงพอใจระดับสูง
2.01-3.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.01-2.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความพึงพอใจน้อย
0.00-1.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
ผลที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (ttest) ดังตารางด้านล่างนี้

[1] สถิติก ารเติบโตของผู้ใ ช้ Facebook ในไทย และช่ ว งเวลาไหนคนใช้
facebook มากสุด? [Online]. Available:
<http://www.it24hrs.com/2014/infographic-thai-facebook-user-2014/>
(เข้าถึงเมือ่ 09 ต.ค. 57).
[2] พฤติ ก รรมการใช้ เ ฟสบุ๊ ค (Facebook)
ของนั ก ศึ ก ษาในเขต
กรุ ง เทพมหานคร, ผศ.ดร.บุ ญ อยู่ ขอพรประเสริ ฐ , [Online].
Available:<http://oknation.net/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1>,
(เข้าถึงเมือ่ 09 ต.ค. 57).
[3] อนุ พงศ์ คํามา, “ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสําเร็จ :กรณีศกึ ษา
จังหวัดสุโขทัย” วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2556; 58(2):
3-16.
[4] Adam .d, “รายงานวิจยั เผยผลการทดลองเกีย่ วกับการถ่ายทอดอารมณ์
ผ่ า นการโพสต์ ข ้ อ ความบน Facebook”,
[Online].
Available:
<http://thumbsup.in.th/2014/06facebook-manipulated-6690000-usersnews-feeds-to-run-a-psychology-experiment/>, (เข้าถึงเมื่อ 09 ต.ค.
57).
[5] แอพพลิเคชันต้
่ านฆ่าตัวตาย [Online]. Available:
<http://www.manager.co.th/Qol/viewNews.aspx?NewsID=957000010
7064>, (เข้าถึงเมือ่ 09 ต.ค. 57).
[6] W. Hsin-Ying, L. Kuan-Liang, M. Chandan, T. Charles
"Understanding Customers Using Facebook Pages: Data Mining
Users Feedback Using Text Analysis" in International Conference
on Computer Supported Cooperative Work in Design., 2014.
[7] S. Shankar, J. Rajendra, S. Sabya, M. Uma, "Classification of
Facebook News Feeds and Sentiment Analysis", International
Conference on Advances in Computing, Communications and
Informatics (ICACCI)., 2014
[8] A. Jalel, D. Zeineb, J. Maria, "Text Mining Facebook Status
Updates for Sentiment Classification", in System Theory, Control
and Computing (ICSTCC)., 2013 17th International Conference
[9] Y. Mohamed, H. Hazem, "A Framework for Emotion Mining from
Text in Online Social Networks", in IEEE International Conference
on Data Mining Workshops., 2010
[10] H. Mary "Emotional Reflexivity in Contemporary Friendships:
Understanding It Using Elias and Facebook Etiquette", in
Sociological Research Online, 16 (1) 11, [Online]. Available:
<https://www.socresonline.org.uk/16/1/11.html/10.5153/sro.2292>
[11] Text mining, [Online]. Available:
<http://text2mining.blogspot.com/2010/10/text-mining.html> (เข้าถึง
เมือ่ 09 ต.ค. 57).
[12] Text Mining : การทําเหมืองแร่ขอ้ ความ, [Online]. Available:
<http://www.datamininginnovation.com/text-mining/> (เข้าถึงเมื่อ 09
ต.ค. 57).

ตารางที่ 1 ผลการประเมิณความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
รายละเอียดการประเมิ น
1. ระบบใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. การแสดงผลและเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการ
3. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
4. ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูล
5. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
6. ความพึงพอใจโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.11
3.44
3.77
3.00
3.44
3.56

S.D.
0.78
0.52
0.67
0.71
0.88
0.53

ระดับ
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่หนึ่ง แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิณความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางอารมณ์ของ
ผูโ้ พสต์ขอ้ ความบน Facebook โดยรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ยที่ 3.56 ซึ่ง
ส่วนที่มคี วามพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับสูงมาก คือส่วนของ ระบบใช้
งานง่ายไม่ซบั ซ้อน เฉลีย่ ที่ 4.20 และส่วนทีม่ คี วามพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล เฉลีย่ ที่ 3.00
6. สรุป
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอแนวคิด การวิเคราะห์ความเสีย่ งทางอารมณ์ของ
ผูโ้ พสต์ขอ้ ความบน Facebook โดยใช้หลักการ การจัดประเภทกลุ่มคํา
จากการตัดคําและการวิเคราะห์คําเหมือนของประโยค เพื่อให้คําแนะนํ า
และเฝ้ าระวัง พฤติ ก รรมที่ ม ีค วามสุ่ ม เสี่ย ง ในการเข้า ช่ ว ยเหลื อ ได้
ทันท่วงที รวมทัง้ การสนทนา คุยตอบโต้ แสดงความคิดเห็นผ่าน Social
Network ที่มคี วามระมัดระวังและมีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น โดยใน
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ พ ั ฒ นาตั ว แบบจากแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากผูใ้ ช้งานทัง้ หมด 9 ท่าน พบว่า มีความ
พึง่ พอใจโดยรวม อยูใ่ นระดับสูง เฉลีย่ ที่ 3.56/5 (S.D.=0.53)
การพัฒนาตัวแบบที่ได้จากแนวคิด ให้ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ใน
ระดับสูง สามารถนํ าไปปรับใช้หรือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ประโยค
บทความการโพสต์ต่างๆ ในรูปแบบอื่นได้ แต่ยงั คงมีข้อ จํากัดในเรื่อ ง
ของ ศัพ ท์แสลง หรือ คําศัพท์บ างคําที่ไ ม่ม ีในฐานข้อ มูล ทําให้การจัด
หมวดหมูป่ ระเภทของคําอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องได้ ซึ่งจะ
เป็ นประเด็นสําคัญในการศึกษาและพัฒนาของงานวิจยั ในครัง้ ต่อไป
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Perceived Values and Their Effects on Intention to
Adopt Online Learning
Boonlert Watjatrakul
Department of Information Technology, Assumption University
Bangkok, Thailand
boonlert@scitech.au.edu

Abstract— The concept of perceived value and its effect on
technology adoption has received much attention in information
systems literature. The value dimensions of theory of
consumption value, however, has less focus among IS
researchers. The study applies the theory’s value dimensions
‒functional (quality and monetary values), emotional, social,
epistemic, and conditional values‒ to understand their
interrelationships and effects on students’ intentions to adopt
online learning. The structural equation modelling analysis
technique is used to investigate the research model. The results
show that conditional value plays an important role to influence
students’ intentions to adopt online learning through other
values. Emotional and social values have direct effects on
intention to adopt online learning. The study extends the
knowledge on technology adoption and provides guidance for
universities to improve their online learning services to be more
valuable perceived by students. The paper discusses the study
results, implications for theory and practice, limitations of the
study, and direction for future studies.
Keywords— Perceived value; Online learning; Functional value;
Emotional value; Social value; Epistemic value; Conditional
value; Intention; Adoption decision.

I. INTRODUCTION
The concept of perceived value receives much attention in
marketing literature as it effectively contributes to explain
consumers’ choice behavior including to buy or not to buy or
to select one brand over another. Perceived value has been
used in information systems (IS) literature in the last two
decades to explain the usage intention and adoption decision
of technology applications and information systems (e.g.,
[5][18][23][25]). There are several research streams to explain
the concept of perceived value such as utilitarian versus
hedonic value, extrinsic versus intrinsic value, self-oriented
versus other-oriented value, active versus reactive value, and
theory of consumption value [2][12][19][20]. Theory of
consumption value (TCV) provides multi-dimensional forms
of values that effectively contribute to understand actual
consumer’s choice situation and in various types of consumers’
choice decisions [20]. TCV is, therefore, applicable to explain
individual’s decision on technology adoption. However, five
value dimensions of TCV has limited appearance in IS
literature and less focus among IS researchers.
TCV has five dimensions of value‒functional value,
emotional value, social value, epistemic value, and conditional
value. Most of subsequent studies of the theory have focus
mainly on functional, emotional, and social values and omit
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epistemic and conditional values (e.g., [7][21]). However,
epistemic and conditional values are crucial attributes to
understand individual’s use of a new online service and use in
a specific situation, the main feature of online services where
users can use the services in a particular location when needed
[23][25]. In addition, subsequent studies further explain
functional value of TCV and categorize the value into
quality/performance and price/value for money and contend
that five values of TCV might not be absolutely independent
[21]. However, the interrelationships among value dimensions
are questionable and their effects on technology adoption
might be different based on a particular study context.
This study aims to understand the relationships among the
value dimensions of TCV ‒functional (quality and monetary
values), emotional, social, epistemic, and conditional values‒
and their effects on individual intention to adopt technology.
Online learning is used as the domain of study as it is the
contemporary technology trend in education that possesses all
values of investigation. This study focuses on measuring
perceived values of online learning prior to and shortly after
adoption to understand students’ choice of online learning.
The paper is organized as follows. The following section
theoretical background of the study including the concept of
perceived value associated with theory of consumption value
and the background of online learning. The study’s
hypotheses and research methodology are then presented
respectively. The paper continues with a discussion of the
results and implications divided into theoretical and
managerial implications. Finally, the limitations and directions
for future study, and conclusions of the study are presented.
II. THEORETICAL BACKGROUND
Prior to the hypotheses development, a review of literature
in relation to perceived value associated with theory of
consumption value and the concept of online learning are
presented.
A. Perceived Value and Theory of Consumption Value
Consumer choice of technology including technology
devices, applications, and services has gained much attention
among information systems (IS) researchers and service
providers for many years. One of the most use factors to
understand a consumer choice of a product in marketing
literature is consumers’ perceived value [18][19][21]. It has
been acquired to explain user perception of the technology
values and adoption of the technology in IS literature.
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One of the various concepts of perceived value that has
been widely used and further developed in marketing
literature is the theory of consumption value (TCV). TCV
provides multi-dimensional values that effectively contribute
toward understanding of the actual consumer’s choice
situation [20]. It has been applied to many types of consumers’
choice decisions such as a decision to buy or not to buy or to
choose one brand over another and practitioners can develop
actionable strategies to support the consumers’ choice
decisions. With its effective contribution and capability to
explain the consumers’ choice decisions, TCV has been
borrowed to explain users’ decisions of technology adoption.
TCV’s appearance within IS literature, however, is limited
and non-focal. TCV has five dimensional forms of value:
functional value (FV), emotional value (EV), social value
(SV), epistemic value (EPV), and conditional value (CV) [20].
Functional value pertains to the product’s ability to perform
its functional, utilitarian, or physical purposes [20]. It may be
based on any salient physical attribute such as price. Sweeney
and Soutar [21] categorized functional value into two value
attributes, quality/performance and price/value for money.
Consumers will buy a product based on attributes of the
consumable product and how well they fulfil their utilitarian
needs. Emotional value pertains to the product’s ability to
arouse feelings or affective states [20]. The potential of a
product to arouse emotions is believed to go with the use of
the product. Emotional components, such as enjoyment
playfulness, fun, and pleasure, could promote technology
usage (e.g., [23][24]). Social value pertains to the perceived
utility of a product acquired from one or more specific social
communities [20]. This value enhances a consumer’s selfimage among other individuals and is subjected to social
approval [21]. The motive of buying products depends on how
consumers want to be seen by others [20][21]. Epistemic
value pertains to the product’s ability to arouse curiosity of a
consumer, provides novelty and/or satisfies a desire for
knowledge [20]. It could refer to novelty value and the value
from learning new ways of doing things. Conditional value
pertains to perceived utility acquired by an alternative
occurred at the specific situation or circumstance [20]. It
depends on the context in which the value judgment occurs
and exits only within a specific context [12].
The theory posits that the five values make different
contributions in any choice situation and are independent [20].
However, other studies contend that these five values are not
absolutely independent [21]. The interrelationships among the
values affecting a consumer’s choice decision are
inconclusive and different across the study context. This study
proposes a new model of causal relationships among the
values to predict online learning adoption.
B. Online Learning
Online learning has been widely adopted by higher
education institutions. The term of online learning is illdefined and associated with e-learning and distance learning
[17]. Some academics broadly describe online learning as an
approach to access learning experience using technology
media [3][5]. The report by Docebo explains e-learning as
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self-paced learning in education where learners study at their
own pace within a fixed overall completion timeframe, similar
to other students enrolled in the same program [8]. Online
learning can be used as a complete learning method for
facilitating independent learning or as a supplementary
learning method for supporting classroom teaching [11]. It can
also be used with different learning systems such as a learning
management system (LMS) and a course management system
(CMS). In addition, many upper-class universities such as
Yale, MIT, and UCLA make use of massive open online
course (MOOC) to offer worldwide learners to study online
for their credits, non-credits, certificates or online degrees.
III. HYPOTHESES DEVELOPMENT
Conditional value applies to products whose value is
strongly tied to the usage of products in a specific situation.
Online learning possesses ubiquitous ability especially useful
in situations where time and space are critical. Accordingly,
students perceived conditional value of online learning when
they are able to study in specific environment (location and
time). With the ubiquitous ability of online learning, students
might consider online learning as the quality improvement of
their learning, the new way of learning experience, and the
interesting and exciting method of learning. The study
therefore is expected to positively affect quality value
epistemic value, and emotional value. Even though the
ubiquitous ability of online learning enables convenient time
and space for students to study, students would study in their
private setting and escape from social interaction. Conditional
value therefore retreat social value of online learning.
H1a-d: Conditional value positively affects quality value,
epistemic value, and emotional value, and negatively affects
social value
Epistemic value can be perceived when people curious to
try something new or learn a new way of doing thing.
Students therefore perceive epistemic value of online learning
when they perceive new experience of using this new learning
method. As a new learning method, online learning is
expected to have higher quality of learning and evoke students’
curiosity to try this new method. In addition, online learning is
new to many students. Students who study online
courses/program would enhance their images among their
friends. Accordingly, it is expected that epistemic value will
have positive effects on quality value, social value, and
emotional value.
H2a-c: Epistemic value positively affects quality value,
social value, and emotional value
The quality and price relationship are the important factors
for a marketing strategy. Most consumers perceive the quality
of product in relation to its price. When students perceive
online learning offers higher quality of learning than that of
classroom learning, they will estimate a higher price of online
learning. In addition, consumers’ appraisal of product quality
will lead to an emotional reaction [6]. The quality of online
learning involving various activities (e.g., collaboration,
interactivity and information sharing) provides students’
enjoyment and satisfaction when studying online courses. The
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higher the quality of online learning has, the better the
students’ favourable feeling toward online learning is. It is
therefore expected that the quality of online learning
associated with its price and students’ emotional value.
H3a-b: Quality value positively affects monetary value and
emotional value
Consumers may buy a product to support their social status.
The price of a product provides value to buyers of the product
in the society. People who can afford to buy an expensive
product will have more respect from others in a society.
Furthermore, the price of a product will affect consumers’
intentions to buy the product. The higher the price of product
is, the lower the consumer’s intention to buy is. Students will
have less intention to study online courses if they perceive the
price of online learning is higher than the price of
conventional learning.
H4a-b: Monetary value positively affects social value and
negatively affects intention to adopt online learning
Social value enables an individual to express his or her selfimage socially to others. As online learning is a contemporary
trend of future learning, students studying online programs
therefore can promote their self-images in a society. Products
that create individuals’ social self-images among others will
arouse feelings and affective motives of individuals to buy or
use the products. Similarly, students will enjoy and have
positive feelings to study online courses or programs that can
project their positive images among their friends or provide
social value. In addition, social value has been proven its
impact on usage and purchase intentions for mobile service
and information systems (e.g. [14][26]). The study, therefore,
expects that social value influences emotional value and
students’ intentions to study online courses.
H5a-b: Social value positively affects emotional value and
intention to adopt online learning
Emotional value reflects users’ enjoyment, interest, and
satisfaction with the service. Previous studies have confirmed
the effect of emotional value on the usage intention for mobile
services (e.g. [15][16][22]). In this study, it is expected that
students who find the online learning enjoyable and
emotionally fulfillable are more likely to adopt online learning.
H6: Emotional value positively affects intention to adopt
online learning
In summary, the hypothetical relationships between the
constructs can be depicted in Fig. 1.
Monetary
Value
H3a

H4a
H4b

Social
Value

Quality
Value
Conditional
Value

H1a-d

H5a

H2a

Epistemic
Value

H2c

Intention to
Study Online
Courses

IV. METHODOLOGY
The study employs a survey method to collect data from
university students studying at a university offering online
learning programs. A questionnaire as a research instrument
was developed. The question statements addressing the study
constructs were adapted from previous study. 335 students
from several classes with the assistance of the class lecturers
were participated in this study. They were asked to rank their
opinions against each question statement using a five-point
Likert scale (1= strongly disagree, 5= strongly agree) in the
first part of questionnaire. After completing the first part, they
were asked to provide some demographic data in the second
part of questionnaire. After eliminating incomplete
questionnaires, 285 questionnaires accounted for 85% of
returned questionnaires were used for further analysis. The
usable data, greater than the threshold of 200 for data analysis
using the structure equation modelling technique [1], were
analyzed by the structural equation modelling (SEM)
technique using AMOS software. The sample shown in Table
1 consists of 57.2 % of male and 42.8 % of female. Majority
of participants, 74.7 %, ages between 20 and 25 years old.
88.8 % of respondents study at the undergraduate level and
about half of respondents (57.2 %) never study any online
courses.
TABLE I
SAMPLE DEMOGRAPHIC

Demographic
Gender
Male
Female
Age (years)
< 20
20-25
> 25
Education
Undergrad
Postgrad
Experience
No
Yes

%

163
122

57.2
42.8

38
213
34

13.3
74.7
12.0

253
32

88.8
11.2

163
122

57.2
42.8

A. Analysis Result of the Measurement Model
Prior to the analysis of research model, the confirmatory
analysis was used to examine goodness-of-fit, construct
reliability, and construct validity in the measurement model.
The overall fit indices in Fig. 1 including the ratio of chisquare (χ2) to degree-of-freedom (df), goodness of fit index
(GFI), adjusted goodness of fit index (AGFI), normed fit
index (NFI), incremental fit index (IFI), comparative fit index
(CFI) and root mean square error of approximation (RMSEA)
were greater than the recommended values [10]. This
indicates a good fit of the measurement model.
Fit indices
Recommended value
Result value

Emotional
Value

Count

χ2/df

≤ 3.0
1.991

GFI
≥ 0.9
0.908

AGFI
≥ 0.8
0.871

NFI
≥ 0.9
0.911

IFI
≥ 0.9
0.954

CFI
≥ 0.9
0.953

Fig. 1 Goodness-of-fit indices of the measurement model

Fig. 1 Hypothesized model
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RMSEA
≤ 0.8
0.059
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The composite reliability was analyzed to indicate the
study’s construct reliability. Fig. 2 indicates all composite
reliabilities are greater than the threshold of 0.7 confirming
the acceptable reliability of all constructs [10]. The validity of
constructs was indicated by convergent validity and
discriminant validity. The convergent validity was indicated
by the average variance exacted (AVE). The AVE greater than
0.5 provides the acceptable convergent validity [9]. All AVEs
in Fig.2 are between 0.55 and 0.71 confirming the convergent
validity of all constructs. The discriminant validity was
indicated by comparing the square root of AVEs to the
correlations between the construct and all other constructs.
The correlation values should be less than the square root of
AVE to fulfill the discriminant validity [9]. All square roots
of AVEs shown in Fig. 2 are greater than the correlations
between the construct and other constructs indicating the
acceptable discriminant validity of all constructs.
CR

AVE

CV

CV

0.84

0.63

0.79

QV

0.71

0.55

0.46

0.74

MV

0.82

0.60

0.36

0.73

0.78

EV

0.88

0.71

0.51

0.70

0.56

0.84

EPV

0.77

0.53

0.57

0.55

0.46

0.70

0.73

SV

0.89

0.67

0.14

0.54

0.38

0.50

0.44

0.82

INT

0.82

0.70

0.45

0.63

0.50

0.78

0.64

0.67

QV

MV

EV

EPV

SV

0.83

B. Analysis Result of the Structural Model
The research model was analyzed by the structural equation
modelling technique using AMOS software. The overall
goodness-of-fit indices shown in Fig. 3 are greater than the
recommended values indicating the good model fit
((χ2/df=2.023, GFI =.900, AGFI=.867, NFI=.904, IFI = .949,
CFI=.949, RMSEA=.060). The path analysis model in Fig. 4
shows the parameter estimates derived from the structural
equation modeling analysis. It provides the significant
coefficients of the relationships and the square multiple
correlations of the endogenous constructs.

AGFI
≥ 0.8
.867

NFI
≥ 0.9
.904

IFI
≥ 0.9
.949

CFI
≥ 0.9
.949

.761***

.023*

MV

.399***
.271*** SMC=.299

CV

-.229**

.476**
.592***

.372***

SV

SMC=.724

.118*

.480***

INT

.608***
.444***

EV

EPV

SMC=.351

SMC=.667

*p<.05; **p<.01; ***p<.001; SMC=Square Multiple Correlation

Fig. 4 Path analysis model

Fig. 2 Composite reliability, Average variance exacted, and Correlations

GFI
≥ 0.9
.900

SMC=.580

QV

INT

CR=composite reliability; AVE=Average variance exacted;
Square roots of AVEs are the diagonal elements;
Correlations are off-diagonal elements

Fit indices
χ2/df
Recommended value ≤ 3.0
Result value
2.023

SMC=.382

RMSEA
≤ 0.8
.060

V. DISCUSSION AND IMPLICATIONS
The analysis results mostly confirm the relationships in the
research model which support most hypotheses excepting H1c
and H4b as shown in the Table 2. Conditional value of online
learning refers to the ubiquity of online learning to provide
students with the ability to study at anywhere and in
convenient time. Students who perceive the conditional value
think that online learning is a new method of learning and
provide the improvement of learning quality (H1a,b). The
ubiquitous ability, however, may disjoin students from others
if they do not participate in the real-time classes (H1d).
Students who curious to learn a new method of learning (i.e.,
online learning) tend to accept that online learning offers a
good quality of learning, is an interesting method of learning,
and promotes their images socially (H2a-c). Generally, the
quality of learning comes with its cost (H3a). Students who
perceive quality of online learning have positive feelings
toward online learning and perceive that online learning can
satisfy their needs (H3b). In addition, the cost of online
learning has a positive effect on students’ perceptions of
social value. The higher the cost of online learning is, the
higher the students can promote their statuses among other
students (H4a). Students who believe online learning can
enhance their social images will have positive feelings toward
online learning and tend to study online courses (H5a,b).
Finally, students who perceive online learning can respond to
their needs tend to study online courses (H6).

Fig. 3 Goodness-of-fit-indices of the structural model

TABLE II
ANALYSIS RESULTS OF HYPOTHESES

Hypo.
H1a
H1b
H1c

230

Relationship
Conditional value positively affects
quality value
Conditional value positively affects
epistemic value
Conditional value positively affects
emotional value

Result
Support
Support
Not support
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emotional value and social value have direct effects on
students’ intentions to adopt online learning and social value
H2a
Support
has a direct effect on emotional value. Universities should pay
more attention to these two values, particularly social value,
H2b
Support
when developing their online learning systems. For instance,
universities should provide virtual places (e.g., forum, blogs)
H2c
Support
and use social network services (e.g., Facebook, Line) where
students can present their statuses and promote their ideas
H3a
Support
among others. Thirdly, epistemic value has a significant
impact on emotional and social values (Table 2). Universities
H3b
Support
might enhance epistemic value to generate students’ perceived
emotional and social values. For instance, they might
H4a
Support
regularly update content of online courses and add new online
H4b
Not support
courses/programs to encourage students’ curiosity to try new
things. Finally, the study found that the cost of online learning
H5a
Support
affects social value of online learning, but insignificantly
affect intention to study online courses. In this light,
H5b
Support
universities should consider the cost of online learning study
carefully
as students, who afford to pay for online learning
H6
Support
program, may use this cost to promote their monetary status
among their friends. These students do not have significantly
A. Theoretical Implications
concern on cost of online learning, but rather concern on
This study provides three important theoretical implications. social value, to make their adoption decisions.
First, the study extends the knowledge of technology adoption
VI. LIMITATIONS AND FUTURE STUDIES
and the predictions of consumption values in the context of
The
study
has some limitations. The study collects data
online learning which is the contemporary and future trends of
from
students
in one university providing online learning
higher education. The value dimensions of theory of
programs.
To
enhance
generalizability of the result, future
consumption values can be applied to understand online
learning adoption; however, the effects of some value studies might examine the study model across universities
dimensions on online learning adoption are different from offering online learning programs. In addition, this study
other technologies. It asserts that the perception of technology measures the perceived value prior to adoption of online
values varies across the study context. Second, the study learning to understand students’ intentions to study online
argues theory of consumption values in that the five value courses. After studying online learning courses, students’
dimensions are independent [20]. The results successfully test perceived values of online learning might be varied. To extend
the interrelation effects among values. Third, previous studies the study model and broaden the knowledge in technology
argued that monetary value was an important factor for a adoption, it is worth to conduct a longitudinal study to track
consumer’s purchase decision. Interestingly, the study does changes of the students’ perceived values and investigate the
not support this argument. The result shows that the cost of values’ effects on the usage of online learning.
online learning affects social value resulting in individual
VII.
CONCLUSION
intention to study online courses. In other words, individuals
The
study
investigates
the values of online learning
use a high price product to enhance their social images and
perceived
by
students
and
proposes a new model to
statuses leading to a purchase decision. It implies that some
understand
how
the
perceived
values affect students’
persons will buy products/services for social enhancement
intentions
to
adopt
online
learning.
The results derived from
rather than low price consideration.
the structure equation modelling (SEM) analysis technique
B. Managerial Implications
indicate that emotional value and epistemic value have direct
This study provides important guidance for universities effects on intention to adopt online learning. Emotional value
offering online learning courses and programs. Firstly, is directly influenced by social value, quality value, and
conditional value plays an important role to influence other epistemic value and it’s indirectly influenced by conditional
value dimensions leading to online learning adoption. The value and monetary value. Epistemic value, on the other hand,
ubiquity of online learning is the central ability of online is only influenced by conditional value. Conditional value
learning perceived by students. Universities should therefore with its ubiquitous ability plays an important role in students’
ensure that their online learning systems are available and decision on online learning adoption. The study extends the
accessible by the students at anywhere and in any time when knowledge on technology adoption decision and provides
needed. For instance, universities might improve the system guidance for universities to improve their online learning to be
server’s capacity and security, and train their staff skills to more valuable for their students and eventually increase a
develop and maintain the system more efficiently. Secondly, number of students of their online learning courses and
H1d

Conditional value negatively affects
social value
Epistemic value is positively affects
quality value
Epistemic value is positively affects
social value
Epistemic value is positively affects
emotional value
Quality value positively affects
monetary value
Quality value positively affects
emotional value
Monetary value positively affects
social value
Monetary value positively affects
intention to adopt online learning
Social value positively affects
emotional value
Social value positively affects
intention to adopt online learning
Emotional value positively affects
intention to adopt online learning

Support
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programs. To enhance validity and generalizability of the
results, future studies are recommended to track changes of
the students’ perceived values of online learning and examine
the study model across universities offering online learning
programs.
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เรียนรูจ้ ากการอ่าน, บางคนถนัดที่จะเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ หรือ บางคน
ถนัดทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทพ่ี บเจอ เป็ นต้น
ความถนัดหรือทักษะการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน ทําให้ความสามารถใน
การรับรู้ การคิดวิเคราะห์ท่ตี ่างกันด้วย เช่น บางคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดี
จากรูปภาพ กราฟ แผนภูม ิ หรือ ไดอาแกรม, บางคนเรียนรูไ้ ด้ดจี ากการ
ฟงั บรรยาย หรือการพูดคุยอภิปรายประเด็นสนทนาต่างๆ หรือ บางคน
เรียนรูไ้ ด้ดจี ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง เป็ นต้น ในส่วนนี้เองจึงมีหลากหลาย
แนวคิดทีไ่ ด้แยกประเภทและอธิบายถึงรูปแบบของการเรียนรูท้ ่แี ตกต่าง
กันออกไป ซึ่ง VARK Model [1] และ 4MAT Model [2] ก็เช่นกัน
VARK Model แบ่งสไตล์การเรียนรูต้ ามความความชอบหรือความถนัด
ในการรับข้อ มูลไว้ 4 กลุ่ม คือ การเรียนรู้ท่ีส่อื ด้วยภาพและสัญลักษณ์
(Visual), การเรียนรูท้ ส่ี ่อื ด้วยเสียง(Aural / Auditory), การเรียนรูท้ ่สี ่อื
ด้วยอักษร (Read / write) และการเรียนรูท้ ่สี ่อื ด้วยสัมผัสและการกระทํา
(Kinesthetic) ส่วน 4MAT Model แบ่งสไตล์การเรียนรูต้ ามความถนัด
ของผู้เ รีย น 4 แบบ คือ ความถนั ด การใช้ จิน ตนาการ (Imaginative
Learners), ความถนัดการวิเคราะห์ (Analytic Learners), ความถนัด
การใช้สามัญสํานึก (Commonsense Learners) และความถนัดในการ
ค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง (Dynamic Learners)
จะเห็นได้วา่ ทัง้ สองแนวคิดมีมมุ มองที่แตกต่างกัน แนวคิดของ VARK
Model จะแบ่งสไตล์ความถนัดตามรูปแบบการรับสาร และแนวคิดของ
4MAT Model จะแบ่งสไตล์ความถนัดตามกระบวนการคิด ซึ่งก็มขี อ้ ดีท่ี
แตกต่างกันไป แต่ข้อจํากัดที่เห็นชัดเจน คือ เป็ นการมองมุมมองเพียง
ด้า นเดีย ว ทํ า ให้ไ ม่ค รอบคลุ ม ถึง ความถนัด โดยรวมของผู้เ รีย นหรือ
นักศึกษาที่แท้จริง เช่น ในการแสวงหาความรู้ หากมีทกั ษะเฉพาะด้าน
การรับสาร แต่ขาดทักษะทางกระบวนการคิด การที่จะได้มาซึ่งความรู้ท่ี
รวดเร็วก็คงเป็ นไปได้ยาก ในทางกลับกัน หากมีทกั ษะทางกระบวนการ
คิดที่ดี แต่ขาดทัก ษะที่ดีข องการรับสาร องค์ความรู้ท่ีควรได้ก็อ าจใช้
เวลานานกว่าปกติเช่นกัน ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถมีทกั ษะได้หลากหลาย
แบบ แต่ สิ่ง สํ า คัญ คือ บุ ค คลนัน้ ควรเข้า ใจถึง ความถนัด หรือ ทัก ษะที่
ตนเองมี เพื่อการนํ าไปประยุกต์ใช้ในกการเรียนรูท้ ่ดี แี ละมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ได้สงั เคราะห์แนวการเรียนรูข้ อง VARK Model
และ 4MAT Model เพือ่ ให้ได้ทกั ษะหรือความถนัดของนักเรียนนักศึกษา
ที่ค รอบคลุ ม มากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง แบ่ ง ได้ท งั ้ หมด 6 ด้า นคือ ทัก ษะด้า นการ
ปฎิบตั หิ รือลงมือทํา, ทักษะด้านการมองหรือการสังเกต, ทักษะด้านการ

บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ นํ า เสนอแนวคิด การออกแบบระบบ
แนะนํ าการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา จาก
รูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมืองข้อมูล
ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้แบ่งแนวคิดออกเป็ น 8 ส่วน คือ 1) Gathering data
เป็ นขัน้ ตอนการเก็บรวบข้อมูลนักศึกษา โดยการทําแบบสอบถาม, 2)
Cleaning data เป็ นขัน้ ตอนของการเช็คความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
ความเหมาะสม ถู ก ต้อ งของข้อ มูล ก่ อ นนํ าไปทํา เหมือ งข้อ มูล , 3)
Learning Theory เป็ นขัน้ ตอนการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของ
VARK Model และ 4MAT Model, 4) Classification เป็ นขัน้ ตอนในการ
แบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูล ตามลักษณะและรูปแบบของตัวแปร, 5) Analysis
the algorithm เป็ นขัน้ ตอนของกระบวนการทําเหมืองข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม WEKA, 6) Analysis of rule base เป็ นส่วนของการวิเคราะห์
Rule Base ที่ได้ว่ามีความเหมาะสม และมีความถูกต้องหรือไม่ และ
จัดเก็บลงฐานข้อมูล, 7) Recommendation เป็ นส่วนของการประมวลผล
และให้คําแนะนํ าในการเลือกศึกษาต่อตามความถนัดแก่ผู้ใช้งานระบบ,
8) Web page เป็ นส่วนของการแสดงผลและการติดต่อใช้งานระบบ ซึ่ง
เป็ นช่องทางในการรับข้อมูลเข้า เพื่อประมวลผล และแนะนํ าสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับผู้ใช้งานระบบในการตัดสินใจเรียนต่อไป นอกจากนี้มกี าร
ประเมิณความเหมาะสมของแนวคิดที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า
มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง เฉลีย่ ที่ 3.80/5 (S.D.=0.45)
คําสําคัญ: Data mining, 4MAT, VARK, Recommendation
1. คํานํา
การศึกษาในปจั จุบนั เป็ นยุคแห่งการเรียนรู้ท่ีเปิ ดกว้างให้มนุ ษย์ได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยการเรียนรูเ้ ป็ นพัฒนาการรอบด้านของชีวติ
ทัง้ ในด้านการรับรู้ (Reception) ด้านความเข้าใจ (Comprehension)
และด้านการปรับเปลี่ยน (Transformation) ซึ่งการเรียนรูข้ องคนเราส่วน
หนึ่งเกิดขึน้ จากการศึกษา การเรียน หรือการฝึ กฝน จะสามารถเรียนรูไ้ ด้
จากสัมผัสทัง้ ห้า คือ หู (ฟงั ) ตา (ดู) จมูก (ดม) ปาก (รสชาติหรือพูด)
และสัม ผัส (เคลื่อ นไหว หรือลงมือ ทํา) แต่ทกั ษะการเรียนรู้เหล่านี้ ก็ม ี
ความแตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์ ความสนใจ และความพึง
พอใจของแต่ละบุคคล ขึน้ อยูก่ บั ความถนัดในการเรียนรู้ และการรับรูข้ อง
แต่ละคน เช่น บางคนถนัดที่จะเรียนรู้จากการฟงั , บางคนถนัดที่จะ
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ฟงั หรือการได้ยนิ , ทักษะด้านการวิเคราะห์, ทักษะด้านการใช้สามัญ
สํานึกและความจํา และทักษะด้านการใช้จนิ ตนาการ
นอกจากทักษะและความถนัดจะส่งผลต่อกระบวนการการเรียนรู้ท่ีดี
แล้ว ยังมีผลต่อการให้แนะนํ าต่างๆตามความถนัดของแต่ละบุคคลอีก
ด้วย เช่นในการเลือกเรียนหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัดของ
นักศึกษา นับเป็ นสิง่ สําคัญอย่างมากในการเลือกศึกษาต่อในสาขาการ
เรียนในปจั จุบนั เพราะจะส่งผลโดยตรงกับนักศึกษาเอง เช่น หากเลือก
สาขาทีไ่ ม่ความเหมาะสมกับความสามารถของตน อาจทําให้มกี ารรับรู้ มี
ความเข้าใจที่ช้ากว่าคนอื่น ไม่สามารถเรียนจบได้ตามหลักสูตร ซึ่งเป็ น
การเสียเวลาในการเรียน หรือจบการศึกษาไปอย่างด้อยคุณภาพ เป็ น
ต้น
ั หาดัง กล่ า วนี้ ผ นวกกับ การจัด เก็บ ข้อ มูล ของนัก ศึก ษาที่ม ี
จากป ญ
จํานวนมากภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ แต่ยงั ขาดการนํ าไปใช้
ประมวลผลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในด้านการวิจยั และด้านต่างๆ ทางผูว้ จิ ยั จึงมี
แนวคิดในการพัฒ นาระบบแนะนํ าการเลือ กเรียนสาขาวิชาตามความ
ถนัดของนักศึกษา ซึ่งจะถูกพัฒนาขึ้นจากตัวแบบแนวคิดที่สงั เคราะห์
จากรูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมือง
ข้อมูล เพื่อทํานายและให้คําแนะนํ าในการเลือกเรียนในแต่ละสาขาวิชา
ตามความถนัดทีเ่ หมาะสมแก่นกั ศึกษาต่อไป

รูปแบบการเรียนรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ทเ่ี กีย่ วข้องกับกลยุทธ์การเรียนรูใ้ น
การตัง้ ค่าการศึกษาที่สูงขึน้ , Somayeh Moazeni [5] นํ าเสนอการพัฒนา
แนวคิดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ Vark เพื่อ
แนะนํ า การเรีย นการสอนที่เ หมาะสมตามความถนัด ซึ่ง ได้ก ล่ า วถึง
Wehrwein, E.A., Lujan, H.L. and DiCarlo, S.E. [6] ที่สรุปว่านักเรียน
ชายและหญิ ง มีรู ป แบบการเรีย นรู้ท่ีแ ตกต่ า งกัน โดยส่ ว นใหญ่ ข อง
นักเรียนชายมีรปู แบบทีต่ ่อเนื่อง และนักเรียนหญิงมีโหมดเดียว ชี้ให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างนักเรียนชายและหญิงที่เป็ นช่องว่างทางเพศ จึง
ต้องคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูแ้ ละกลยุทธ์วธิ กี ารสอนให้ความเหมาะสม
ด้วย, Chinmay Shah and et al. [7] นํ าเสนอการวิเคราะห์หาความถนัด
ตามรูปแบบของ VARK จาก 92 นักศึกษาแพทย์ของรัฐบาล วิทยาลัย
แพทย์ Bhavnagar ดํ า เนิ น การในปี 2009 เพื่อ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์ ท างด้า นการการเรีย นการสอน พบว่ า รู ป แบบความถนั ด
ทางด้านภาพ (V) 1.08%, หู (A) 20.65%, การอ่าน / เขียน (R) 2.17%
และการเคลื่อนไหว (K) 17.39% ซึ่ง 41.30% ของทัง้ หมดต้องการโหมด
เดียวของการนํ าเสนอ, นักเรียนที่ชอบรูปแบบของโการนํ าเสนอข้อมูล
แบบสองโหมด (bimodal, 31.52%), บางส่วนที่ต้องการสามโหมด (ไตร
กิรยิ า 27.13%) และมีเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่ต้องการสีโ่ หมด, Alaeddin
MH Alawawdeh and et al. [8] นํ าเสนอการใช้กลศาสตร์เกมร่วมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ Vark ในเครื่องมือนิตเิ วชชาเลนเจอร์สําหรับการเรียน
การสอนการตรวจสอบทางนิ ติวิท ยาศาสตร์ดิจทิ ลั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลประโยชน์ ของ TFC และประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ใช้
ผลการวิจยั พบว่า TFC มีผลกระทบในเชิงบวกต่อ การเรีย นรู้ อยู่ท่ี
79.2% ขณะที่กลุ่มที่ใช้ LMS มีเพียง 33.3% นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการ
หาคําตอบสําหรับกลุ่ม TFC มีความเร็วขึน้ มากกว่ากลุ่มทีใ่ ช้ LMS ด้วย

2. งานวิ จยั ที่ผ่านมา
ในยุคแห่งการเรียนรู้ กระบวนการรับรู้เป็ นสิง่ สําคัญ ทําให้คนเรามี
ความรูค้ วามเข้าใจได้รวดเร็วและดียงิ่ ขึน้ แต่เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้
ที่ม ีอ ยู่อ ย่า งหลากหลายและทัก ษะของการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะบุ ค คลที่
แตกต่างกันไป จึงมีระบบช่วยตัดสินใจหรือ ระบบให้คําแนะนํ าในเรื่อ ง
ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ช่วยให้เราสามารถวางแผนหรือตัดสินใจในการ
ดําเนินการกับสิง่ เหล่านัน้ ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความสนใจของ
เรามากยิ่ง ขึ้น ในการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งนี้ ได้แ บ่ ง หมวดหมู่
งานวิจ ัย ออกเป็ น 2 หมวดด้ว ยกัน คือ การศึก ษางานวิจ ยั ทางด้า น
รูปแบบการเรียนรู้ และด้านการทําเหมืองข้อมูล ดังนี้

2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทางด้านการทําเหมืองข้อมูล
Samrat Singh and Vikesh Kumar [9] นํ าเสนอการใช้เทคนิคการ
ทําเหมืองข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการของนักศึกษา สําหรับ
การวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งาน ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย น ซึ่ ง
เปรี ย บเ ที ย บ เทคนิ ค 6 วิ ธี ก า รใน การจํ า แ นกข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย Bayes Net, Naive Bayes , Multilayer Perceptron,
IB1,Decision Table and PART Classification method พบว่าการ
จําแนกแบบ IB1 มีความเหมาะสมมากที่สุด, Thakaa Z. Mohammad
and et al. [10] นํ าเสนอระบบการทําเหมืองข้อมูลทางการศึกษา โดย
เทคนิคการจัดกลุ่ม ในการออกแบบเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนทีเ่ รียนช้า เพื่อให้ได้รปู แบบการเรียนรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพมากที่สุด
ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่นําเสนอมีผ ลสัม ฤทธิ ์ทางการเรียนที่สูงถึง
79.5%, T. Kaewkiriya and et al. [11] นํ าเสนอการสังเคราะห์ระบบ
แนะนํ าการเรียน e-learning ปรับเหมาะตามรูปแบบการเรียนรูข้ อง MI
และโปรไฟล์ของผู้เ รียน โดยใช้การวิเ คราะห์จากการทําเหมือ งข้อ มูล
และได้ประเมิน แนวคิด จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ หมด 5 ท่า น พบว่า ผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมมากโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.34 / 5

2.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทางด้านรูปแบบการเรียนรู้
Filiz Tuba Dikkartin Ovez [3] นํ าเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบของ
รูปแบบการสอน 4Mat บนบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและระดับของการเข้าถึงความรอบรู้ โดยดูความ
แตกต่างในระดับของความสําเร็จในการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทดลองใช้
4Mat และกลุ่มควบคุมที่ใช้การเรียนการสอนแบบปกติ พบว่าการสอน
รูปแบบ 4Mat ให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนได้ดกี ว่าการเรียนการสอนแบบ
ปกติ รวมทัง้ กลุ่ ม ทดลองที่ใ ช้ 4Mat เข้า ถึงความรู้ไ ด้ 46.15% ซึ่ง
มากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติท่มี ี 30.76% เช่นกัน, Joan NicollSenft [4] ได้นําเสนอการประเมินผลกระทบของ 4Mat สําหรับวิทยาลัย
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ช้ใี ห้เห็น
ว่า นักเรียนได้รบั ประโยชน์ ทางด้านวิชาการจากหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่
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ระบบแนะนํ า การเลือ กสาขาเพื่อ ศึก ษาต่ อ ระดับ อาชีว ศึก ษา โดยใช้
เทคนิค Hybrid Content-Base and Collaborative Filtering กรณีศกึ ษา
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ซึง่ ใช้อลั กอริทมึ การคํานวณหาค่าความคล้าย
(Nearest Neighbor) และเทคนิ คการปรับค่า Weighted ร่วมกับ
แบบทดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ จากนัน้ ได้ประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ ชีย่ วชาญที่มตี ่อแนวคิดได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D.=0.24)
และความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบได้ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.42
(S.D.=0.09), อาทิตยาพร โรจรัตน์ และวรารัตน์ รุ่งวรวุฒ ิ [20] ได้
นํ า เสนอการค้ น พบรู ป แบบการวางแผนการลงทะเบี ย นเรีย นของ
นักศึกษา โดยใช้การทําเหมืองความสัมพันธ์ ซึ่งได้วเิ คราะห์ถึงรูปแบบ
ความสัม พัน ธ์ก ารลงทะเบีย นเรีย นของนัก ศึก ษาที่จ บการศึก ษาแล้ ว
นํ ามาเป็ นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนในอนาคต ทําให้ได้รูปแบบกฎที่
น่าสนใจเพื่อการวางแผนการลงทะเบียนเรียนทัง้ หมด 11 กฎ
อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างงานวิจยั ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหมวดที่
เกีย่ วข้องกับทางด้าน รูปแบบการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีรูป แบบการเรีย นรู้ใ ห้เ หมาะสมกับ การเรีย นการสอนในแต่ ล ะ
สาขาวิชา รวมทัง้ การวิเคราะห์ถงึ ปจั จัยที่มผี ลต่อการการเรียนการสอน
เหล่านัน้ ด้วย ส่วนหมวดทีเ่ กีย่ วข้องกับทางด้านการทําเหมืองข้อมูล โดย
ส่ว นใหญ่ จ ะนํ า เสนอการพัฒ นาระบบช่ ว ยในการตัด สิน ใจหรือ ระบบ
แนะนํ าเกี่ยวกับการเลือกการศึกษา ซึ่งมีความถูกต้องที่แต่กต่างกันไป
ขึ้น อยู่ ก ับ เทคนิ ค ที่ เ ลือ กใช้ ใ นการทํ า เหมือ งข้ อ มู ล เช่ น ต้ น ไม้ ก าร
ตัดสินใจ, เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เป็ นต้น แต่ระบบที่พฒ
ั นาขึ้น
เป็ นเพียงการนํ าข้อมูลทางการศึกษาหรือข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษามา
ทําเหมืองข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบกฏที่มรี ่วมกันในการ
ทํานายและแนะนํ าผลที่ได้ให้กบั ผูใ้ ช้ระบบเท่านัน้ ซึ่งไม่ได้มองถึงทักษะ
ความสามารถ หรือ ความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ ละบุคคลที่ม ีความ
แตกต่างกันออกไป และเป็ นอีกปจั จัยสําคัญ ในการประมวลผลเพื่อ ให้
คําแนะนําตามความถนัดของผูใ้ ช้งานระบบด้วย
งานวิจ ัย นี้ จึง มีแ นวคิด ในการพัฒ นาระบบแนะนํ า การเลือ กเรีย น
สาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา ซึ่งจะถูกพัฒนาขึ้นจากตัวแบบ
แนวคิดที่สงั เคราะห์จากรูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 4MAT Model
ด้วยการทําเหมืองข้อมูล เพื่อทํานายและให้คําแนะนํ าในการเลือกเรียน
ในแต่ละสาขาวิชาตามความถนัดทีเ่ หมาะสมแก่นกั ศึกษา

(S.D. = 0.52),
ชุตมิ า อุตมะมุณีย์ และประสงค์ ปราณีตพลกรัง [12]
นํ าเสนอการพัฒ นาตัวแบบระบบสนับสนุ นการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ
ออนไลน์สําหรับการเลือกสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยการทําเหมือ งข้อ มูล นํ าเทคนิ คข่ายงานเบย์มาสร้างตัวแบบในขัน้
สุดท้ายและได้เปรียบเทียบความถูกต้องของตัวแบบกับผลการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ให้คา่ ความแม่นยําในการทํานายมากกว่า 90%,
ณัฐ พลอยอ่อง และนลินภัสร์ ปรวัฒ น์ ปรียกร [13] นํ าเสนอระบบคัด
กรองนักศึกษาที่มคี วามสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาตัวแบบมาจากการเปรียบเทียบเทคนิค
ต้นไม้การตัดสินใจและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ซึ่งโมเดลเทคนิคต้นไม้
การตัด สิน ใจให้ผ ลความถู ก ต้ อ ง 74.46% มากกว่ า เทคนิ ค ซัพ พอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน(SVM) ทีใ่ ห้ความถูกต้องเพียง 72.48%, ชาลี ดวง
แย้ม, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และสุพจน์ เฮงพระพรหม [14] ได้นําเสนอ
ระบบสนั บ สนุ น การตัด สิน ใจเลื อ กประกอบอาชี พ สํ า หรับ ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยวิธกี ารเรียนรู้แบบเบย์ จากการทดลอง
วัดประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค Leave-one-out พบว่าระบบดังกล่าวให้
ค่าความถูกต้องร้อยละ 83.47,
ชิดชนก ส่งศิริ, ธนาวินท์ รัก
ธรรมานนท์ และกฤษณะ ไวยมัย [15] นํ าเสนอการทําเหมืองข้อมูล โดย
เทคนิ ค Classification ในการชี้แ นะแนวทางการเลือ กภาควิช าที่
เหมาะสมทีส่ ดุ กับลักษณะและความสามารถของนิสติ แต่ละคน ซึ่งโมเดล
การจัดภาควิชาที่ได้มคี วามถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์, ไพฑูรย์
จันทร์เรือง [16] ได้นําเสนอระบบสนับสนุ นการตัดสินใจเลือกสาขาการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจในการ
สร้างตัวแบบ ซึ่งแยกสร้างตัวแบบสําหรับแต่ละสาขาการเรียนเนื่องจาก
คุณ สมบัติของผู้เ รีย นแต่ ละสาขามีความแตกต่ า งกัน ในส่วนของการ
ทํานายแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การทํานายแนวโน้มของผลการเรียนโดยไม่
ระบุสาขาการเรียน และการทํานายแนวโน้มของผลการเรียนโดยการระบุ
สาขาการเรียน, ภัทร์พงศ์ พงศ์ภทั รกานต์ [17] นํ าเสนอการวิเคราะห์
ปจั จัยที่ส่งผลต่อ การพ้นสภาพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้
คอมมิตตีแมชชีน ได้ประสิทธิภาพในการจําแนกข้อมูลสูงถึง 75.32 %
และในการวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา พบว่ามี
ปจั จัยที่มคี วามสําคัญ 3 ปจั จัย คือ ขนาดโรงเรียนเดิม, อาชีพของบิดา
และอาชีพของมารดา, ธีรพงษ์ สังข์ศรี [18] ได้นําเสนอการวิเคราะห์
พฤติกรรมสําหรับการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนและการเปรียบเทียบตัว
แบบพยากรณ์จํานวนนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
ซึง่ วิเคราะห์พฤติกรรมจากเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลกับเทคนิคการหากฏ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล และได้เปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์สําหรับ
ทํานายจํานวนของนักศึกษาใหม่ ด้วยเทคนิ ค ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ กับ
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม พบว่าตัวแบบพยากรณ์จํานวนนักศึกษา
ใหม่ท่ีถู ก สร้า งขึ้น ด้ว ยเทคนิ ค ต้น ไม้ช่ ว ยตัด สิน ใจ มีค่ า ความถู ก ต้อ ง
เท่ากับ 93.76% ซึง่ มากกว่าตัวเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซ็บตรอนหลายชัน้ (Multi-layer Perceptron) ที่มคี ่าความถูกต้องเท่ากับ
93.60%, ศลิษา หนู เสมียน และสมชาย ปราการเจริญ [19] นํ าเสนอ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) [21] หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพ ความคิด ความรูส้ กึ ทีช่ อบใช้ในการเรียนรู้ การตอบสนอง และ
การมีป ฏิส มั พัน ธ์ก ับ สภาพแวดล้อ มโดยรอบทางการเรีย นอย่า งคงที่
มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านเส้นทางการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรูท้ าง
สายตาโดยการมองเห็น (Visual percepters), การรับรูท้ างโสตประสาท
โดยการได้ยนิ (Auditory percepters) และการรับรูท้ างร่างกายโดยการ
เคลื่อนไหวและการรูส้ กึ (Kinesthetic percepters) ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
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ถนัดที่จะเรียนรูจ้ ากการมองการสังเกต หรือบางคนถนัดที่จะเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบตั ิ จากความแตกต่างเหล่านี้หลายครัง้ ที่ทําให้เราไม่ทราบ
ถึงทักษะ ความชํานาญหรือความถนัดของตนเองที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น
ในการเลือ กศึก ษาต่อ ในแต่ล ะสาขาวิชาของนักศึกษา หลายคนต้อ ง
เปลีย่ นสาขาเรียนกลางคัน บางคนเลือกเรียนสาขาที่ไม่ถนัดทําให้เรียนรู้
ได้ชา้ กว่าบุคคลอื่น ส่งผลต่อการออกเรียนกลางคัน หรือไม่จบการศึกษา
เห็นได้ว่าทักษะหรือ ความถนัดก็เป็ นอีกปจั จัยสําคัญในการเลือกศึกษา
ต่อ ในแต่ละสาขาวิชาเช่นกัน ดังนัน้ การพัฒ นาระบบแนะนํ าการเลือ ก
เรียนสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา จึงเป็ นอีกสิง่ ที่จะช่วยในการ
ั หาและช่ ว ยให้คํา แนะนํ า ในการตัด สิน ใจเลือ กศึก ษาต่ อ ให้แ ก่
ลดป ญ
นักศึกษา อีกทัง้ การจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่มจี ํานวนมากภายใน
สถาบัน แต่ยงั ขาดการนํ าไปใช้ประมวลผลที่เป็ นประโยชน์ ในด้านการ
วิจยั และด้านต่างๆ จึงเอื้อต่อการนํ าข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาภายในสถาบันด้วย
แนวคิดในการออกแบบระบบ มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลนักศึกษาที่ม ี
อยูภ่ ายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ , ปญั หาทีเ่ กิดจากการเลือกศึกษา
ต่ อ ในสาขาที่ไ ม่เ หมาะสม และการสัง เคราะห์ข้อ มูล จากรูป แบบการ
เรียนรู้ VARK และ 4MAT Model ทําให้ได้รูปแบบของโมเดลที่ม ี
กระบวนการการทํางาน 8 ขัน้ ตอน ตามภาพด้านล่างนี้

ทักษะการเรียนรู้ท่แี ตกต่างกัน จะมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กบั ความชํานาญ
และประสบการณ์ของบุคคลนัน้
VARK Model เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งรูปแบบ
การเรียนรู้ตามลักษณะของผู้เรียนได้ 4 กลุ่ม คือ การเรียนรู้ท่สี ่ือ ด้วย
ภาพและสัญ ลัก ษณ์ (Visual), การเรีย นรู้ท่ีส่ือ ด้วยเสียง (Aural /
Auditory), การเรียนรูท้ ส่ี ่อื ด้วยอักษร (Read / write) และการเรียนรูท้ ่สี ่อื
ด้วยสัมผัสและการกระทํา (Kinesthetic)
4MAT Model เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งสไตล์
การเรีย นรู้ต ามความถนัด ของผู้เ รีย น 4 แบบ คือ ความถนั ด การใช้
จินตนาการ (Imaginative Learners), ความถนัดการวิเคราะห์ (Analytic
Learners), ความถนัดการใช้สามัญสํานึก (Commonsense Learners)
และความถนัดในการค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง (Dynamic Learners)
ระบบแนะนํ า (Recommender System) [23] เป็ นการนํ าเสนอ
ประสบการณ์ เ ฉพาะบุค คลหรือ ข้อ มูล ที่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผล
ให้กบั ผู้ใช้งานระบบตามลักษณะความสนใจของผูใ้ ช้งานระบบนัน้ เช่น
ภาพยนตร์ เพลง ข่ า วสาร เว็บ เพจ ด้ ว ยการนํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ ถู ก
กลั ่นกรองเฉพาะสําหรับผู้ใช้แต่ละคน ทําให้ได้ข้อมูลที่ค่อ นข้างตรงต่อ
ความต้องการในการรับสารของผูใ้ ช้งาน โดยทั ่วไประบบให้การแนะนํ า
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลพืน้ ฐานที่ใช้ในการประมวลผล, ส่วน
การป้ อนข้อ มูล และส่ว นอัล กอริธึม เป็ น ส่ว นสํา คัญ ที่สุด ที่ใ ช้ป ระมวล
ข้อมูล ดังภาพด้านล่าง

4.1 Conceptual Model

ั
ภาพที่ 1 สถาปตยกรรมพื
น้ ฐานของระบบให้การแนะนํา

การทําเหมืองข้อมูล (data mining) [22] เป็ นกระบวนการสกัดข้อมูล
หรือค้นความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อทํานายแนวโน้มและพฤติกรรม
โดยอาศัยข้อ มูลในอดีต และเพื่อใช้สารสนเทศเหล่านี้ ในการสนับสนุ น
การตัด สิน ใจทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง การทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการในด้านการค้นหาความรู้ของ Knowledge Discovery in
Database (KDD) ชื่อการทําเหมืองข้อมูลได้มาจากลักษณะการทํางานที่
คล้ายกับการทําเหมืองแร่ท่ที ําการขุดหินเพื่อค้นหาเส้นทางหลักของสาย
แร่ท่มี ีค่า ดังนัน้ การทําเหมืองข้อมูล จึงเป็ นการเลือกเฟ้นสิ่งที่ต้อ งการ
จากวัตถุหรือ ข้อ มูลจํานวนมาก เป็ นการค้นหาวัตถุอย่างฉลาดเพื่อ หา
ตําแหน่งทีแ่ น่นอนของสิง่ ทีต่ อ้ งการ

รูปที่ 2 โครงสร้างการทํางานของแนวคิด

จากรูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของแนวคิดในงานวิจยั มีดงั นี้
ขัน้ ตอนที่หนึ่ง Gathering data เป็ นขัน้ ตอนการเก็บรวบข้อมูลนักศึกษา
ในช่ ว งชัน้ ปี ท่ี 1, 2 ของสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น โดยการทํ า
แบบสอบถาม ซึ่งจะเก็บข้อ มูลรายละเอียดต่างๆของนักศึกษา เพื่อนํ า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกระบวนการทําเหมืองข้อมูล และหา Rule Base เพื่อ
ใช้ในการให้คาํ แนะนําการเลือกศึกษาต่อตามความถนัดของนักศึกษา
ขัน้ ตอนทีส่ อง Cleaning data เป็ นขัน้ ตอนของการเช็คความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลทีไ่ ด้วา่ มีความเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
เป็ นจริงในการทําเหมืองข้อมูล และหารูปแบบของกฏในการให้คําแนะนํ า
การเลือกศึกษาต่อตามทักษะหรือความถนัดของนักศึกษาต่อไป

4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การเรียนรูเ้ ป็ นปจั จัยสําคัญต่อการศึกษา ซึ่งหากมีความชํานาญหรือ
ทั ก ษะในการเรี ย นรู้ ท่ี ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษาเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันการรับรูห้ รือการเรียนรูข้ อง
คนเรามีความแตกต่างกัน บางคนถนัดที่จะเรียนรู้จากการฟงั บางคน
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ผลทีไ่ ด้รบั จากกลุ่มตัวอย่าง ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (ttest) เพื่อวัดระดับความเหมาะสมของแบบจําลองตามตารางการวัดผล
ความเหมาะสมแบบจําลองการออกแบบระบบแนะนํ าการเลือกศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา จากรูปแบบการเรียนรู้ VARK
และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมืองข้อมูล จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ดงั นี้

ขัน้ ตอนที่สาม Learning Theory เป็ นขัน้ ตอนการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนรูข้ อง VARK Model และ 4MAT Model เพื่อให้ได้ทกั ษะการเรียนรู้
ที่ครอบคลุม ทัง้ การรับสารและกระบวนการคิดของนักศึกษา ในการนํ า
ข้อมูลไปทําเหมืองข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ความสามารถและนํ าไปใช้ใน
การให้คาํ แนะนําการเลือกศึกษาต่อตามทักษะความถนัดของนักศึกษา
ขัน้ ตอนที่ส่ี Classification เป็ นขัน้ ตอนในการแบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูล ตาม
ลัก ษณะและรู ป แบบของตัว แปร เพื่อ นํ า ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ของการทําเหมืองข้อมูล เพื่อหารูปแบบของกฏที่มรี ่วมกัน
ในการให้คาํ แนะนําการเลือกศึกษาต่อตามความถนัดของนักศึกษาต่อไป
ขัน้ ตอนที่หา้ Analysis the algorithm เป็ นขัน้ ตอนของกระบวนการทํา
เหมือ งข้อ มูล โดยใช้โปรแกรม WEKA เพื่อ หา Rule Base ที่ม ี
ความสัมพันธ์กนั จากตัวแปรต้น (ข้อมูล นศ.) และตัวแปรตาม (ทักษะ
การเรียนรู้) ของข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ซึ่งจะได้เป็ นรูปแบบของกฎที่จะ
ใช้ในการให้คาํ แนะนํานั ่นเอง
ขัน้ ตอนที่หก Analysis of rule base เป็ นส่วนของการวิเคราะห์ Rule
Base ที่ได้จากการทําเหมืองข้อมูลว่ามีความเหมาะสม และมีความ
ถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะจัดเก็บกฎ Rule Base ที่ได้ลงฐานข้อมูล เพื่อการ
นํ าไปใช้งานในการให้คําแนะนํ าสาขาวิชาเรียนตามความสามารถของ
ผูใ้ ช้ระบบต่อไป
ขัน้ ตอนที่เจ็ด Recommendation เป็ นส่วนของการประมวลผล เพื่อ
คําแนะนําในการเลือกศึกษาต่อตามความถนัดแก่ผใู้ ช้งานระบบ โดยการ
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการกรอกข้อมูลของผูใ้ ช้งาน และ Rule base ที่ได้จาก
การทํา เหมือ งข้อ มูล มาประมวลผลและวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ใ ห้ไ ด้
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด และนํ าผลที่ได้ไปใช้ในการให้คําแนะนํ าแก่ผใู้ ช้
ระบบต่อไป
ขัน้ ตอนที่แปด Web page เป็ นส่วนของการแสดงผลและการติดต่อใช้
งานระบบ มีลกั ษณะเป็ น Web application ซึ่งจะเป็ นช่องทางในการรับ
ข้ อ มู ล เข้ า เพื่ อ ประมวลผล และแนะนํ า สาขาวิ ช าที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถของผูใ้ ช้งานระบบ ในการตัดสินใจเรียนในแต่ละสาขาวิชา
ต่อไป

ตารางที่ 1 ผลการประเมิณความเหมาะสมของแบบจําลอง
รายละเอียดการประเมิน
1. ความเหมาะสมของ Gathering data
2. ความเหมาะสมของ Cleaning data
3. ความเหมาะสมของ Learning Theory
4. ความเหมาะสมของ Classification
5. ความเหมาะสมของ Analysis the algorithm
6. ความเหมาะสมของ Analysis of rule base
7. ความเหมาะสมของ Recommendation
8. ความเหมาะสมของ Web View
9. ความเหมาะสมโดยรวมของแบบจําลอง

ค่าเฉลีย่
3.80
3.60
3.60
3.80
3.20
3.40
4.00
4.20
3.80

S.D. ระดับ
0.45
สูง
0.55
สูง
1.14
สูง
0.45
สูง
0.84
สูง
0.55
สูง
0.71
สูง
0.45 สูงมาก
0.45
สูง

จากตารางทีห่ นึ่ง แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิณความเหมาะสมของ
แบบจําลองแนวคิดในการออกแบบระบบแนะนํ าการเลือกศึกษาต่อ ใน
สาขาวิชาตามความถนัดของนัก ศึกษา โดยรูปแบบการเรียนรู้ VARK
และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมืองข้อมูล จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยรวมมี
ความเหมาะสมของแบบจําลองอยู่ในระดับสูง เฉลี่ยที่ 3.80 ซึ่งส่วนที่ม ี
ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในระดับสูงมาก คือ Web View
เฉลี่ย ที่ 4.20 และส่ว นที่ม ีค่า เฉลี่ย ของความเหมาะสมที่ต่ํ า สุด อยู่ใ น
ระดับสูง คือ Analysis the algorithm เฉลีย่ ที่ 3.20
6. สรุป
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบแนะนํ าการเลือ ก
ศึก ษาต่ อ ในสาขาวิช าตามความถนัด ของนั ก ศึก ษา จากรูป แบบการ
เรียนรู้ VARK และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมืองข้อมูล ช่วยในการ
วิเ คราะห์ค วามรู้สึก และเฝ้า ระวัง พฤติกรรมที่ม ีความสุ่ม เสี่ย ง เพื่อ ให้
คําแนะนํ าและเข้าช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที รวมทัง้ การสนทนา คุยตอบโต้
แสดงความคิดเห็นผ่าน Social Network ที่มคี วามระมัดระวังและมีความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น ซึ่งแนวคิดที่ได้สามารถนํ าไปปรับใช้หรือนํ าไปใช้
เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ประโยคหรือ บทความการโพสต์ข้อ ความ
ต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อการพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคตได้ นอกจากนี้ได้มกี ารประเมิณความเหมาะสมของแนวคิดจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ย
ที่ 3.80/5 (S.D.=0.45)
เนื่ อ งจากงานวิจยั นี้ เป็ น การนํ าเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบ
แนะนํ าการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา จาก
รูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมืองข้อมูล

5. การประเมิณผล
จากการนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบแนะนํ าการเลือกศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา จากรูปแบบการเรียนรู้ VARK
และ 4MAT Model ด้วยการทํา เหมือ งข้อ มูล เพื่อ ทํ านายและให้
คําแนะนํ าในการเลือกเรียนในแต่ละสาขาวิชาตามความถนัดที่เหมาะสม
แก่นักศึกษา งานวิจยั นี้ได้มกี ารประเมิณผลแบบจําลองโดยการวัดผล
การประเมิณจากผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการวัดผล คือ
4.01-5.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูงมาก
3.01-4.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูง
2.01-3.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
1.01-2.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อย
0.00-1.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ

237

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

[13] Nat Ployong, N. and Porrawatpreyakorn, N., “A Comparison of
Decision Tree and Support Vector Machine Techniques for
Classifying Students for e-Learning in Information Technology
Course”, The 9th National Conference on Computing and
Information Technology, 2013.
[14] ชาลี ดวงแย้ม, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, “ระบบ
สนับสนุ นการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้วยวิธกี ารเรียนรูแ้ บบเบย์”, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547.
[15] ชิดชนก ส่งศิร,ิ ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ และ กฤษณะ ไวยมัย, “การใช้
เทคนิค Data Mining เพือ่ ค้นหาภาควิชาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดให้กบั นิสติ ”, การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครัง้ ที่ 39, 2544.
[16] นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง, “ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจเลือกสาขาการ
เรีย นของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี โดยใช้เ ทคนิ ค ต้ น ไม้ต ัด สิน ใจ”,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
[17] ภัทร์พงศ์ พงศ์ภทั รกานต์, “การวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพ
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้ค อมมิตตีแ มชชีน”, The 6TH
National Conference on Computing and Information Technology,
NCCIT2010-46, 2010.
[18] ธีรพงษ์ สังข์ศรี, “การวิเคราะห์พฤตกิรรมสําหรับการเลอืกสมัครสาขาวชิา
เรียนและการเปรียบเทียบตวัแบบ พยากรณ์จา◌ํนวนนักศึกษาใหม่โดยใช้
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล”, The Tenth National Conference on
Computing and Information Technology, May 8-9, 2014.
[19] ศลิษา หนู เสมียน และ สมชาย ปราการเจริญ, “ระบบแนะนํ าการเลือก
สาขาเพื่อศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา โดยใช้เทคนิ ค Hybrid ContentBase and Collaborative Filtering กรณีศกึ ษา วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง”, The Eighth National Conference on Computing and
Information Technology, May 9, 2012.
[20] อาทิตยาพร โรจรัตน์ และ วรารัตน์ รุ่งวรวุฒ,ิ “การค้นพบรูปแบบการวาง
แผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาโดยใช้ การทําเหมือง ความสัมพันธ์
กรณีศกึ ษาหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”, The 9th
National Conference on Computing and Information Technology,
May 9-10, 2013.
[21] Learning Style หรือ รูปแบบการเรียนรู้, Portal Education Chula
website.
[Online].
Available:
http://portal.edu.chula.ac.th/ormoranit/blog/view.php?Bid=124503569
2672388&msite=ormoranit&bp=1&np=2, (เข้าถึงเมือ่ 11 ก.พ. 58).
[22] การทําเหมือ งข้อ มูล (Data mining), no-poor website. [Online].
Available:
http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm,
(เข้าถึงเมือ่ 11 ก.พ. 58).
[23] ระบบแนะนํ า, NCCIT 2009 website. [Online]. Available:
http://2 0 2 . 4 4 . 3 4 . 1 4 4 / nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT2011020359.pdf, (เข้าถึงเมือ่ 11 ก.พ. 58).

เพียงเบือ้ งต้น ในอนาคตจะมีการพัฒนาแม่แบบจากแนวคิดที่ได้ เพื่อการ
ทดสอบและใช้งานระบบต่อไปด้วย
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Introduction to VARK, VARK Learn website. [Online]. Available:
http://vark-learn.com/, (เข้าถึงเมือ่ 11 ก.พ. 58).
[2] การเรียนรูแ้ บบ 4 MAT, Gotoknow website. [Online]. Available:
https://www.gotoknow.org/posts/219734, (เข้าถึงเมือ่ 11 ก.พ. 58).
[3] Filiz Tuba Dikkartin Ovez, "The Effect of the 4MAT Model on
Student’s Algebra Achievements and Level of Reaching
Attainments",Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 7, 2012, no. 45,
pp. 2197-2205.
[4] Joan Nicoll-Senft, “Assessing the Impact of 4MAT for College”,
Institute for Learning Styles Journal, Vol. 1, 2012, pp. 9.
[5] Moazeni, s., “Smart Teaching Quantitative Topics through the
VARK Learning Styles Model”, 3rd IEEE Integrated STEM
Education Conference, March 9, 2013.
[6] Wehrwein, E..A., Lujan, H.L. and DiCarlo, S.E., “Gender Differences
in Learning Style Preferences among Undergraduate Physiology
Students.” Advances in Physiology Education 31, February 25,
2015, pp. 153–157.
[7] Chinmay Shah and et al., “Learning Stypes Adopted by Medical
Students”, International Research Journal of Pharmacy, February
12, 2011, pp. 227-229.
[8] Alaeddin MH Alawawdeh and et al., “Norwegian Information
Security Lectures As a Case Study For Hyper Interactive
Presenter”, 2014 World Congress on Computer Applications and
Information Systems (WCCAIS), January 17-19, 2014, pp. 1-5.
[9] Singh, S. and Kumar, V., “Performance Analysis of Engineering
Students for Recruitment Using Classification Data Mining
Techniques”, IJCSET, February, 2013, Vol. 3, pp. 31-37.
[10] Thakaa Z. Mohammad and et al., “An Intelligent Educational Data
Mining Classification Model for Teaching English for Slow Learner
Students”, International Journal of Computer Science (IIJCS), Vol.
2, Issue. 8, August, 2014.
[11] Kaewkiriya, T., Utakrit, N., Tangwannawit, S. and Tiantong, M., “An
Evaluation of Framework of Synthesize on an Adaptive E-Learning
Guidance System Base on Multiple Intelligence”, International
Journal of Electronics and Electrical Engineering, Vol. 2, No. 2,
June, 2014.
[12] Uttamamunee, C. and Praneetpolgrang, P., “The Development of
Model for Online Autonomous Decision Support Systems for
Managing the Study Plan of Students in Higher Education”, Journal
of Information Science and Technology, Vol. 1, Issue. 2, Jul-Dec,
2010.

238

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

ความต้องการกลวิ ธีในการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพ
หลังสําเร็จการศึกษา
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บทคัดย่อ

Research findings were as follows: 1) In overall, students had a high
level of need assessment of strategies in English learning for career
achievement of 4th year TNI students. 2) Students with different
genders had no statistically significant differences in overall and in
each aspect. 3) Students with different faculties had no statistically
significant differences in all and in each aspect. 4) The students
gave various suggestions as follows: Teachers should use only
English language in classroom; Seminar from TNI seniors is
required; and Self-study or outside classroom activities should be
supported more than before.
Keywords: English Teaching-Learning Process, English for Work
บทนํา
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ท่ี
สมบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒ นธรรมในการดํา รงชีวิตสามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้อ่ืนได้อ ย่า ง มี
ความสุข และได้กําหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22
ระบุว่า การ จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนัน้
กระบวนการจัดการศึกษาต้อ งส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยคํานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญั หา จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝร่ ู้
อย่างต่อเนื่อง [1]
การจัดการเรียนการสอนปจั จุบนั ที่เน้ นความสาคัญที่ผู้เรียน
และให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการเรียนการ
สอนหลายอย่างที่สนับสนุ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ได้แก่ การเรียนการ
สอนโดยใช้การสาธิต เกมส์ สถานการณ์จําลอง ศูนย์การเรียนรู้ บทเรียน
แบบโปรแกรม การทดลอง การไปทัศนศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การ
แสดงละครหรือการแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้น นอกจากนี้ปจั จุบนั
พบว่า มีวิธีก ารสอนที่สามารถตอบสนองต่ อ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้ น

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการกลวิธใี น
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบความความต้องการกลวิธใี นการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษา ตามเพศและคณะที่ศ ึก ษา และ 3) เพื่อ ศึก ษาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ จํานวน 250 คน ทีไ่ ด้มาโดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ่ี
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และวิธกี ารวิเคราะห์
เนื้อหา ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษามีความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 เพือ่
การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก 2) นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีความต้องการกลวิธใี นการ
สอนเพือ่ พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3)
นักศึกษาทีศ่ กึ ษาคณะแตกต่างกัน มีความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนา
และยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หลังสําเร็จการศึก ษา โดยรวมไม่แตกต่ างกัน 4) นักศึกษา
ต้องการให้มกี ารสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ มีการจัดบรรยายจากรุ่นพีท่ ่ี
เรียนจบไปแล้ว และต้อ งการให้อ าจารย์เน้ น ทํากิจกรรมนอกห้อ งเรียนให้
มากกว่านี้
คําสําคัญ: การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชี พ
Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to study
need assessment of strategies in English learning for career
achievement of 4th year TNI students 2) to compare need
assessment according to genders and faculties and 3) to study
supplemental opinions and suggestions towards English teachinglearning techniques. Research samples were 250 students at ThaiNichi Institute of Technology, derived through Simple Random
Sampling Technique. The instrument used for gathering the data
were the questionnaire with rating-scale and open-ended questions.
Statistic used for analyzing the data were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, F-test and content analysis.
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan [3]
โดยใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling Technique)
ตามสัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
250 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ จิ ยั ได้
สร้างขึ้น เพื่อ สอบถามความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อ พัฒ นาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล ทัว่ ไปของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
Lists)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความต้องการกลวิธใี นการสอน
เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้
ปี ท่ี 4 เพื่อ การประกอบอาชี พ หลัง สํ า เร็จ การศึ ก ษา เป็ น คํ า ถามที่
ครอบคลุมเนื้ อ หา 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการกลวิธีในการสอนด้าน
ทักษะการฟงั ความต้องการกลวิธใี นการสอนด้านทักษะการพูด ความ
ต้องการกลวิธใี นการสอนด้านทักษะการอ่านและความต้องการกลวิธใี น
การสอนด้านทักษะการเขียน โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1
ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทัว่ ไปของนั ก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญได้เป็ นอย่างดีเพราะเป็ นวิธกี ารสอนที่ผเู้ รียนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู้ ผูค้ น้ พบความรู้ ผูเ้ รียนมีอสิ รภาพ ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาแบบ
องค์รวมด้วยวิธกี ารศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นขัน้ ตอน มีระบบระเบียบใน
กระบวนการการทํางานทีช่ ดั เจน [2]
ซึ่งสํานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้กําหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาต่างๆ โดย
เน้ นให้มกี ารจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่ง
ความรู้ ที่หลากหลาย เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ มีการบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟงั การพูด การอ่านและการ
เขียน รวมไว้ดว้ ยกัน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ทําได้ คิด
เป็ น ทําเป็ น แก้ปญั หาเป็ น ได้ทํากิจกรรมการเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และได้ทาํ กิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ ในและนอกห้องเรียน ดังนัน้
การทีอ่ าจารย์ผสู้ อนจะจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่จี ะนํ าไปสู่ความสําเร็จตาม
นโยบายการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ จึงจําเป็ นต้องปรับวิธกี าร
และเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผเู้ รียน
ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จากเหตุผลที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึง สนใจ
ที่จ ะศึก ษาความต้ อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบ
อาชีพ หลัง สํ า เร็จ การศึก ษา เพื่อ เป็ น การพัฒ นาผู้ เ รีย นให้เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพ และนํ าผลการวิจยั ที่ได้ไป ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการกลวิ ธี ใ นการเรี ย นการสอน
ภาษาอัง กฤษของนัก ศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อ การประกอบอาชีพ หลัง จบ
การศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความความต้องการกลวิธใี นการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษา ตามเพศและคณะทีศ่ กึ ษา
3. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีความต้องการ
กลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ใน
แต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่ศกึ ษาคณะต่างกันมีความต้องการกลวิธใี นการ
สอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ ความสามารถทางภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาในแต่ละ
ด้านและโดยรวมแตกต่างกัน
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ตาราง 1 แสดงจํานวนแล ะร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศและคณะ
ทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. คณะทีศ่ กึ ษา
- วิศวกรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

137
113
250

54.80
45.20
100

118
79
53
296

47.20
31.60
21.20
100

จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ
ผูเ้ ป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 54.80 ที่เหลือเป็ นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเพศหญิง
จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.20
ส่ ว นใหญ่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์
จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.20 คน เป็ นนักศึกษาที่ศกึ ษาคณะ
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บริหารธุรกิจ จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.60 และน้อยที่สุด เป็ น
นักศึกษาทีศ่ กึ ษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 21.20

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตทิ ่ใี ช้ในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความ
คิด เห็น ต่ อ ความต้ อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบ
อาชี พ หลัง สํ า เร็จ การศึก ษาในระดับ สู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาเพศชาย ซึ่ ง
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า นักศึกษาชาย
และนัก ศึก ษาหญิง มีค วามต้อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ พัฒ นาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ในด้านต่างๆ แตกต่างกัน

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลการศึกษาความต้องการกลวิธใี นการสอน
เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้
ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมทัง้ 4
ด้าน
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และความต้องการกลวิธใี น
การสอนเพือ่ พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 4 เพือ่ ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
ด้าน

รายการ

1.
2.
3.
4.

ด้านทักษะการฟงั
ด้านทักษะการพูด
ด้านทักษะการอ่าน
ด้านทักษะการเขียน
รวม

n = 296

x

S.D.

ระดับ

4.23
4.40
4.26
4.02
4.22

0.76
0.69
0.74
0.72
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษาโดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.22) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านสูงสุด
ได้แก่ ความต้องการกลวิธีด้านทักษะการพูด ( x = 4.40) รองลงมา

รายการ

การฟงั
การพูด
การอ่าน
การ
เขียน
รวม

ได้แ ก่ ความต้อ งการกลวิธีด้า นทัก ษะการอ่ า น ( x = 4.26) ความ
ต้องการกลวิธดี า้ นทักษะการฟงั ( x = 4.23) และ ความต้องการกลวิธี

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
ชาย
หญิง
(n = 137 )
(n = 113 )
ด้าน รายการ
t
Sig.
S.D.
S.D.
x
x
ทักษะการฟงั
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน

รวม

4.20
4.38
4.23
4.06
4.21

0.54
0.66
0.55
0.56
0.46

4.27
4.45
4.30
4.00
4.26

0.51
0.68
0.50
0.50
0.40

-0.91
-1.56
-0.88
0.76
-0.66

BA
(n = 104)
S.D.
x

IT
F
(n = 99)
x S.D.

Sig.

4.21
4.40
4.29
4.03

0.52
0.44
0.51
0.53

4.15
4.28
4.19
4.00

0.58
0.63
0.57
0.57

4.33
4.50
4.31
4.08

1.98
3.24
1.04
0.30

1.14
0.04*
0.35
0.74

4.24

0.41

4.16

0.51

4.31 0.37 2.07

0.13

0.51
0.40
0.50
0.50

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตทิ ่ใี ช้ในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หลัง สํ า เร็จ การศึก ษา จํ า แนกตามคณะที่ศึก ษา โดย
ภาพรวมทัง้ 4 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้
ตัง้ ไว้ว่า นักศึกษาที่คณะต่างกันมีความต้อ งการกลวิธใี นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
4 เพือ่ การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ในแต่ละด้านและโดยรวม
แตกต่างกัน
นอกจากนี้ เมื่อ ทํา การเปรียบเทีย บเป็ น รายด้า น พบว่า
ความต้องการกลวิธใี นการสอนด้านทักษะการฟงั ความต้องการกลวิธใี น
การสอน ด้านทักษะการอ่าน และความต้อ งการกลวิธีในการสอนด้าน
ทักษะการเขียน นักศึกษามีความต้องการแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ส่ ว นความต้ อ งการกลวิธีใ นการสอน ด้า นทัก ษะการพู ด

ด้านทักษะการเขียน ( x = 4.02) ตามลําดับ

1.
2.
3.
4.

ENG
(n = 93)
S.D.
x

0.36
0.14
0.36
0.45
0.51
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นักศึกษามีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันจํานวน
1 คู่ ได้แก่
นักศึกษาสาขาคณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการแตกต่างกับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มี
ความต้ อ งการกลวิธีใ นการสอน ด้า นทัก ษะการพู ด ในระดับ สูง กว่ า
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
รายด้านที่เหลือ นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า
นั ก ศึก ษามีค วามต้ อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความ
คิด เห็น ต่ อ ความต้ อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบ
อาชี พ หลัง สํ า เร็จ การศึก ษาในระดับ สู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาเพศชาย ซึ่ ง
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า นักศึกษาชาย
และนัก ศึก ษาหญิง มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ป จั จัย เสริม ที่ม ีผ ลต่ อ การ
ยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ในด้านต่างๆ แตกต่าง
กัน
3. ผลการเปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของนัก ศึก ษาที่ม ีต่ อ
ความต้อ งการกลวิธีในการสอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อ การประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะที่ศกึ ษา พบว่านักศึกษาที่ศึกษาคณะ
ต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ความต้อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญ ทางสถิติ ซึ่งผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า นักศึกษาที่คณะต่างกันมีความต้องการ
กลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ใน
แต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อทําการเปรียบเทียบเป็ นราย
ด้าน พบว่า ความต้องการกลวิธใี นการสอนด้านทักษะการพูด นักศึกษา
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อทํา
การเปรีย บเทีย บเป็ น รายคู่ พบว่า มีค วามแตกต่ า งกัน จํ า นวน 1 คู่
ได้แ ก่ นั ก ศึก ษาสาขาคณะบริห ารธุร กิจ มีค วามคิด เห็น แตกต่ า งกับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มี
ความคิดเห็นต่อความต้องการกลวิธใี นการสอน ด้านทักษะการพูด ใน
ระดับ สู ง กว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยีม ัล ติ ม ีเ ดีย รายด้า นที่เ หลื อ
นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
ความคิ ดเห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ของนั ก ศึ ก ษา
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่นต่ อ ความต้อ งการกลวิธีใ นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ได้ เ สนอแนะว่ า ต้ อ งการให้ ม ีก ารสอนโดยใช้ ภ าษาอัง กฤษเท่ า นั ้น
รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้มกี ารจัดบรรยายจากรุ่นพี่ท่เี รียนจบไปแล้ว
และ น้ อยที่สุดคือ ต้องการให้อาจารย์เน้ นทํากิจกรรมนอกห้องเรียนให้
มากกว่านี้

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดลําดับความถี่ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มตี ่ อความต้องการ
กลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 เพือ่ การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา

ลําดับ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

1

ต้องการให้มกี ารสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเท่านัน้
ต้องการให้มกี ารจัดบรรยาย
จากรุน่ พีท่ เ่ี รียนจบไปแล้ว
อยากให้มกี ารใช้ส่อื การสอน
ทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ
ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ต้องการให้อาจารย์เน้นการ
ทํากิจกรรมนอกห้องเรียนให้
มากกว่านี้
รวม

45

2
3

4.

32
27

18

122

สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการศึกษาความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนา
และยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อ
การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา พบว่านักศึกษามีความต้องการ
กลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.22) โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้ อย ดังนี้ ความต้อ งการกลวิธดี ้านทักษะการพูด ( x =
4.40 )ความต้อ งการกลวิธีด้านทักษะการอ่าน ( x = 4.26) ความ
ต้องการกลวิธดี า้ นทักษะการฟงั ( x = 4.23) และ ความต้องการกลวิธี
ด้านทักษะการเขียน ( x = 4.02) ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
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3. จากผลการเปรียบเทียบความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะที่ศกึ ษา
โดยภาพรวมพบว่ า นั ก ศึ ก ษามีค วามคิด เห็น แตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ตงั ้
ไว้ว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะต่างกันมีความต้องการกลวิธีในการสอน
เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้
ปี ท่ี 4 เพื่อ การประกอบอาชีพ หลัง สําเร็จการศึกษา ในแต่ล ะด้า นและ
โดยรวมแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี ปุ่ น ชั ้น ปี ที่ 4 ทั ้ง สามคณะมี ค วามต้ อ งการกลวิ ธี ใ นการสอน
ภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟงั ทักษะการพูด ทักษะการ
อ่านและทักษะการเขียน ด้วยกันทัง้ หมด เนื่องจากนักศึกษาเล็งเห็นถึง
ความจํา เป็ น ในการใช้ท กั ษะเพื่อ การสื่อ สารทัง้ 4 ทักษะนี้ ใ นสถานที่
ทํางานหลังจากจบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ หัสชัย สิทธิ
รักษ์ (2552) ทีไ่ ด้กล่าวว่าภาษาอังกฤษมีการใช้กนั ทั ่วโลกมากกว่าภาษา
อื่น ๆ มีก ารเรีย นการสอนกัน ทัว่ โลกมากกว่ า ภาษาอื่น และเป็ น
ภาษาสากลที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ ท ั ว่ โลก ดั ง นั ้น การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษจึงถือว่ามีความสําคัญต่อ นักเรียนนักศึกษาทุกคนในการ
ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก ในฐานะเป็ นภาษาพืน้ ฐานในการศึกษาขัน้
สูงขึน้ และการทํางานต่อไป [6]
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิ จยั ไปใช้
จากผลวิจยั ดังกล่า วข้างต้น ผู้วิจยั ได้นํามาพิจารณาและมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.1 เนื่องจากผลวิจยั พบว่า ความต้องการกลวิธใี นการสอน
ภาษาอัง กฤษด้านทักษะการฟงั ในรายข้อ ที่ต่ําสุดคือ มีการตัง้ เกณฑ์
ระดับความสามารถในการฟงั ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา และ
ผลักดันให้นักศึกษามีระดับความสามารถตามเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ ถึงแม้จะอยู่
ในระดับ มาก แต่ ถื อ ว่ า มีค่ า เฉลี่ ย ตํ่ า ที่ สุ ด เมื่อ เที ย บกับ รายข้ อ อื่ น ๆ
เนื่องจากนักศึกษาไม่คุ้นเคยกับการฟงั ภาษาอังกฤษจึงทําให้รสู้ กึ กดดัน
ถ้า จะต้ อ งทํ า ให้ถึง เกณฑ์ท่ีต ัง้ ไว้ ดัง นั น้ อาจารย์ผู้ส อนควรใช้ วิธีก าร
ประเมินผลเป็ นระยะจากการฟงั ที่ง่ายไปยาก โดยที่ให้นักศึกษาได้มกี าร
ฟงั หลายครัง้ เพื่อเกิดความคุน้ เคย
1.2 ความต้องการกลวิธใี นการสอน ด้านทักษะการพูด ที่ม ี
ระดับค่า เฉลี่ย ตํ่ าสุด คือ มีการจัดกิจ กรรมการและการแข่ง ขันพูด ทัง้
ภายในสถาบัน ฯ และภายนอกสถาบัน ฯ อย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่อ สร้า ง
ทัศ นคติ แ ละแรงใจจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาสนใจในการพู ด
ภาษาอังกฤษมากขึน้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษาไม่มคี วามคุย้ เคยกับ
การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ จึงทําให้รู้สึกไม่ม ั ่นใจว่าเวลาต้อ ง
ออกไปพูด ดังนัน้ อาจารย์ผู้สอนควรมีการฝึ กให้นักศึกษาได้พูดในชัน้
เรียนเป็ นระยะ เริม่ จากการพูดเนื้อหาสัน้ ๆ โดยมีการเตรียมตัวมาก่อน
จนถึ ง พู ด เนื้ อ หาที่ ย าว โดยไม่ ม ีก ารเตรีย มตัว มาก่ อ นด้ ว ย เพื่อ ให้
นักศึกษาเกิดความคุย้ เคยกับการพูดภาษาอังกฤษ

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจ ยั มีประเด็นสําคัญ ที่นํา มาอภิปรายจาก
สรุปผลการวิจยั มีประเด็นสําคัญทีน่ ํามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1.จากผลการวิจยั ความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อ พัฒ นา
และยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อ
การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของประนอม ตังปรีชาพาณิชย์ (2555) ที่กล่าวว่า
ภาษาอังกฤษมีการใช้กนั ทั ่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มีการเรียนการสอน
กันทั ่วโลกมากกว่าภาษาอื่นและเป็ นภาษาสากลที่ติดต่อ สื่อ สารได้ท ั ่ว
โลก การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษประการแรกนั ้น ถู ก ใช้ ใ นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ควรเป็ นการ
เรียนรูแ้ บบธรรมชาติ ไม่จําเป็ นต้องท่องศัพท์ แปล หรือรูห้ ลักไวยากรณ์
ดังนัน้ การเรียนการสอนในระดับเริม่ เรียนรู้ภาษานัน้ ต้องเน้ นการมีส่วน
ร่วมทางภาษาให้มากที่สุด คือผูเ้ รียนต้องเรียนรูจ้ ากการฟงั และพูดอย่าง
เป็ นธรรมชาติจนเกิดทักษะ เริม่ จากการพูดในชีวติ ประจําวันในครอบครัว
แล้วค่อยขยายออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้น เพื่อ เป็ นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ในการศึกษาขัน้ สูงขึน้ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนัน้ เป็ นการ
ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับกระบวนการที่เกิดขึน้
ในการสื่อสารจริง ดังนัน้ ผูส้ อนควรจัดให้มสี ถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
ทีเ่ อื้อต่อการสื่อสารได้อย่างสมจริง [4] ทัง้ นี้เนื่องจากเพราะนักศึกษาชัน้
ปี ท่ี 4 เป็ นนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาและต้องเตรียมพร้อมในการ
ทํางาน ทําให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านทักษะการสื่อ สารภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้านคือ ด้านการฟงั
ด้านการพูด ด้านการอ่านและด้านการเขียน เพื่อสามารถนํ าไปใช้ในที่
ทํางานได้
2. จากผลการเปรียบเทียบความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า
นักศึกษาที่เพศต่างกัน มีความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หลัง สํ า เร็จ การศึ ก ษา โดยภาพรวมและรายด้ า นไม่
แตกต่างกัน ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความต้องการกลวิธใี นการสอนเพื่อ
พัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ในด้านต่างๆ แตกต่างกัน
ทัง้ นี้ จ ะเห็น ได้ว่ า มีค วามใกล้ เ คีย งกับ งานวิจ ัย ของคาแรล และ โจน
(Carrell and Joan, 1988) ที่กล่าวว่าในการเรียนภาษาต่างประเทศนัน้
นักศึกษาทัง้ เพศชายและเพศหญิงต่างต้องการความเชื่อมั ่นในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ ผ่านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การทํา
กิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน โดยเฉพาะกับอาจารย์เจ้าของ
ภาษา [5]
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[6] หัสชัย สิทธิรกั ษ์. ความสําคัญของการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ. สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

1.3 ความต้องการกลวิธใี นการสอน ด้านทักษะการอ่าน ที่ม ี
รายข้อที่มคี ่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการจัดกิจกรรมการและการแข่งขันการ
อ่านในสถาบันฯ และนอกสถาบันฯ เพื่อ สร้างทัศนคติและแรงจูงใจให้
นัก ศึก ษาสนใจในการอ่า นภาษาอัง กฤษมากขึ้น ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะ
นักศึกษาไม่คุ้ยเคยกับการแข่งขันการอ่าน ดังนัน้ อาจารย์ผู้สอนควรมี
การเก็บคะแนนการอ่านในชัน้ เรียนเป็ นระยะจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหา
ทีย่ าก เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความมั ่นใจในทักษะการอ่านของตนมากขึน้
1.4 ความต้องการกลวิธใี นการสอน ด้านทักษะการเขียน ที่ม ี
ค่า เฉลี่ย ตํ่า สุด คือ มีก ารสนับ สนุ นให้นัก ศึกษาเดิน ทางไปตามสถาน
ประกอบการต่างๆ และเขียนรายงานเป็ นภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางกลับ
มาแล้ว ทัง้ นี้ อ าจเป็ นเพราะนักศึก ษาไม่คุ้ยเคยกับการเก็บข้อ มูลนอก
สถานที่ และมีความกังวลว่าข้อมูลที่ได้มาจะไม่ครบหรือไม่เป็ นที่พอใจ
ของอาจารย์ผูส้ อน ดังนัน้ อาจารย์ผู้สอนควรมีการฝึ กฝนให้นักเรียนได้ม ี
การออกสัมภาษณ์จากสถานที่ใกล้ๆ ก่อน เช่นมีการสัมภาษณ์นักศึกษา
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น ก่ อ น แล้ ว ฝึ ก การเขีย นสรุ ป หรือ เขีย น
รายงาน เพื่อ ฝึ ก ให้นัก ศึก ษามีค วามมั ่นใจในการถามและเขีย นสรุ ป
รายงานจากเนื้อหาทีง่ า่ ยไปสูเ่ นื้อหาทีย่ ากขึน้
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ในครังต่
้ อไป
2.1 ควรทําการวิจยั เปรียบเทียบความต้องการกลวิธใี นการ
สอนเพื่อ พัฒ นาและยกระดับ ความสามารถทางภาษาอัง กฤษของ
นัก ศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 4 เพื่อ การประกอบอาชีพ หลัง สํ า เร็จ การศึก ษา กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2.2 ควรมีการวิจยั คุณลักษณะของอาจารย์ในแต่ละด้านใน
รูปแบบเชิงลึก เช่น คุณลักษณะด้านการเรียนการสอนก็ควรมีการศึกษา
ถึง รู ป แบบ วิธีก ารเรีย นและเทคนิ ค การสอนที่ม ีค วามเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของเนื้อหาวิชา ของนักศึกษาแต่ละคณะ
เอกสารอ้างอิ ง
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ั ฑ์, 2544.
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ระบบรายงานการประเมิ นตนเองแบบ Taxonomy เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
Taxonomy based Self-Assessment Report System for Educational Quality Assurance
เกษม ทิพย์ธาราจันทร์1, ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่
2

1
kasem@tni.ac.th
thitiporn@tni.ac.th

want to use the documents for reference can navigate, search and
find the required information easily by using tag filtering and use
the information without any duplicate. This taxonomy based selfassessment report system is used as the Intranet system of
faculty, program and committee to report the achievement
throughout the academic year and submit the reports of Thai
Qualifications Framework for Higher Education (TQF) such as
TQF3-6 with the system timestamp as the evidence to ensure the
timely submission. These reports of accomplishment and TQF are
very important references for making the self-assessment report of
faculty/program. The survey result from assessors and quality
assurance related persons shows that the average satisfaction
score is 4.20 from 5 with the highest satisfaction of “Ability to
apply in your organization” and “Ability to link
information/reference efficiently in preparing E-SAR”, respectively.
Keywords: taxonomy, self-assessment report, educational
quality assessment

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรายงานการประเมินตนเอง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-SAR) โดยมุ่ ง เน้ น การพัฒ นารู ป แบบการจัด เก็ บ
เอกสารและการนํ าไปใช้งาน ที่มกี ารเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็ นระบบด้วย
Taxonomy และการออกแบบ Taxonomy terms ตามโครงสร้างข้อมูล
เชิงลําดับชัน้ ทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างการดําเนินงานของหน่ วยงานและ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูเ้ ป็ นเจ้าของเอกสาร
สามารถจัด เก็บ เอกสารอย่า งเป็ น หมวดหมู่ไ ด้ด้ว ยตนเองโดยการใช้
Multiple Tags และผู้ท่ตี ้องการใช้เอกสารในการอ้างอิง สามารถค้นหา
ด้วยวิธี Tag filtering เพื่อกรองเอกสารที่ต้องการและนํ าไปใช้ได้โดยไม่
ต้องสําเนาเพิม่ เติม สร้างความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเชื่อมโยง
เอกสารอ้างอิงเพื่อเป็ นหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระบบรายงานการประเมิน ตนเองด้ว ยรู ป แบบการจัด เก็บ เอกสารที่
พัฒ นาขึ้ น นี้ ถู ก ใช้ เ ป็ นระบบ Intranet ของคณะ หลั ก สู ต ร และ
คณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อใช้ในการนํ าเสนอผลการดําเนินงานต่างๆ
ตลอดปี การศึกษา และการส่งเอกสารรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น มคอ.3-6 โดยใช้ Timestamp ของระบบ
เป็ นหลัก ฐานเพื่ อ ตรวจสอบวัน ที่ ส่ ง เอกสารให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานและเอกสาร มคอ.
เหล่ านี้ ถือ เป็ นข้อ มูลอ้างอิงที่สํา คัญ ในการจัดทํา รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะ/หลักสูตร โดยผลสํารวจความพึงพอใจจากผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาและผู้ท่ีทํางานด้านประกันคุณภาพพบว่า มีค่าเฉลี่ย
ระดับ ความพึง พอใจเท่ า กับ 4.20 จาก 5 ซึ่ง หัว ข้อ ที่ม ีค วามพึง พอใจ
สู ง สุ ด คือ “สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหน่ ว ยงานของตนเองได้ ”
รองลงมาคือ “ในการทํา E-SAR สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เอกสารอ้างอิง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
คําสําคัญ: การจัดหมวดหมู,่ รายงานการประเมินตนเอง, การประเมิน
คุณภาพการศึกษา

1. บทนํา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ เล็งเห็นถึง
ความสํ า คัญ ของงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอัน เป็ นเครื่ อ งมื อ
ขับ เคลื่อ นการพัฒ นาบัณ ฑิต ที่ม ีคุ ณ ภาพออกสู่ ส ัง คม ซึ่ง การจัด ทํ า
รายงานผลการดํา เนิ น งานในแต่ ละปี ก ารศึก ษานัน้ จํา เป็ น ต้อ งมีก าร
รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆตลอดปี การศึกษา หรือตลอดช่วงระยะเวลา
ในการตรวจประเมินผล เพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการ
ดําเนิ น งานสําหรับ การประเมินคุณภาพที่สอดคล้อ งกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) นับเป็ นภาระงานที่ใช้เวลามากในการค้นหา รวบรวมข้อมูล แยก
ประเภทและเชื่อมโยงเอกสารระหว่างกัน และบางครัง้ เกิดความซํ้าซ้อน
เนื่องจากข้อมูลมีจํานวนมาก และมาจากหลายส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึ่ง
บางส่วนงานยังขาดการจัดการข้อ มูลอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับ
การดําเนินงานในหน่ วยงาน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้พฒ
ั นาระบบรายงาน
การประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารจัดเก็บและแบ่งประเภทเอกสาร
สอดคล้อ งกับ การดํา เนิ น งานภายในองค์ก รและเกณฑ์ม าตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการ

Abstract
This research aims to develop taxonomy based document
management for electronic self-assessment report (E-SAR) system
that arranges information according to the hierarchical relationship
of organizational structure and quality assessment standard. The
owners of information are able to classify and manage document
files into related categories by using multiple tags. The users who
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มหาวิทยาลัยบูรพา [9] ที่มลี กั ษณะการทํางานคล้ายกันคือ บันทึกข้อมูล
ตามประเภทข้อ มู ล เช่ น นวัต กรรมของคณะ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ป
วัฒนธรรม กิจกรรมคณะ วิทยานิพนธ์และการตีพมิ พ์/นักศึกษารับรางวัล
โครงการบริการวิชาการ เป็ นต้น
• ระบบสารสนเทศเพื่อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สถาบัน
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง [10] ซึ่งพัฒนาและออกแบบให้
ผู้ใ ช้ง านสามารถเลือ กดูข้อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานได้ต ามปี ก ารศึก ษา
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือจะ
เลื อ กดู ข้ อ มู ล แบ่ ง ตามหน่ ว ยงานย่ อ ยต่ า งๆ โดยตัว แทนของแต่ ล ะ
หน่ วยงานจะได้รบั ข้อมูล User และ Password เพื่อบันทึกและอัพโหลด
ผลการดําเนินงาน นอกจากนัน้ ยังมีการจัดเก็บเอกสาร มคอ. อย่างเป็ น
ระบบ แบ่งตามประเภท มคอ. ชื่อหน่ วยงาน ภาควิชา หลักสูตร ภาค
การศึกษา ปี การศึกษา วิชา และสืบค้นได้งา่ ยตามประเภทการจัดเก็บ
งานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ั
ในปจจุบนั โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรของหน่ วยงานทุกคนได้
มีส่ ว นร่ ว มในการบัน ทึก ข้ อ มู ล กิ จ กรรม ผลการดํ า เนิ น งานต่ า งๆที่
รับ ผิด ชอบได้เ องในระบบตลอดปี ก ารศึก ษา ซึ่ง จะทํ า ให้ไ ด้ข้อ มู ล ที่
ถูกต้องและครบถ้วน โดยนํ าหลักการพืน้ ฐานของการใช้ Metadata tag
มาประยุกต์ในการออกแบบระบบ ประกอบด้วย
1. Taxonomy terms design
ซึ่งแบ่งประเภทข้อมูลโดยคํานึงถึงรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
เพื่อ ออกแบบหมวดหมู่ข้อ มูลจากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้งาน
ข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานของข้อมูล โดย
อ้างอิงข้อมูลประกอบการพิจารณาส่วนหนึ่งจาก [11].

ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ และสามารถค้นหาเพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยลดเวลาในการค้นหาเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง และมีการเชื่อ มโยงของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดทํารายงาน การตรวจประเมินผล และลดการใช้ทรัพยากรอย่าง
อย่างสิน้ เปลืองเพื่อผลิตเอกสารรายงานต่างๆอีกด้วย
2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปจั จุบนั สถาบันการศึกษาต่างๆได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศสําหรับการ
ประเมินคุณภาพตนเองเพื่อใช้ในองค์กร ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ หมวดหมู่ โดยระบบสารสนเทศเพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทีส่ าํ คัญมีดงั นี้
• ระบบรายงานการประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชีย งใหม่ [1] ซึ่ ง แบ่ ง การรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามปี
การศึก ษา องค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี้ตามเกณฑ์การประเมิน คุณ ภาพ
การศึก ษา โดยมีก ารเชื่อ มโยงของข้อ มูล เอกสาร/หลัก ฐานอ้า งอิง ที่
จัดเก็บ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ห รือ ลิง ค์ของเว็บไซต์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อ ง นับเป็ นลัก ษณะพื้นฐานของการจัดทําระบบรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆได้พฒ
ั นาในรูปแบบการทํางาน
ที่ค ล้า ยคลึง กัน เช่ น ระบบฐานข้อ มูล เพื่อ จัด ทํ า รายงานการประเมิน
ตนเองออนไลน์ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัยบูรพา [2] E-SAR
สํา นั ก งานประกัน คุ ณ ภาพ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ [3] ระบบ
จัด เก็บ ข้อ มู ล งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาออนไลน์ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต [4] ระบบ SAR Online มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา [5]
• ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารงาน คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [6] ซึ่งมีการจําแนกกลุ่ม
งานตามพันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
แก่ ส ัง คม และวิเ คราะห์โ ครงสร้า งการบริห ารงาน เพื่อ จัด ทํ า ระบบ
สารสนเทศในการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการดํ า เนิ น การและแสดงผลให้
สอดคล้องกับประเภทผูใ้ ช้งาน เช่น การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่บนั ทึก
ข้อมูลภาควิชา/หน่วยงาน สามารถบันทึกผลการดําเนินการในด้านต่างๆ
อาทิ ข้อมูลงานวิจยั /นําเสนอ/ตีพมิ พ์ ข้อมูลคําสั ่งแต่งตัง้ /กรรมการ ข้อมูล
กิจกรรมในรอบปี ข้อมูลแผนงานโครงการ เป็ นต้น ผู้บริหารภาควิชา/
หน่ ว ยงาน/ผู้บ ริห ารคณะฯ สามารถแสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศ
ทัง้ หมดและแสดงสารสนเทศเฉพาะภาควิชา/หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อมูลการเรียนการสอน ข้อมูลฐานข้อมูลประกอบตัวชีว้ ดั ข้อมูลบุคลากร
เป็ นต้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่างๆ โดย
ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันในงานที่เกี่ยวข้องและมีขอ้ มูลที่เป็ นปจั จุบนั
เป็ นประโยชน์ เพื่อการประกันคุณภาพและการตัดสินใจ นอกจากนี้ยงั มี
ระบบสารสนเทศคณะเพื่องานประกันคุณภาพของมหาวิท ยาลัยแม่โจ้
และมหาวิท ยาลัยมหิดล [7], [8] ระบบฐานข้อ มูลประกันคุณภาพ
การศึก ษา สํ า หรับ การจัด ทํ า SAR Online คณะมนุ ษ ยศาสตร์

ั ยทีม่ ผี ลกระทบต่อ Taxonomy terms
ตารางที่ 1 ปจจั
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
ผูส้ ร้างข้อมูล
ผูเ้ ก็บรักษาข้อมูล
ผูใ้ ช้งานข้อมูล

ลักษณะการใช้งานข้อมูล
การไหลของข้อมูล
สถานะของข้อมูล
ลําดับชัน้ /ลําดับความสําคัญของข้อมูล
โครงสร้าง/องค์ประกอบของข้อมูล
ความถีข่ องข้อมูล

2. Collaborative tagging
โดยใช้วธิ กี ารทํางานร่วมกันคือ ให้ผูส้ ร้างและผูใ้ ช้งานข้อมูล เพิม่ Tag
ได้ ต ามประเภทข้ อ มู ล ที่ กํ า หนดเมื่ อ พิ จ ารณาเห็น ว่ า ในส่ ว นความ
รับผิดชอบมีความเกีย่ วข้องกัน
3. Tag filtering
ในการ Navigate หรื อ การค้ น หาข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการจัด ทํ า
เอกสารรายงาน ทําได้โดยการกรองด้วย Tag ข้อมูล ซึ่งแยกหมวดหมู่
ตามประเภทข้อมูลทีก่ ําหนด
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ปานกลาง น้ อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ และแปลความค่าระดับความ
พึงพอใจเฉลีย่ เป็ นดังนี้
4.51 - 5.00 แปลได้วา่ พึงพอใจมากทีส่ ดุ
3.51 - 4.50 แปลได้วา่ พึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 แปลได้วา่ พึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 แปลได้วา่ พึงพอใจน้อย
0.00 - 1.50 แปลได้วา่ พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ

3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การพัฒนาระบบรายงานการประเมินตนเองแบบ Taxonomy เพื่องาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มีขนั ้ ตอนการดําเนินงานวิจยั ทีส่ าํ คัญคือ
• Taxonomy terms design โดยการศึกษาปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อ
Taxonomy terms ในตารางที่ 1 ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแบ่ง
หมวดหมูข่ อ้ มูลทีส่ าํ คัญสําหรับการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อ
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดงั แสดงในตารางที่ 2

งานวิจ ัย นี้ ไ ด้นํ า หลัก การ Taxonomy ด้ ว ยการจัด การข้อ มู ล แบบ
Multiple tags เพื่อพัฒนาระบบรายงานการประเมินตนเอง ประยุกต์ใช้
สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ซึ่งผล
การศึ ก ษาวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งการดํ า เนิ น งานของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ ช้เป็ นตัวอย่างในงานวิจยั นี้ สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ ป็ นเจ้าของ/
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลได้ดงั นี้
• เลขานุ การ ทําหน้าที่เก็บเอกสารเข้าและออก เช่น คําสั ่ง ระเบียบ
ข้อ บังคับ จดหมายเข้ามายังหน่ วยงาน จดหมายเชิญ วิท ยากร บันทึก
ข้ อ ความต่ า งๆที่ ส่ ง ไปยัง หน่ ว ยงานภายนอก รายงานการประชุ ม
คณาจารย์ เป็ นต้น
• คณะกรรมการคณะทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ เพื่อปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี รวมทัง้ ให้สอดคล้องกับระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามทีห่ น่วยงานกํากับได้กําหนดไว้
• หลักสูตร เก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น เอกสาร
มคอ.2-7 รายงานการประชุมและการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
เป็ นต้น
โดยมีการออกแบบประเภทของ Tag ต่างๆตามหมวดหมู่ในตารางที่
2 ทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างการดําเนินงานของหน่ วยงานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึง่ แบ่งได้เป็ น 5 หมวดดังนี้
1. ชนิดเอกสาร (เอกสารเข้า เอกสารออก รายงานการประชุม)
2. คณะกรรมการคณะ เช่น คณะกรรมการวิชาการและการเรียนการ
สอน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
3. มคอ. (3, 4, 5, 6)
4. หลักสูตร (IT, MT, BI, MIT)
5. องค์ประกอบและตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ตารางที่ 2 หมวดหมูป่ ระเภทเอกสารสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดหมูเ่ อกสารตาม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
คณะกรรมการดําเนิ นงาน

หลักสูตร

หมวดหมูเ่ อกสารตาม
ลักษณะการใช้งานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล:
• เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้)
• มคอ.
ความถีข่ องข้อมูล:
• เอกสารเข้า
• เอกสารออก
• รายงานการประชุม

ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงสร้างหลักคือ(ตัวอักษรหนา) โครงสร้างการ
ดําเนินงานของหน่ วยงาน และโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ 2 โครงสร้างรองคือ(ตัวอักษรเอียง) มคอ. และ
ชนิดเอกสาร
• ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มอี ยู่ในปจั จุบนั อาทิ Google Apps, OpenSource Content Management Framework (CMS) เช่น WordPress,
Joomla, Drupal ในการพัฒ นารูปแบบการจัดเก็บข้อ มูลและระบบ
E-SAR โดยระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น ในงานวิ จ ัย นี้ ได้ นํ า Drupal มาเป็ น
เครื่องมือในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ใช้, การ
จัดการเมนู และ Taxonomy
• ทดสอบระบบโดยการนํ าไปใช้งานกับบุคลากรในหน่ วยงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านงานประกันคุณภาพ โดยในการบันทึกเอกสารข้อมูลทุก
ครัง้ จะมีการระบุ Tag ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และ/
หรือโครงสร้างการดําเนินงานของหน่ วยงาน และ/หรือชนิดเอกสาร โดย
เจ้า ของเอกสารสามารถระบุ ไ ด้ม ากกว่า หนี่ ง Tag และผู้เ กี่ยวข้อ ง
สามารถเพิม่ เติม Tag ได้ หากพบว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์มคี วาม
เชื่อมโยงกัน สามารถใช้อา้ งอิงร่วมกันได้ (Collaborative tagging)
• ประเมินผลความพึงพอใจโดยผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษา และผู้
ที่ ทํ า ง า น ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ ว ย paper-based
questionnaire และ web-based questionnaire โดยใช้ม าตราส่ว น
ประมาณค่าระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ Likert Scale กําหนด
นํ้ าหนักของตัวเลือกเป็ น 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยหมายถึง มากที่สุด มาก

โดยมี Main taxonomy (หมวดที่ 2, 4 และ 5) สรุปได้ดงั แสดงในรูปที่
1 ซึ่ง ถูกเลือ กให้เ ป็ นเมนู หลักของระบบเพื่อ การเข้าถึง ข้อ มูลได้อ ย่า ง
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้
4. ผลการวิ จยั
ระบบรายงานการประเมินตนเองที่อ อกแบบและพัฒ นาขึ้นนี้ มีการ
เชื่อ มโยงของข้อ มูล เอกสารอ้า งอิงต่ า งๆอย่า งเป็ น ระบบ เช่ น ข้อ มูล
สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนของหลักสูตรในปี การศึกษา ซึ่งมีการเชื่อมโยง
กับเอกสาร มคอ.3 และ 5 ในทุกรายวิชา ดังแสดงในรูปที่ 2 รายงานการ
ประเมินตนเองของคณะจัดทําตามรูปแบบเกณฑ์การประกันคุณภาพ
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โดยเนื้ อ หารายงานสามารถคลิ๊ก ที่ข้อ ความ/เลขเอกสารอ้า งอิง และ
เชื่อ มโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดงั แสดงในรูปที่ 3 โดยผู้ประเมิน
สามารถทําการประเมิน ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ผ่านระบบแบบ Online เป็ นการจัดเก็บข้อมูลด้วยหลักการ Taxonomy
โดยผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล/ผูเ้ กี่ยวข้องเลือก Tag ตามประเภทข้อมูลที่ได้
ออกแบบไว้ ดัง ตัว อย่ า ง Tag ประเภทข้ อ มู ล ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปที่ 4 และผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลที่แยก
เป็ นห ม วดห มู่ ไ ด้ จ า กเ ม นู ด้ า นบ น ข อ ง เว็ บ ไ ซต์ ป ระ กอ บ ด้ ว ย
คณะกรรมการ (รูปที่ 5) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ (รูปที่ 6) หลักสูตร (รูปที่ 7) และมีระบบ Login เพื่อแยก
ประเภทและสิทธิ ์ในการเข้าถึงและอัพเดทข้อมูล

รูปที่ 2 ตัวอย่างการเชือ่ มโยงเอกสาร มคอ.3 และ 5 ใน E-SAR ระดับหลักสูตร

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Main taxonomy ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเชือ่ มโยงเอกสารอ้างอิง องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1
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รูปที่ 7 เมนูการแบ่งหมวดหมูเ่ อกสารแยกตามหลักสูตร

ระบบที่พฒ
ั นาขึ้นนี้ได้ถูกใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและคณะของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ E-SAR ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
และผู้ท่ีทํางานด้านประกันคุณภาพ จํานวน 30 คน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งค่าเฉลี่ยรวม
ของระดับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับ พึงพอใจมาก มีค่า
เท่ า กับ 4.20 จากคะแนนเต็ ม 5.00 โดยหัว ข้อ ที่ม ีผ ลประเมิน ความ
พึงพอใจสูงสุดคือ “สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานของท่านได้” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (SD = 0.71) รองลงมาคือ “ในการทํา E-SAR
สามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล เอกสารอ้างอิงได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (SD = 0.64) ซึ่งในทุกหัวข้อมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมาก

รูปที่ 4 ตัวอย่าง Tag ประเภทข้อมูลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกีย่ วกับระบบ E-SAR
หัวข้อการประเมิน
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้าง
การดําเนินงานของหน่วยงาน
สาม ารถจั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ตา มหมวด หมู่ เ กณ ฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เป็ นระบบ ลดความซํ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล
และเอกสารอ้างอิง
ในการทํา E-SAR สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
เอกสารอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ความสะดวกในการจัดทํา E-SAR
มีความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานได้ตลอดปีการศึกษา
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านได้
ความสะดวกในการตรวจประเมิน E-SAR
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ค่าเฉลีย่

รูปที่ 5 เมนูการแบ่งหมวดหมูเ่ อกสารตามคณะกรรมการดําเนินงาน

ค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
4.10

0.61

4.20

0.61

4.27

0.64

4.23
4.07

0.68
0.69

4.33
4.23
4.13
4.20

0.71
0.57
0.57

SD

5. สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาระบบรายงานการประเมินตนเองเพื่องานประกันคุณภาพ
การศึกษาในงานวิจยั นี้ มีพ้นื ฐานที่สําคัญคือรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างการทํางานของหน่ วยงานและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลัก Taxonomy ด้วยการจัดการ
ข้อมูลแบบ Multiple tags และมุ่งเน้นให้บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

รูปที่ 6 เมนูการแบ่งหมวดหมูเ่ อกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
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[5] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, “ระบบ SAR Online,”
สืบ ค้น เมื่อ 10 มีน าคม 2558 จาก http://qa.src.ku.ac.th/QAsar/
doc_sar.pdf
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หรือกิจกรรมที่เป็ นเจ้าของข้อมูลนัน้ ๆเป็ นผูม้ สี ่วนร่วมในการรายงานผล
และจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองตลอดปี การศึกษา และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุก
คนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลให้มคี วามเป็ นปจั จุบนั อยู่เสมอ
การจัดประเภทของข้อ มูลเอกสารที่สอดคล้อ งกับ การดําเนิ น งานของ
หน่ วยงานอย่างต่อ เนื่อ ง จะทําให้สะดวกและง่ายต่อ การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหาข้อมูล เอกสารอ้างอิง
ของการดําเนินงานได้อ ย่างรวดเร็ว รายงานมีการเชื่อ มโยงของข้อ มูล
อย่างเป็ นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ ลดเวลาในการจัดทําและตรวจประเมิน
คุณภาพ โดยผลประเมินความพึงพอใจของระบบรายงานการประเมิน
ตนเองที่พฒ
ั นาขึ้นนี้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
จาก 5.00 และหัว ข้อ ที่ม ีค่ า เฉลี่ย ระดับ ความพึง พอใจสู ง สุ ด คือ การ
สามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นหน่ ว ยงานของตนเองได้ ทัง้ นี้ ร ะบบได้
ออกแบบให้มคี วามยืดหยุ่น สามารถปรับเมนู และ Taxonomy terms ให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานของแต่ละหน่ วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัยได้
รองรับ การแก้ ไ ข อัพ เดทข้อ มู ล และเชื่อ มโยงข้ อ มู ล อย่ า งอัต โนมัติ
ซึ่ง ข้อ เสนอแนะจากผู้ใ ช้ร ะบบรายงานการประเมิน ตนเองในแต่ ล ะปี
การศึกษาได้ถูกนํ าไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน การปรับเปลีย่ นโครงสร้างการดําเนินงานของหน่ วยงานและ
เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา เพื่อ ให้ก ารจัด ทํ า รายงานการ
ประเมินตนเองเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ที่ให้ทุนสนับสนุ นการทําวิจยั
และนักศึกษา/บุคลากรฝ่ายสนับสนุ นผู้ช่วยงานวิจยั ทุกคน ได้แก่ นาย
ธนศีล คิชิโ มโตะ ผู้ช่ ว ยงานด้า น CMS Website, นายวิศิษ ฐ์
ทองบุญเรือง ผูช้ ่วยงานด้าน Banner Website, ศูนย์สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICC) โดยเฉพาะคุณดลวิชิต จันทร์นาม ในการสนับสนุ นเรื่อง
Server และการบํารุงรักษาระบบ และนักศึกษาผูช้ ่วยงานด้านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ มา ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, “ระบบ
รายงานการประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์,” สืบค้นเมือ่ 10 มีนาคม 2558
จาก http://www.ilac.cmru.ac.th/e-sar
[2] สํานักคอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลัยบูร พา, “ระบบฐานข้อ มูล เพื่อ จัดทํา
รายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR),” สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม
2558 จาก Available: http://e-sar.buu.ac.th/e-sar
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การออกแบบโมเดล QoS เพื่อปรับปรุงคุณภาพสําหรับการติ ดตัง้
ซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์แบบ P2P โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
QoS Model Development for Software Quality Installation
Improvement via P2P methods with supported by Fuzzy Logic
ยุรนันท์ มูซอ1, ธงชัย แก้วกิรยิ า2
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การสอนประกอบกับผูใ้ ช้งานที่สบั เปลี่ยนกันใช้งาน ปญั หาหลายอย่าง
ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์กต็ ามมาเช่น คอมพิวเตอร์บูทเข้าใช้งานไม่ได้,
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส และเครื่อ งคอมพิวเตอร์ช้า การแก้ปญั หาที่ดี
ที่สุดคือการ Format เครื่องและติดตัง้ ระบบปฎิบตั กิ ารใหม่ แต่ในการ
ติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารใหม่จาํ เป็ นจะต้องใช้เวลาหลายชั ่วโมงต่อเครื่อง
การติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทลี ะหลายเครื่อง
ในเวลาเดียวกัน ป จั จุบนั มีซอฟต์แวร์ท่ีนิ ยมนํ า มาใช้งานคือ Norton
Ghost ซึ่ง เป็ น การทํ า ไฟล์ต้น ฉบับ (Image file) จากเครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ต้นฉบับ จากนัน้ นํ าไฟล์ท่ีไ ด้ไ ปเก็บไว้ท่ีเครื่อ ง Server
เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Client ได้เข้ามาดาวน์โหลด Image file ไป
เก็บไว้ทเ่ี ครื่อง จากนัน้ ทําการคลาย Image file ทีเ่ ครื่องปลายทางทีละ
เครื่อง ดังกล่าวมานี้เป็ นวิธกี ารติดตัง้ ระบบปฎิบตั ิการแบบ Client –
Server ซึ่งมีจํากัดคือหากเครื่อง Server เกิดขัดข้องระหว่างที่ Client
กํ า ลัง ดาวน์ โ หลดไฟล์ อ ยู่ จ ะทํ า ให้ ก ารติ ด ตั ง้ ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารที่
ดําเนินการอยูท่ งั ้ หมดไม่สามารถดําเนินการติดตัง้ ต่อไปได้
จากข้อจํากัดของการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Client - Server ที่กล่าวมา
[1] ได้เสนอโมเดลที่จะนํ าโปรโตคอล Peer-to-Peer (P2P) ที่ม ี
ความสามารถในการสนับ สนุ น การรับ -ส่ง ไฟล์ แ บบแยกส่ ว นและมี
ช่องทางการสื่อสารมากกว่าหนึ่งช่องทางในการรับ-ส่งไฟล์ม าใช้งาน
ร่วมกับการติดตัง้ ระบบปฏิบตั ิการบนเครื่อ งคอมพิวเตอร์โดยการนํ า
Image file เก็บไว้ทเ่ี ครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อการกระจาย Image
file ให้แก่เครื่องลูกข่าย (Client) ผ่านทางระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อ
ระหว่างกันโดยเป็ นการเชื่อมต่อกันแบบ P2P อย่างไรก็ตามเครือข่าย
P2P ยังคงมีขอ้ จํากัดอยูค่ อื การเข้าลําดับคิวการให้บริการ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึง มีแนวคิดที่จ ะนํ า การประกัน คุณ ภาพการให้บ ริก าร Quality of
service (QoS) [2] ซึ่งจะช่วยการจัดลําดับความสําคัญในการส่งข้อมูล
โดยจะเน้นในส่วนของการจัดลําดับความสําคัญในการส่งข้อมูลด้วยการ
ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ Fuzzy logic ช่วยตัดสินใจเลือกเทคนิคการ
จัดการคิว (Queuing) จาก 3 แบบ คือการจัดคิวแบบเข้าก่อนออกก่อน
(First-in-First-out : FIFO) แบบการจัดลําดับคิว (Priority Queue :

บทคัดย่อ
การติดตัง้ ระบบปฏิบ ัติก ารบนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ค รัง้ ละหลาย
เครื่องในเวลาเดียวกัน ปจั จุบนั ใช้วธิ สี ร้างไฟล์ต้นฉบับ (Image file)
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ จากนัน้ นํ าไฟล์ท่ไี ด้ไปเก็บไว้ท่ีเครื่อง
Server เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Client ได้เข้ามาดาวน์โหลด Image
file แล้วไปติดตัง้ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นวิธกี ารรับ-ส่งข้อมูลแบบ
Client - Server งานวิจยั ฉบับนี้ได้นําเสนอแบบจําลองการติดตัง้
ระบบปฏิบตั ิการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทีละหลายเครื่องบนเครือข่าย
Peer to Peer (P2P) แบบมีการประกันคุณภาพการให้บริการ Quality
of service (QoS) แบบจําลองประกอบด้วย 5 โมดูลย่อยดังต่อไปนี้ 1)
Broadcast Check Alive Node module ทําหน้าที่ตรวจสอบโนด
ทัง้ หมดในเครือข่าย 2) Check Bandwidth module ตรวจสอบแบนด์
วิธที่แต่ ละโนดได้ร บั ว่ามีจํานวนแบนด์วิธเท่ าใด 3) Routing Peer
module ทําหน้าทีร่ บั ข้อมูลจากสองโมดูลที่ผ่านมาแล้วนํ ามาหาจํานวน
โนดทัง้ หมด 4) Selected QoS module จัดลําดับความสําคัญ และ
ความเหมาะสมว่าโนดทีม่ แี บนด์วธิ น้อย จะต้องจับคู่ดาวน์โหลดกับโนด
ที่มแี บนด์วธิ มากกว่าโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) 5)
Download Best Priority module ทําหน้าทีก่ ารดาวน์โหลดไฟล์ ของ
โนดที่ผ่านกระบวนการทํา QoS แล้ว 6) Failure Detector module ใช้
ตรวจสอบความผิดพลาดของโนดแบบเรียลไทม์ หากมีโนดใดๆ เกิด
ข้อผิดพลาดในระหว่างการดาวน์ โหลด ผลการประเมินผลโมเดลจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้คา่ เฉลีย่ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.
คําสําคัญ: Peer to Peer, Quality of service, Fuzzy logic
1. บทนํา
ป จั จุ บ ัน คอมพิว เตอร์ถือ ได้ว่า เป็ น ป จั จัย อย่ า งหนึ่ ง ที่ม ีบ ทบาท
สําคัญทางด้านการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็ นระดับมัธยมศึกษาหรือ
ระดับอุดมศึกษา ล้วนแล้วแต่มหี ้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในแต่ละห้องปฎิบตั กิ ารจะมีจํานวนมากกว่า 40 เครื่องขึน้
ไป และมีแนวโน้มสูงขึน้ ในทุกๆปี เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน
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นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ [6] ได้นําเสนอวิธเี ลือกจัดลําดับนํ าส่ง
แพ็กเก็ตข้อมูลตามลําดับความสําคัญก่อนออกจาก SritrangNet ไปยัง
อินเทอร์เน็ตโดยพัฒนาเครื่อ งมือ ชื่อ Traffic Management (TMg)
ประกอบด้วยเทคนิคการจัดคิวสามแบบ คือ Fist-In First-Out (FIFO),
Priority Queueing (PQ) และ Class-Based Queueing (CBQ) และ
เครื่องมือ Traffic Tools เป็ นชุดเครื่องมือสําหรับบันทึกข้อมูลใน
เครือข่ายและจําลองส่งแพ็กเก็ตเข้าสูเ่ ครือข่ายผลจากการทดสอบแสดง
ให้เห็นว่าเมื่อ เกิดความคับคั ่งในเครือ ข่าย หรือ เมื่อ ได้จํากัดปริม าณ
ข้อมูลที่ส่งออกจาก SritrangNet วิธกี ารจัดคิวทัง้ 3 ให้ผลการบริการ
นํ าส่งแพ็กเก็ตต่างระดับความสําคัญสอดคล้องกับวิธกี ารนั ่นๆโดย PQ
และ CBQ ให้ผลการบริการดีกว่า FIFO ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายการจัด
ระดับความสําคัญให้กบั แพ็กเก็ต
Shubhangi Rastogi and Samir Srivastava [7] ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดคิวการให้บริการของแพคเก็ตภายในเร้าเตอร์จงึ
ได้ทําการเปรียบเทียบระหว่าง 3 วิธกี ารจัดคิวคือ วิธที ่ี 1 First in First
out (FIFO), วิธที ่ี 2 Priority Queue (PQ), วิธที ่ี 3 Fair Queue
(WFQ) ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการทดลองคือ วิธกี ารจัดคิวแบบ Weighted
Fair Queuing (WFQ) ไม่เหมาะสมกับการนํามาประยุกต์ใช้งานใน
โปรแกรมประยุกต์ เช่น VOIP, การประชุม Conference เนื่องจากมี
กระบวนการทํางานเยอะจึงอาจทําให้เกิดการ Delay ขึน้ ในเครือข่ายได้
ซึง่ แตกต่างกับวิธกี ารจัดคิวแบบ First in First out (FIFO) ทีจ่ ดั การคิว
ได้อย่างรวดเร็วเพราะวิธนี ้ีไม่ตอ้ งการเก็บค่าคอนฟิ กของแพคเก็ต
วีระชัย แย้ม วจี [8] ได้นําเสนอการศึกษาผลกระทบของความ
หนาแน่ น ของการจราจรในเครือ ข่า ย กับ โพรโทคอลค้นหาเส้น ทาง
ได้ แ ก่ โพรโทคอล DSDV (Destination
Sequenced Distance
Vector), โพรโทคอล DSR (Dynamic Source Routing) และโพรโท
คอล AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector) ด้วยการทดลอง
บนระบบจําลองการทํางานของเครือข่ายเฉพาะกิจแบบเคลื่อนที่ โดยใช้
โปรแกรมเน็ตเวิรค์ ซิมมูเลเตอร์ 2 (Network Simulator 2: NS-2) แล้ว
ทําการปรับปรุงด้วยวิธกี ารทางตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic)
ตัง้ ชื่อโพรโทคอลใหม่ให้ว่า FzAODV ทดสอบการทํางาน AODV กับ
FzAODV เปรียบเทียบประสิทธิภาพ AODV กับ FzAODV ขัน้ ตอน
สุ ด ท้ า ยคื อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลการทดลองของการเพิ่ ม
ตรรกศาสตร์คลุมเครือบนแบบจําลอง
Ansuman Mahapatra, Nachiketa Tarasia, Anuja Ajay, and
Soumya Ray [9] ได้นําเสนอการนํา Fuzzy Inference system เข้ามา
ช่วยจัดการ ระหว่าง Peer ในเครือข่าย Bittorrent P2P โดยใช้ Fuzzy
Logic Toolbox ในโปรแกรม Matlab เพื่อจําลองการนํา Fuzy logic
แบบ Mamdani-type มาใช้งาน
Suardinata and Kamalrulnizam Bin Abu Bakar [10] ได้
นํ าเสนอการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) ในการ

PQ) และแบบการให้น้ํ าหนัก (Weighted Fair Queuing : WFQ) เพิม่
ประสิทธิภาพในการติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารให้ดยี งิ่ ขึน้
2. งานวิ จยั ที่ผ่านมา
กิตศิ กั ดิ ์ วัฒนกุล [3] ได้นําเสนอวิธกี ารนํ าเทคนิคการกระจายไฟล์
แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) โดยใช้โพรโทคอลบิททอเรนท์ มา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ การดาวน์ โหลดไฟล์ วีดีโออีเลิร์นนิ่ ง ช่วยลด
ความคับคั ่งในการรับ - ส่งข้อมูลจากเครื่อง Server และช่วยให้การ
ดาวน์ โหลดไฟล์วีดโี อสามารถทําได้เร็วยิง่ ขึ้น จากนัน้ ทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพทางด้านเวลาในการกระจายไฟล ด้วยโพรโทคอล HTTP
เปรียบเทียบกับการกระจายไฟล์แบบเพียร์ทูเพียร์
ขนิษฐา อุสาใจ [4] นําเสนอวิธกี ารเปรียบเทียบเทคนิคในการ
ประกันคุณภาพการให้บริการ (QoS) สําหรับข้อมูลภาพ (Video) และ
เสียง (Voice) ด้วยการจัดการคิวซึง่ เป็ นการนําเทคนิคการจัดคิวการ
ให้บริการแพ็คเกจ (Packet) จํานวน 3 เทคนิค คือ การจัดคิวแบบเข้า
ก่อนออกก่อน (First-in-First-out : FIFO) แบบการจัดลําดับคิว
(Priority Queue : PQ) และแบบการให้น้ําหนัก (Weighted Fair
Queuing : WFQ) ด้วยโปรแกรมจําลองเครือข่ายเสมือนจริงออปเน็ต
(OPNET) เพื่อหาค่าหน่วง (Delay) การเปลีย่ นแปลงของดีเลย์ (Jitter)
ค่าการสูญหายของแพ็คเกจ(Packet Loss) ปริมาณการจราจร (Traffic)
และค่าช่องสัญญาณ ทีส่ ง่ ได้ (Throughput) พบว่าการใช้เทคนิคแบบ
การให้น้ําหนัก (WFQ) ได้ผลการทดลองทีด่ ี จึงเหมาะสมสําหรับการ
ประกันคุณภาพ (QoS) ของข้อมูลภาพ และสําหรับการประกัน
คุณภาพ (QoS) ของข้อมูลเสียงนัน้ พบว่าการจัดคิวแบบจัดลําดับคิว
(PQ) และแบบการให้น้ําหนัก (WFQ) ได้ผลการทดลองทีใ่ กล้เคียงกัน
จึงมีความเหมาะสมพอๆ กัน
จิตติมา นิตยวรรณ, เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ, โสฬส ชคัตตรยา
พงษ์, และ ธวัชชัยเอี่ยมไพโรจน์ [5] ได้นําเสนอการจัดการปญั หา
เกีย่ วกับการจัดสรรแบนด์วธิ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้ โดย
การใช้ โ ปรแกรมการจัด การแบนด์ วิ ธ ของเครื อ ข่ า ยด้ ว ย QoS
Generator โดยเป็ น โปรแกรมประเภท WebApplication ที่ม ี
จุดประสงค์เพื่อ ใช้ในการควบคุม ปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นในเครือ ข่าย
ขององค์ก รต่ า งๆ โดยจะทํ า การติ ด ตัง้ บนเครื่อ ง Server ที่ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์ โดยอาศัยหลักการของการติดต่อกับเคอร์เน
ลของลีนุกซ์โดยผ่านการสร้างชุดคําสั ่งต่างๆ (Generated Command)
ผ่ า นทางตั ว โปรแกรมโดยตั ว โปรแกรมนั ้น เน้ นการออกแบบ
อินเตอร์เฟสให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย อีกทัง้ ยังเป็ นระบบที่สามารถ
ติด ตัง้ ได้โ ดยง่ายเหมาะสํา หรับ ใช้ใ นการควบคุม ปริม าณข้อ มูล และ
จัดการบริหารปริม าณแบนด์วิธสํา หรับ รองรับ บริก ารต่ างๆที่จํา เป็ น
จะต้องใช้งานในเครือข่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปรับปรุงโพรโทคอลค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจแบบ
เคลื่อนที่ ซึง่ ปญั หาที่พบปจั จุบนั คืออุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่
ด้วยความเร็วสูง จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการสื่อสารอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง
Suardinata, Kamalrulnizam bin Abu Bakar, and Nimitr
Suanmali [11] ได้นําเสนอวิธกี ารจัดการคิวของแพ็คเก็ตที่เข้ามาใน
การส่งข้อมูลแบบ Voice Over IP: VOIP เพื่อลดความแออัดภายใน
เครือข่ายเน็ตเวิรค์ โดยการนํ า Quality of Service (QoS) มาช่วยลด
ความล่าช้าและการสูญเสียแพ็คเก็ตข้อมูลในเครือข่าย โมเดลที่ผวู้ จิ ยั ได้
นํ าเสนอแบ่งออกเป็ น 3 กระบวนการ คือ กระบวนการที่ 1 Queuing
phase มีการนําจัดลําดับความสําคัญของแพ็คเก็ต โดยนํ า Fuzzy logic
เข้ามาปรับใช้ร่วมกับ PQ algorithms หลังจากผ่านกระบวนการนี้แพ็ค
เก็ตจะถูกแบ่งแยกออกป็ น Voice มีความสําคัญเป็ น High, Video มี
ความสําคัญ เป็ น Medium, และ Text มีความสําคัญ เป็ น Low
กระบวนการที่ 2 Classifying phase และกระบวนการที่ 3
Scheduling phase
Shilpa N. Ingoley and Madhu Nashipudi [12] ได้นําเสนอ
แนวทางแก้ปญั หาความแออัด และปญั หาคอขวด Bottleneck ภายใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการนํา Fuzzy Logic Controller (FLC)
และ Fuzzy Inference System (FIS) เข้ามาช่วยจัดการ การจราจร
เพื่อป้องกันไม่ให้แพ็คเก็ตเกิดการ ตกค้างและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความแออัดผลทีจ่ ะได้รบั การกําหนดระดับของการใช้ควิ และให้
เพียงพอระดับของการควบคุมความแออัด

การประกันคุณภาพการให้บริ การ (Quality of Service : QoS)
คือการสร้างมาตรฐานและความน่ าเชื่อถือให้กบั เครือข่าย ซึ่งแนวทาง
ในการรับส่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดการประกันคุณภาพการให้บริการ (QoS)
[14] ทีน่ ิยมนํามาใช้ในปจั จุบนั มี 3 รูปแบบ
รูปแบบทีห่ นึ่ง การจัดคิวแบบเข้าก่อนออกก่อน (First in – First out
Queuing) เป็ นเทคนิคการจัดคิวที่ไม่ได้มกี ารระบุประเภทของสิทธิใน
์
การเข้าใช้ เทคนิคนี้ ถือ ว่ามีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสําหรับการ
เชื่อมโยงทีม่ คี วามจุสงู ไม่ตอ้ งการความล่าช้ามาก หรือความคับคั ่ง เรา
เตอร์สามารถส่งแพ็คเกจได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ลําดับของแพ็คเกจ
ยังเหมือนเดิม
รูปแบบที่สอง การจัดคิวแบบการจัดลําดับคิว (Priority Queuing:
PQ) เป็ น เทคนิ ค การจัด คิว แบบการจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ให้ ก ับ
แพ็คเกจในการเข้าใช้สทิ ธิในเครือข่ายด้วยการแบ่งหน่ วยความจํา ของ
เราเตอร์ออกเป็ นหลายคิวเพื่อรองรับแพ็คเกจที่มคี วามสําคัญในระดับ
บริการทีต่ ่างกัน โดยจะให้บริการแพ็คเกจทีม่ คี วามสําคัญสูงก่อนเสมอ
รูป แบบที่สาม การจัด คิวแบบการให้น้ํ า หนัก (Weighted Fair
Queuing : WFQ) เป็ นเทคนิ คการจัด คิวโดยให้ความสําคัญ กับ
การจราจร (Traffic) ด้วยการดู จากปริมาณ /ขนาดของ (Traffic) ซึ่ง
หากมีขนาดเล็กจะมีลําดับความสําคัญสูงกว่า (Traffic) ที่มขี นาด ใหญ่
แล้วจัดสรรแถบกว้างสัญญาณให้กบั แต่ละคิวตามค่าถ่วงน้าหนักเป็ นค่า
ร้อ ยละของขนาดแถบ กว้างสัญ ญาณของช่อ งทางออก โดยใช้แฮช
อัลกอริทมึ (Hash algorithm)
ฟั ซซีลอจิ ก (fuzzy logic) [15] ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ศาสตร์
ด้ า นการคํ า นวณที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ในวงการวิ จ ั ย ด้ า น
คอมพิวเตอร์และได้ถูกนํ าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆมากมาย ระบบ
ฟซั ซีเป็ นระบบด้านคอมพิวเตอร์ท่ที ํางานโดยอาศัยฟซั ซีลอจิกที่คดิ ค้น
โดย L. A. Zadeh ในปี ค.ศ. 1965 ซึ่งเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก ฟซั ซีลอจิกเป็ นตรรกะที่อยู่บนพื้นฐานความเป็ นจริงที่ว่า
ทุกสิง่ บนโลกแห่งความเป็ นจริงไม่ใช่มเี ฉพาะสิง่ มีความแน่นอนเท่านัน้
Knowledge
Rule base Database

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P) [13] เป็ นเทคโนโลยี
ช่ ว ยแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล บริ ก าร และ ทรั พ ยากรอื่ น ๆในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่อยู่บนเครือข่าย โดยไม่จําเป็ นต้องมีคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Central Server) ซึ่งต่างจากระบบ Client-Server ซึ่งต้องมี
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คอยให้บริการตามคําขอของเครื่องลูก
ข่าย (Client) ในการขอข้อมูลบริการ และไฟล์ขอ้ มูล Peer-to-Peer จะ
มีการทํางานในลักษณะที่เป็ น Decentralization ส่วนระบบ ClientServer มีการทํางานเป็ นแบบ Centralization งานวิจยั ฉบับนี้ ได้
เลือกใช้ Hybrid Peer-to-Peer ซึ่งเป็ นโมเดลแบบมีเครื่องเซิรฟ์ เวอร์ ที่
ทําหน้าทีค่ วบคุมรายละเอียดของข้อมูลทีอ่ ยูภ่ ายในเครือข่าย
Peer
Peer

Central
Server

Peer
Peer

Crisp
Crisp
Inference
Fuzzification
Defuzzification
Fuzzy
Fuzzy
ภาพที่ 2 โครงสร้างพืน้ ฐานของการประมวลผลแบบฟซั ซี่

Peer
Peer

จากภาพที่ 2 ส่วนที่แปลงการอินพุตทั ่วไปเปลี่ยนเป็ นการอินพุตแบบ
ตัวแปรฟซั ซี่ (Fuzzification) เป็ นส่วนที่จดั เก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ควบคุม ประกอบ 2 ส่วนคือฐานกฎ (Rule base) และฐานข้อ มูล
(Database) ฐานกฎ (Rule base) ส่วนของการกําหนดวิธกี ารควบคุม

Peer
Peer

Peer

ภาพที่ 1 Hybrid Peer-to-Peer Model
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เครื่องอนุมานหรือการตีความ (Inference Engine) เป็ นส่วนที่ทําหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกฎ เพื่อใช้ในการตีความหาเหตุผลเหมือ น
กลไก (Defuzzification) เป็ นการทําการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบฟซั
ซี่

Server
Com 5

Com 4

Com 6
Com 3

4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

4.1 การติ ดตัง้ ระบบปฏิ บตั ิ การบนเครื่องคอมพิ วเตอร์แบบ
Peer to Peer ในการทดลองผู้วจิ ยั เริม่ ต้นจากการทํา Image file
ต้นฉบับของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่มี กี ารระบบปฏิบตั ิการ, ติดตัง้ ไดว์
เวอร์, แบ่งพาร์ทิช ั ่น, และติดตัง้ โปรแกรมที่ต้องการใช้งาน โดยใช้
โปรแกรม Hiren's BootCD 10.5 [16] เพื่อบีบอัดไฟล์ทงั ้ หมดที่อยู่ใน
ฮาร์ดดิสก์ผลลัพธ์ท่ไี ด้คอื Image file ที่มขี นาดประมาณ 5 – 10 GB
จากนัน้ นํ าไฟล์ต้นฉบับไปเก็บไว้ท่ีเครื่อง Server จากนัน้ สร้างไฟล์
Open Tracker [17] ที่มขี นาดเล็กประมาณ 17 KB ประกอบไปด้วย
ข้อมูลทีต่ งั ้ ของไฟล์ตน้ ฉบับ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูใ่ นเครือข่ายถูก
เปิ ดขึน้ ด้วยกระบวนการ Wake on Lan ไฟล์ Tracker ที่อยู่บน Server
จะถูกเรียกใช้งานทันทีเพื่อเริม่ กระบวนการดาวน์ โหลด Image file
แบบ Hybrid Peer to Peer จากนัน้ จึงทําการคลาย Image file ด้วย

ภาพที่ 3 การติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารแบบ Hybrid Peer to Peer

4.2 การประกันคุณภาพการให้บริ การ Quality of Service :
QoS ในการติดตัง้ ระบบปฏิบตั ิการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทีละหลาย
เครื่องนัน้ การรับส่ง Image file ถือเป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่ เนื่องจาก
หากมีการผิดพลาดของข้อ มูล ตัว อย่างเช่น การดาวน์ โ หลดไฟล์ไ ม่
สมบู ร ณ์ , ความล่า ช้า ในการดาวน์ โ หลดไฟล์ จะทํ า ให้ก ารติด ตัง้
ระบบปฏิบ ัติ ก ารที่เ ครื่อ งคอมพิว เตอร์ เ ครื่อ งนั น้ เสีย หาย และไม่
สามารถบูทเครื่องเข้าระบบปฏิบตั ิการได้ จากปญั หาข้างต้นผู้วิจยั มี
แนวคิดนํ า Quality of Service : QoS เข้ามาช่วยในการดาวน์โหลด

1

2

3

4

Broadcast
Check
Alive Node

Check
Bandwidth

Routing Peer

Selected
QoS

6

Com 1

Com 2

First in First out
Queuing
Priority
Queuing
Weighted Fair
Queuing

Failure
Detector
Server
Com 5

Com 4

Com 6

Com 3

Download
Best Priority

5
Com 1

Com 2

โปรแกรม Hiren's BootCD 10.5 เพื่อติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์

Image file ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 4 แบบจําลอง QOS ควบคุมการติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Peer to Peer
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จากภาพที่ 4 แสดงขัน้ ตอนการทํางานของประกันคุณภาพการ
ให้บริการซึง่ อธิบายแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ หนึ่ ง Broadcast Check Alive Node module ทําหน้าที่
ตรวจสอบโนดทัง้ หมดในเครือข่าย ว่ามีโนดใดที่ออนไลน์พร้อมใช้งาน
อยูใ่ นเครือข่ายบ้าง
ขัน้ ตอนที่สอง Check Bandwidth module ตรวจสอบแบนด์วธิ ทีแ่ ต่
ละโนดได้รบั ว่ามีจํานวนแบนด์วธิ เท่าใด
ขัน้ ตอนที่ สาม Routing Peer module รับข้อมูลจากสองโมดูลที่ผ่าน
มา แล้วนํามาหาจํานวนโนดทัง้ หมด
ขัน้ ตอนที่สี่ Selected QoS module นําตรรกศาสตร์คลุมเครือ
(Fuzzy logic) มาประยุกต์ใช้งาน

Crisp input
Fuzzification

5. การประเมินผล
จากการนํ าเสนอแนวคิดการออกแบบและพัฒนา QoS เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพสําหรับการติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบ P2P
ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ งานวิจยั นี้ได้มกี ารประเมิณผลแบบจําลอง
โดยการวัดผลการประเมิณจากผู้เชีย วชาญ 3 ท่ าน มีเกณฑ์ใ นการ
วัดผล คือ
4.01-5.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูงมาก
3.01-4.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับสูง
2.01-3.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง
1.01-2.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อย
0.00-1.00 : แสดงให้เห็นถึง มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
ผลจากกลุ่มตัวอย่าง ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (ttest) เพื่อวัดระดับความเหมาะสมแบบจําลองจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ดงั นี้

Crisp output
Defuzzifier

Fuzzy

Com 1
Com 2
Com 3
Com 4
Com 5
Com 6

Fuzzy logic
Classifier
based on
Matrix
fuzzy rules

FIFO
PQ
WFQ

รายละเอียดการประเมิ น
1. ความเหมาะสมของ
Broadcast Check Alive Node module
2. ความเหมาะสมของ
Check Bandwidth module
3. ความเหมาะสมของ Routing Peer module
4. ความเหมาะสมของ Selected QoS module
5. ความเหมาะสมของ Download Best
Priority module
6. ความเหมาะสมของ Failure Detector
module
7. ความเหมาะสมโดยรวมของแบบจําลอง

Start
Download

Com n

ภาพที่ 5 ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy logic) เพือ่ เลือกใช้งาน QoS

ภาพที่ 5 แสดงขัน้ ตอนการนํ าเอาตรรกศาสตร์คลุม เครือ (Fuzzy
logic) เข้ามาช่วยตัดสินใจเลือกเส้นทางการให้บริการที่ดที ่สี ุดโดยการ
ตัง้ กฏให้เหมาะสมกับการดาวน์ โหลดไฟล์และติดตัง้ ระบบปฎิบตั ิการ
โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง Fuzzifier เป็ นการแปลงค่า
Crisp Input ให้อยู่ในรูปแบบเซ็ตในที่น้ีคอื จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เป็ น Fuzzy input โดยการแปลงให้เป็ นค่าความเป็ นสมาชิกของแต่
ละเซ็ต ส่วนที่สอง Fuzzy ประกอบไปด้วยกฏของ Fuzzy rule ที่
กําหนดขึ้นเพื่อเลือกใช้งาน QoS ที่เหมาะสมในการดาวน์ โหลดไฟล์
และติดตัง้ ระบบปฎิบตั กิ าร จาก 3 รูปแบบคือ FIFO, PQ, และ WFQ
ส่ ว นที่ ส าม Defuzzifier เป็ น การนํ า กฎการควบคุ ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น
ประมวลผลกับฟซั ซี่อนิ พุตและเริม่ การดาวน์โหลดไฟล์และติดตัง้ ระบบ
ปฎิบตั กิ าร
ขัน้ ตอนที่ ห้า Download Best Priority module เป็ นการเริม่ ต้นการ
ดาวน์โหลดไฟล์ ของโนดทีผ่ า่ นกระบวนการทํา QoS แล้ว ขัน้ ตอน
ที่ หก Failure Detector module ตรวจสอบความผิดพลาดของโนด
แบบเรียลไทม์ หากมีโนดใดๆ เกิดข้อ ผิดพลาดในระหว่างการดาวน์
โหลด ก็จะส่งโนดนัน้ กลับไปยังขัน้ ตอน Routing Peer อีกครัง้

ค่าเฉลี่ย S.D.

ระดับ

3.80

0.44

สูง

4.40

0.48

สูงมาก

3.20
4.60

0.74
0.48

สูง
สูงมาก

2.80

0.74

ปานกลาง

3.80

1.16

สูงมาก

4.00

0.89

สูงมาก

ตารางที่ 1 ผลการประเมิณความเหมาะสมของแบบจําลอง

จากตารางที่ ห นึ่ ง แสดงให้ เ ห็น ว่ า ผลการประเมิณ ความ
เหมาะสมของแบบจํา ลองแนวคิด จากผู้เ ชี่ยวชาญโดยรวมมีค วาม
เหมาะสมอยู่ใ นระดับ สู ง ซึ่ง เฉลี่ย 4.00 โดยแบบโมดูล นี้ ม ีค วาม
เหมาะสมที่สุดอยู่ในระดับสูงมาก คือ Selected QoS เฉลี่ย 4.60 และ
ส่ว นที่ม ีค วามเหมาะสมตํ่ า สุด อยู่ใ นระดับ ปานกลาง คือ Download
Best Priority มีคา่ เฉลีย่ 2.80
6. สรุป

งานวิจ ยั ที่ไ ด้นํ า เสนอแบบจํา ลองการติด ตัง้ ระบบปฏิบ ัติก ารบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ทลี ะหลายเครื่องบนเครือข่าย Peer to Peer (P2P)
แบบมีการประกันคุณภาพการให้บริการ Quality of service (QoS)
แบบจําลองประกอบด้วย 6 โมดูลดังต่อไปนี้ 1) Broadcast Check
Alive Node module ใช้สําหรับตรวจสอบโนดทัง้ หมดในเครือข่าย 2)
Check Bandwidth module ใช้ตรวจสอบขนาดของแบนด์วิด 3)
Routing Peer module ทําหน้าที่รบั ข้อมูลจากสองโมดูลที่ผ่านมาแล้ว
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นํ ามาหาจํานวนโนดทัง้ หมด 4) Selected QoS module ใช้สําหรับ
จัด ลํ า ดับ ความสํา คัญ และความเหมาะสมว่า โนดที่ม ีแ บนด์วิธ น้ อ ย
จะต้องจับคูด่ าวน์โหลดกับโนดทีม่ แี บนด์วธิ มากกว่าโดยใช้ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ (Fuzzy logic) 5) Download Best Priority module ใช้
สําหรับดาวน์โหลดไฟล์ ของโนดที่ 6) Failure Detector module ทํา
หน้าทีต่ รวจสอบความผิดพลาดของโนดแบบเรียลไทม์ หากมีโนดใดๆ
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการดาวน์ โหลด ผลการประเมินผลโมเดล
จากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5. โมดูล Selected
QoS มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.60 โมดูล Download Best Priority มีมคี ่า
ค่าเฉลี่ยปานกลางคือ 2.80 สําหรับงานวิจยั ในอนาคตผูว้ จิ ยั จะทําการ
พัฒ นาตัน แบบสํา หรับทดสอบการใช้งานจริงเพื่อ ประสิท ธิภ าพของ
แบบจําลองต่อไป
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บทคัดย่อ

1. คํานํา

งานวิจยั นี้ทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั บุคคลทั ่วไปที่มคี วาม
ต้องการทีจ่ ะจะซือ้ เสือ้ ผ้าแต่ไม่สามารถเดินทางไปทดลองสวมใส่ชุดตาม
สถานที่ต่างๆที่จดั จําหน่ ายเสื้อ ผ้าได้ โดยการใช้เทคนิคการนํ าแบบชุด
เสือ้ ผ้าแบบ 3 มิตมิ าใส่กระดูกและเชื่อมกับระบบการมองเห็นของกล้องคี
เนคและทําให้การเคลื่อนทีส่ มั พันธกันระหว่างตัวแบบชุดและโครงกระดูก
ที่กล้อ งคีเนคมองเห็น โปรแกรมที่พฒ
ั นาจะมีเสื้อ ผ้าชนิ ดต่างๆให้ผู้ใช้
เลือ กผ่ า นโปรแกรมและเชื่อ มต่ อ กับ ระบบกล้ อ งคีเ นคแสดงผลทาง
จอแสดงผลเพื่อผู้ใช้จะสามารถตัดสินใจซื้อหรือดูว่าชุดที่เลือกเหมาะสม
กับตัวเองมากน้ อย โดยจะแสดงผลเป็ นรูปของลูกค้าพร้อ มกับเสื้อผ้าที่
เลือกผ่านโปรแกรมและยังสามารถปรับขนาดของเสือ้ หาให้เหมาะสมกับ
ขนาดตัวของผูส้ วมใส่ได้ และจะวัดผลความเร็วและความถูกต้องในการ
ใช้เวลาเปลีย่ นในแต่ละชุดและขนาดชุดของทีผ่ ใู้ ช้สวมใส่
ประโยชน์ ข องงานวิจ ัย นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นา
เครื่องมือการสั ่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสือ้ ผ้า รองเท้า โดยที่ผซู้ ้อื ไม่
ต้อ งเดินทางไปทดลองสินค้าด้วยตัวเอง และมั ่นใจได้ว่าชุดที่ส ั ่งซื้อ ได้
ขนาดทีเ่ หมาะสมกับตัวผูส้ วมใส่และรสนิยมการแต่งตัวของผูส้ วมใส่
คําสําคัญ: Virtual Dressing Room, Kinect, Motion Detection

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญ
เสือ้ ผ้าเป็ นส่วนหนึ่งของปจั จัยพืน้ ฐานหนึ่งในห้าอย่างในการดํารงชีวติ
อยู่ข องมนุ ษ ย์ โดยคนเราจะมีค วามชอบเสื้อ ผ้า ที่แ ตกแต่ ง กัน และมี
รูปร่าง สีผวิ ทีแ่ ตกต่างกัน เสือ้ ผ้าที่คนอื่นใส่แล้วสวย ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าเราจะใส่ได้สวยเหมือ นกัน การแต่งตัวควรเลือกจากลักษณะรูปร่าง
ของตัวเองเป็ นหลัก ควรเลือกใส่เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับตัวเอง
นอกจากจะทําให้ผู้ท่ีสวมใส่ดูดี มีรสนิ ยมแล้ว ยังทําให้ตวั ผู้ท่ีสวมใส่ม ี
ความมั ่นใจเพิ่ม ขึ้น แต่ใ นบางครัง้ เราอาจไม่ได้ม ีเวลาออกไปเลือ กซื้อ
เสือ้ ผ้าด้วยตัวเอง จะฝากผูอ้ ่นื ซือ้ ก็อาจไม่ได้ตรงตามทีต่ อ้ งการ
อย่า งไรก็ต ามในปจั จุบนั เริม่ มีการนํ า เทคโนโลยีต่ า งๆมาช่ ว ยเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กบั การดํารงชีวติ ของมนุ ษย์นนั ้ สะดวกขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการสั ่งอาหารผ่านอินเทอร์เน็ ต การสั ่งซื้อ เสื้อผ้าผ่านเว็บไซด์แต่ก็
ยังคงมีปญั หาในเรื่องทีส่ นิ ค้าไม่เหมือนกับรูปภาพที่ถ่ายและขนาดเสือ้ ผ้า
ที่ในปจั จุบนั มีหน่ วยวัดที่ไม่เหมือ นกันในแต่ละประเทศ โรงงานที่ผลิต
อาจใช้หน่ วยวัดที่ไม่เท่ากัน และหากผูซ้ ้อื ไม่ได้ลองสวมใส่จริงๆก็อาจจะ
ไม่สามารถบอกได้วา่ เสือ้ ตัวนี้เหมาะสมกับผูส้ วมใส่เพียงใด และไม่ม ั ่นใจ
ว่าจะสวมแล้วพอดีกบั ร่างกาย
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงเสนอแอพพลิเคชั ่นการพัฒนาระบบห้องลองเสื้อ
เสมือนจริงโดยใช้กล้อ งคีเนค เพื่อให้ผู้ซ้อื สามารถมั ่นใจได้ว่าเสื้อ ผ้าที่
สั ่งซื้อจะเหมาะสมกับบุคลิกของผูใ้ ส่และขนาดพอดีกบั ร่างกายผู้สวมใส่
เพื่อช่วยแก้ไขปญั หาเหล่านี้
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อเสนอเทคนิคในการเพิม่ ความสะดวกในการเลือกซื้อชุด
โดยไม่ ต้อ งเดิน ทางไปทดลองสวมใส่ ด้ว ยตัว เองโดยประยุก ต์ ใ ช้ ก ับ
กล้องคีเนค
2. เพื่อศึกษาการสร้างห้องทดลองเสือ้ ผ้าเสมือนจริง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจยั นี้ประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ คือการออกแบบและการ
ประเมินผล ในส่วนแรกคือการออกแบบโปรแกรมสําหรับห้อ งทดลอง
เสื้อผ้าจําลอง แล้วประเมินผลในเรื่องของความเร็วและความถูกต้องใน
การเปลี่ย นเสื้อ ผ้า และปรับ ขนาดในแต่ ล ะชุ ด ในส่ ว นที่ส องเป็ น การ
ทดลองประเมินผลระบบ โดยกลุ่มทดสอบจํานวน 60 คนนักศึกษาชัน้ ปี
2 ช่วงอายุประมาณ 19-21 ปี
2. ทบทวนวรรณกรรม

Abstract
The research for the person who want to buy a cloth but can't
trying Program has a kind of the cloth for the user choose By
using navigation techniques for 3D model wears a bone and
connect with the visual system of the camera Keynes and make a
move relative to each other between the set and the camera
skeleton Keynes's vision on the program and connect with the
Kinec system, and then will display on monitor to determine what
a suitable cloth. And to measure the speed and accuracy of a
change in each set and a set of user-wear On monitor will be
showing the picture of user wearing the cloth and can be adjust
the size
The title advantage to develop the online shop such as cloth,
pants, shoes etc. Customer can wearing the cloth on the program
and believe that suitable.
Keywords: Virtual Dressing Room, Kinect, Motion Detection
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2.2 Third Chinese Conference on Intelligent Visual Surveillance
งานวิจยั ของ X. Yu, L. Wu, Q. Liu และ H. Zhou (2011) [2] ได้
เสนอวิธกี ารประเมินการแสดงอารมณ์ดา้ นลบของเด็กด้วยข้อมูลที่ได้รบั
จากการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง Kinect ตามที่แสดงในภาพ
ที่ 2 งานวิจยั นี้นําข้อมูลการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ได้ไปวิเคราะห์ดว้ ย
อัล กอริทึม ในการวิเ คราะห์พ ฤติก รรมแบบ Stochastic Grammar
งานวิจยั นี้ทําการทดสอบระบบต้นแบบเปรียบเทียบกับการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวและการจดบันทึกพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ผลของงานวิจยั
นี้แสดงให้เห็นถึงระบบต้นแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและการ
แสดงอารมณ์ดา้ นลบของเด็ก และช่วยในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก

การตรวจจับการเคลื่อ นไหวของร่างกายมนุ ษย์ (Human Motion
Capture) เป็ นกระบวนการการบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุ ษย์
ให้อยูใ่ นรูปแบบดิจติ อล การตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดย
การทําเครื่อ งหมายตามตําแหน่ งต่างๆ บนร่างกาย (Marker Motion
Capture) และการตรวจจับ การเคลื่อ นไหวโดยปราศจากการทํ า
เครื่อ งหมายตามตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ บนร่ า งกาย (Markerless Motion
Capture)
การตรวจจับ การเคลื่อ นไหวโดยการทํา เครื่อ งหมายตามตํ าแหน่ ง
ต่ า งๆ บนร่า งกาย จะใช้ วิธีก ารติด เครื่อ งหมายตามข้อ ต่ อ ต่ า งๆ บน
ร่างกาย หรือ ติดเครื่อ งหมายลงบนชุดที่สวมใส่ แล้วใช้กล้อ งตรวจจับ
เครื่องหมายทีต่ ดิ ไว้ จากนัน้ จะใช้ซอฟต์แวร์ทําการวิเคราะห์ตําแหน่ งของ
เครื่องหมายเพื่อสร้างตําแหน่ งของข้อต่อของร่างกายในรูปแบบสามมิติ
การทําเครื่องหมายตามตําแหน่ งต่างๆ บนร่างกายอีกวิธกี ารหนึ่ง จะใช้
วิธกี ารติดอุปกรณ์บอกตําแหน่ งไว้ท่รี ่างกายโดยตรง วิธกี ารนี้จงึ ไม่ต้อง
ใช้ ก ล้ อ งในการตรวจจับ และทํ า ให้ไ ด้ตํ า แหน่ ง ของข้อ ต่ อ ในสามมิติ
โดยตรง
การตรวจจับการเคลื่อ นไหวโดยปราศจากการทําเครื่อ งหมายตาม
ตําแหน่งต่างๆ บนร่างกาย จะใช้กล้องตรวจจับภาพการเคลื่อนไหว แล้ว
ใช้ซ อฟต์แ วร์ทํ า การวิเ คราะห์ภ าพที่ก ล้อ งตรวจจับ ได้ เพื่อ แยกภาพ
ร่างกายออกจากภาพพื้นหลัง จากนัน้ จะทําการวิเคราะห์ภาพร่างกาย
เพื่อสร้างตําแหน่งของข้อต่อของร่างกายในรูปแบบสามมิติ
2.1 Evaluating a Dancer's Performance using Kinect-based
Skeleton Tracking
งานวิจยั ของ D. Alexiadis, P. Kelly, P. Daras, N. E. O'Connor, T.
Boubekeur,และM. B. Moussa (2011) [1] ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดประสิทธิภาพของนักเต้นโดยใช้กล้อ ง Kinect ในการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ในการให้ข้อมูลการตรวจจับงานวิจยั นี้ใช้การเปรียบเทียบ
ตําแหน่งของข้อต่อของนักเต้นสองคนที่ได้จากการตรวจจับตามเวลาจริง
มาเป็ นส่วนหนึ่ งในการให้คะแนนการเต้น ผลการศึกษาของงานวิจยั นี้
แสดงให้เห็นว่าสามารถนํ าข้อมูลตําแหน่ งของข้อต่อและมือ ไปใช้งานใน
ด้านการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ภาพที่ 1

ภาพที่ 2 ตัวอย่างพฤติกรรมของเด็กทีบ่ นั ทึกโดยใช้กล้อง Kinect [2]
2.3 Real Time Extraction of Body Soft Biometric from 3D
Videos
งานวิจยั ของ C. Velardo และ J. Dugelay (2011) [3] ได้เสนอระบบ
การบ่งบอกคุณลักษณะภายนอกของบุคคล (Body Soft Biometric) โดย
ใช้กล้อ ง Kinect ตรวจจับ ร่างกายของผู้ใช้ จากนัน้ จะนํ าข้อ มูลการ
ตรวจจับ ที่ไ ด้ไ ปคํา นวณหาส่ ว นสู ง นํ้ า หนัก และเพศของผู้ใ ช้ค นนั น้
โดยประมาณ ตามทีแ่ สดงใน ภาพที่ 3 งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงแนวทาง
ในการระบุตวั ตนของบุคคลโดยใช้กล้อง Kinect

ภาพที่ 3 ระบบการบ่งบอกคุณลักษณะภายนอก
ของบุคคลโดยใช้กล้องKinect [3]

ภาพที่ 1 การตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนและโมเดล [1]
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2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

2.2 เทคนิคการนํา Model ชุดเสือ้ ผ้าแบบ 3 มิตมิ าทาบกับร่างกาย

การวิจยั เรื่อ งการพัฒ นาระบบห้อ งทดลองเสื้อ ผ้า เสมือ นจริงโดยใช้
กล้องคีเนคได้กําหนดวิธกี ารดําเนินงานวิจยั ดังนี้

ในการนํ า แบบ Model แบบ 3 มิติม าทาบกับ ร่า งกายของผู้ใ ช้
เนื่ อ งจากตัว กล้อ งคีเนค ในการให้ข้อ มูลตําแหน่ งของ Joint ของผู้ถู ก
ตรวจจับได้โดยตําแหน่ งของจุดกําเนิด (X=Y=Z = 0) จะเป็ น ตําแหน่ ง
ของกล้องทีใ่ ช้ในการตรวจจับ ตามที่แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งแกน Z จะเป็ น
ทิศทางทีก่ ล้องตรวจจับ ค่า X จะเป็ นค่าแสดงระยะทางที่ห่างออกไปจาก
จุดกําเนิดตาม แนวนอนสัมพัทธ์กบั กล้องที่ตรวจจับ จะมีค่าเป็ นบวกเมื่อ
ตําแหน่ง ทีถ่ ูกตรวจจับได้ยู่ทางด้านขวาของกล้อง ค่า Y จะเป็ นค่าแสดง
ระยะทาง ทีห่ า่ งออกไปจากจุดกําเนิดตามแนวตัง้ ทีก่ ล้องตรวจจับ จะมีค่า
เป็ นบวก เมื่อตําแหน่ งที่ถูกตรวจจับได้อยู่สูงกว่าตําแหน่ งของกล้อง และ
ค่า Z จะเป็ น ระยะทางที่ห่างออกไปจากกล้องโดยจะมีค่าเป็ นบวกเสมอ
ตําแหน่งของ Joint ทีไ่ ด้รบ้ จาก API จะสัมพันธกับตําแหน่ งของ ร่างกาย
มนุ ษย์ 15 ตําแหน่ ง แต่ละตําแหน่ งของ Joint จะมีค่า X, Y และ Z ใน
หน่ วยมิลลิเมตร และมีฟิลด์ fConfidence แสดงสถานการณ์ตรวจจับ
ตําแหน่ งข้อต่อนัน้ ๆ โดยจะมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่ง 1 หมายถึง สามารถ
ตรวจจับได้ และหากน้อยกว่า 1 หมายถึง ไม่สามรถตรวจจับได้ โดยทํา
การตรวจจับรูปร่างของคนแล้วจะนํ า Skeleton ไปซ้อนทับบนภาพ โดย
ท่ายืนจะกําหนดเป็ น 20 Joint แบบ ชุดเสือ้ ผ้า Model 3 มิติ เราจึงทํา
การใส่ Bone (Skeleton) ให้กบั เสือ้ ผ้า จํานวน 15 Joint ที่ไม่ได้ใส่ได้แก่
Head, Hand Right, Hand Left, Food Right และ Food Left เนื่องจาก
จุดต่างๆเหล่านี้ ไม่มใี นแบบของเสือ้ ผ้า

2.1 การออกแบบระบบ Interactive เพื่อ การควบคุม โปรแกรมโดย
เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหว
ในการตรวจสอบการเคลื่อ นไหวภาพผ่ า นหน้ า กล้ อ งคีเ นคได้นํ า
ไลบรารีของ Kinect SDK โดยจะเขียนโปรแกรมผ่านโปรแกรม Unity 3D
โดยกล้อ งจะทํา การตรวจจับ รูปร่างของคนแล้วจะนํ า Skeleton ไป
ซ้อนทับบนภาพ โดยท่ายืนจะกําหนดเป็ น 20 Joint และท่านั ่งจะกําหนด
เป็ น 10 Joint [4]

ภาพที่ 4 แสดงการจําลองภาพโดยตัวกล้องจะแสดง Joint ต่างๆ
เมื่อจับภาพของคนได้ทงั ้ แบบท่ายืนและท่านั ่ง [4]
จากนัน้ ก็ทําการเขียนโปรแกรมเก็บค่า เฉพาะ Joint Hand Right
และ Joint Hand Left เพื่อ นํ าค่า Position ของตําแหน่ งมือ ไป
เปรียบเทียบกับตําแหน่ ง Cursor ลูกศรบนจอภาพ เพื่อให้ได้ตําแหน่ ง
และพิกดั สําหรับการควบคุม Interface ของโปรแกรม โดยตัง้ ค่าว่าถ้า
Cursor หยุดอยู่ท่ี Menu ใดๆของโปรแกรมเป็ นเวลา 3 วินาที จะถือว่า
เป็ นการเลือกเข้า Menu นัน้ ๆ
ภาพที่ 6 แสดงการใส่ Bone ให้กบั เสือ้ ผ้า
จากนัน้ จะเขียนโปรแกรมกําหนดจุด Skeleton ที่เสือ้ ผ้าจะไปทับร่างผูใ้ ช้
โดยยึดจุด Joint Spine ซึ่งเป็ น Joint หลักของร่างมนุ ษย์ และตามด้วย
Joint ต่างๆตามที่หลัง และกําหนดว่าหาก Position ของ Skeleton ของ
ผูใ้ ช้เปลีย่ นไปจะทําให้ Skeleton ของเสือ้ ผ้าเปลี่ยนตามไปด้วย จึงทําให้
เสือ้ ผ้าทาบไปกับร่างผูใ้ ช้
ภาพที่ 5 แสดงชื่อ Skeleton Joints Cursor
ทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับ Position [4]
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ภาพที่ 7 ผลการนํา Model ชุดไปทาบกับร่างกาย
2.3 การแปลงระบบพิกดั
เนื่ อ งจากกล้อง Kinect ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อ นไหว จะใช้
ตําแหน่ งของกล้อ งเป็ นตําแหน่ งจุดกําเนิ ด ทําให้ตําแหน่ งของข้อ ต่อ ที่
เสือ้ ผ้ามีค่าแตกต่างกัน เพราะมีตําแหน่ งจุดกําเนิดที่เป็ นตําแหน่ งอ้างอิง
ต่ า งกัน ดัง นัน้ จึง ต้ อ งมีก ารแปลงระบบพิก ัด ของกล้อ งกับ ข้อ ต่ อ บน
Model เสือ้ ผ้า ให้เป็ นระบบพิกดั เดียวกัน เพื่อปรับตําแหน่ งของข้อต่อให้
มีตําแหน่งอ้างอิงเดียวกัน
การแปลงระบบพิกดั (Coordinate System Transformation) [5] ใน
งานวิจยั นี้ จะใช้การหมุน (Rotation) และการย้าย (Translation)ในระบบ
พิกดั สามมิติ นํามาสร้างเมตริกซ์การแปลง (TransformationMatrix) โดย
นํ าเมตริกซ์การหมุนในแต่ละแกนมาคูณกัน ทําให้ได้เมตริกซ์การหมุน
แบบ X-Y-Z Fixed Angles Rotation ตามที่แสดงในสมการที่ 2 จากนัน้
นํ าเมตริกซ์การย้ายมาคูณกับเมตริกซ์การหมุนจะทํา ให้ได้เมตริกซ์การ
แปลงทีม่ ที งั ้ การย้ายและการหมุนพร้อมกัน ตามทีแ่ สดงในสมการที่ 4

เมื่อ P คือ จุดพิกดั ของข้อต่อใดๆ
P’ คือ จุดพิกดั ของข้อต่อนัน้ หลังทําการปรับระบบพิกดั
จากนัน้ มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย ตามที่แสดงในสมการที่ 10 ซึ่งจะทําให้
ได้ค่าตําแหน่ งเฉลี่ยของข้อ ต่อนัน้ นํ ามาใช้เป็ นค่าตําแหน่ งของข้อ ต่อ ที่
ประกอบกันเป็ นโครงร่างมนุษย์ขน้ึ ใหม่

เมื่อ Q คือ จุดพิกดั เฉลี่ยของข้อต่อใดๆ ที่คํานวณจากจุดพิกดั ของข้อต่อ
นัน้ หลังจากทําการปรับระบบพิกดั
2.4 การกําหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ทีม่ กี ลุ่มทดสอบ 1 กลุ่ม โดยประชากรทีใ่ ช้
เป็ นนักศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 2 จํานวน 60 คน โดยให้กลุ่มทดสอบทํากาทดสอบ
ในเรื่องความเร็วและความถูกต้องในการใช้เวลาเปลีย่ นในแต่ละชุดทีผ่ ใู้ ช้
สวมใส่
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ในส่วนของการทํางานทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบกับนักศึกษาเท่านัน้ โดยกลุ่มทดสอบจํานวน 60
คนนักศึกษาชัน้ ปี 2 แต่ยงั ไม่ได้ม ีการทดลองกับผู้ซ้ือสินค้าจริง ดังนัน้
เพื่อประโยชน์ ท่แี ท้จริงตามวัตถุประสงค์ควรเพิม่ การทดลองในการขาย
เสื้อผ้าจริงด้วย และมีการวิเคราะห์การทํางานมากขึ้น เพื่อประโยชน์ ท่ี
แท้จริงในอนาคต

3. ผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้ ทํา การทดสอบประสิท ธิภ าพถึงความเร็วของวิธีการและ
ระบบที่นํ า เสนอ โดยการพัฒ นาโปรแกรมทัง้ สอง คือ 1.ระบบการ
ตรวจสอบการเคลื่อ นไหวสํา หรับ การเลือ กชุ ด และ 2. คือ ระบบการ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวสําหรับปรับขนาดของชุด ขึน้ มาด้วยภาษา C#
ใช้ Kinect SDK เวอร์ชนั Beta 1 และติดตัง้ กล้องอยู่บนระนาบที่ขนาน
กับระนาบพื้นที่ทําการตรวจจับสูงจากระนาบพื้น 0.6 เมตร ห่างออกไป
1.5 เมตร โดยกําหนดโจทย์ท่ใี ช้ทดสอบดังต่อไปนี้ เปลี่ยนชุด A, ปรับ
ขนาดชุด A , เปลี่ยนชุด B, ปรับขนาดชุด B, เปลี่ยนชุด C, ปรับขนาด
ชุด C โดยจะจับเวลาตัง้ แต่ผู้ทดสอบเข้ามายืนหน้ ากล้องให้เปลี่ยนและ
ปรับขนาดเสือ้ ผ้าให้พอดีกบั ร่างกายของผูท้ ดสอบจึงถือว่าจบการทดสอบ
1 ชุดโดยจะมีปุ่ม แสดงว่าผู้ใช้พอใจกับชุดที่ใส่แล้วจึงหยุดเวลามที่จ บั
โดยผลเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนขนาดชุดอยู่ท่ี 15
วินาที

เอกสารอ้างอิ ง
[1] D. Alexiadis, P. Kelly, P. Daras, N. E. O'Connor, T. Boubekeur,
andM. B. Moussa, “Evaluating a Dancer's Performance using KinectbasedSkeleton Tracking”Proceedings of the 19th ACM international
conference on Multimedia. pp. 659-662:Nov. 2011.
[2] X. Yu, L. Wu, Q. Liu and H. Zhou Third Chinese Conference on
Intelligent Visual Surveillance 2011 [Online]
Available:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6153167
[3] Velardo, C. and Dugelay, J., 2011, “Real Time Extraction of Body
Soft Biometric from 3D Videos”, Proceedings of the 19th ACM
international conference on Multimedia, 28 November-1 December,
Arizona, USA, pp. 781-782.
[4] Microsoft.Speechrecognition – Sapi5.1.
[Online].
Available:www.microsoft.com/en-us/download/details.asp ?id=10121
[5] นราวุฒ ิ พัฒโนทัย. พรชัย มงคลนาม. บัณฑิต วรรธนาภา.“การประกอบ
รวมโครงร่างมนุ ษย์จากการตรวจจับการเคลือ่ นไหวโดยใช้กล้อง Kinect หลาย
ตัว” National Conference on Information Technology 2012. 370-374 :
April. 2012.

ตาราง 1. ตารางแสดงผลการทดสอบความเร็วและความถูกต้อง
ในการเปลีย่ นชุดและปรับขนาดของชุด

ประเภทการทดสอบ

- เปลีย่ น ชุด A
- ปรับ ขนาดชุ ด A ให้
พอดีกบั ตัวผูส้ วมใส่
- เปลีย่ น ชุด B
- ปรับขนาดชุด B
ให้พอดีกบั ตัวผูส้ วมใส่
เปลีย่ น ชุด C
- ปรับขนาดชุด C
ให้พอดีกบั ตัวผูส้ วมใส่

จํานวน
คนที่
ทดสอบ
(ครัง้ )
60

เวลาทีใ่ ช้ใน
โปรแกรม
(วินาทีเฉลีย่ )
18

เวลาทีใ่ ช้ใน
การเปลี่ยน
ชุดจริง
(วินาทีเฉลีย่ )
40

60

15

42

60

12

45

4. สรุป
งานวิจยั ชิ้นนี้ได้เสนอเทคนิคในการพัฒนาเครื่องมือการสั ่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า โดยที่ผู้ซ้ือไม่ต้องเดินทางไปทดลอง
สินค้าด้วยตัวเอง และมั ่นใจได้ว่าชุดที่ส ั ่งซื้อได้ขนาดที่เหมาะสมกับตัวผู้
สวมใส่แ ละรสนิ ย มการแต่ ง ตัว ของผู้ส วมใส่ โดยเป็ น การประยุก ต์ใ ช้
กล้องคีเนค ของ Microsoft เข้ามาตรวจจับร่างกายของผูใ้ ช้ ซึ่งผลการ
ทดสอบผูใ้ ช้สามารถทดลองสวมใส่ชุดได้ค่อนข้างเร็วมากกว่าการเข้าไป
ทดลองเสื้อ ผ้าในห้อ งเสื้อ จริง มาก ซึ่งอาจจะส่งผลทํา ให้ผู้ซ้ือ สามารถ
ตัดสินใจได้ในการซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วในการซื้อเสือ้ ผ้าในแต่ละครัง้
และอาจเพิม่ ยอดขายทีม่ ากขึน้
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การออกแบบเว็บแอพพลิ เคชันเพื่อวิ ชวลไลเซชันข้อมูลทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่อร้านอาหารโดยใช้
กรอบแนวคิ ด D3
Designing a Data Visualization Application for Customer Perceptions of Restaurants Using
D3 Framework
ปุน่ ลิม้ ตระกูล1 กิตติมา เมฆาบัญชากิจ2
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application prototype has been developed using the research
framework to demonstrate the data visualization using Google API
and D3 visualization framework. The application presents visualization
for restaurants on the map with nine factors of consumer perceptions
of restaurants and has the capabilities in interactive visualization in
comparing the perception data of restaurants of interest for the user to
making a decision in restaurant selection.

บทคัดย่อ

การใช้เดต้าวิชวลไลเซชันในวงการทีม่ กี ารแข่งขันสูง และต้องการ
ผลลัพธ์ให้ถูกต้องตามเป้าหมายทางธุรกิจ วิชวลไลเซชันจึงเป็นสิง่ สําคัญสิง่
หนึ่ง ช่วยให้บุคคลและธุรกิจทํางานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
กว่าเดิม โดยสามารถนํามาใช้ดว้ ยกรรมวิธที ใ่ี ห้เข้าใจข้อมูลได้ดขี น้ึ ผูว้ จิ ยั
ั
เห็นถึงปญหาของการนํ
าเสนอของข้อมูลปริมาณมากของผลสํารวจทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคต่อธุรกิจร้านอาหาร งานวิจยั นี้พฒ
ั นากรอบแนวคิดการจัดทํา
เดต้าวิชวลไลเซชันสําหรับทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อร้านอาหาร โดยจัดการ
และกรองชุดข้อมูลตัวแปรทัศนคติของผูบ้ ริโภค ซึง่ จัดกลุ่มตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปจั จัยด้าน
ั ยด้านปฏิสมั พันธ์ และกลุ่มปจั จัยด้านผลลัพธ์ และ
สภาพแวดล้อม กลุ่มปจจั
ออกแบบเว็บแอพพลิเคชันเพือ่ นําเสนอวิชวลไลเซชันข้อมูลทัศนคติซง่ึ เป็ น
ตัวแปรของกระบวนการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร การนําเสนอวิชวลไลเซชัน
แสดงตําแหน่งร้านอาหารโดยใช้กเู กิล้ แมพและแสดงข้อมูลปจั จัยดังกล่าวด้วย
กรอบโปรแกรมของเดต้าวิชวลไลเซชัน D3 ในการเปรียบเทียบร้านอาหาร

Keywords: Data visualization, Quality dimensions, Restaurants

I. บทนํา

โลกสมัยนี้มขี อ้ มูลจํานวนมาก บางข้อมูลได้นําเสนออกมาให้เห็นใน
รูปแบบของภาพ การใช้ภาพในการนําเสนอนัน้ เพื่อทีจ่ ะทําให้คนอื่นสามารถ
สังเกตเห็นรูปภาพและเข้าใจสิง่ ทีต่ อ้ งการจะสือ่ ปจั จุบนั วิทยาศาสตร์ได้มกี าร
ทําให้รูปภาพเหล่านัน้ เข้าใจมากยิง่ ขึ้น โดยใช้ส่อื ใหม่ทําให้เราเข้าใจสินค้า
และผลกระทบต่ อสินค้ามากขึน้ ที่มาการพัฒนาของสื่อใหม่นนั ้ มาจากโครง
กราฟ แผนภาพ และสัญลักษณ์ ในขณะทีส่ ่อื ใหม่บางสื่อทําให้ภาพเกิดการ
ซับซ้อ นร้าน แต่ ส่อื ใหม่นัน้ ก็ทําให้ก ารเช้าใจภาพอีกวัต ถุ ประสงค์นึ งด้ว ย
ข้อมูลภาพจํานวนมากที่ถูกทําออกมาในการสร้างภาพเสมือนต้องใช้ความ
คมชัดและความรูส้ กึ ในการแสดงออกในรูปแบบไดนามิค Rudolf[9] กล่าวว่า
”วิสยั ทัศน์ไม่ได้ใช้หลักการเครื่องมือในการบันทึกแต่ใช้ความเข้าใจโครงร่าง
อย่างมีนัยสําคัญ” วิชวลไลเซชัน เป็ นเทคนิ คทีก้าวหน้ าในเรื่องมุมมองการ
นํ าเสนอสารสนเทศด้วยปริมาณข้อมูลทีม่ เี ป็ นจํานวนมาก ตําแหน่ งทางภมิ
ศาสตร์ (ละติจูด ลองติจูด) ในการจัดทําแผนที่ สามารถจัดความสัมพันธ์กบั
ตําแหน่ ง ทาง ภูมศิ าสตร์ อธิบายสิง่ ทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจง่ายจากผลการสํารวจผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสถิต,ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านนักจิตวิทยา พบว่า เทคนิควิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ช่วยอธิบายข้อมูล
เชิงภาพหรือเรียกว่า วิชวลไลเซชัน”
การใช้เดต้าวิชวลไลเซชันในปจั จุบนั นี้มใี ช้ในเชิงธุรกิจต่างๆ เป็ น
จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวงการทีม่ กี ารแข่งขันสูงและยังต้องทํางาน
ให้ได้ตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการอย่างถูกต้อง การทําให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับ
ธุรกิจจึงเป็ นสิง่ สําคัญสิง่ หนึ่ง วิชวลไลเซชันช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถ
ทํางานได้สะดวกและประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม วิชวลไลเซชันต้องทํา

ั ยคุณภาพ, ร้านอาหาร
คําสําคัญ: เดต้าวิชวลไลเซชัน, มิตปิ จจั

Abstract

Data visualization is used increasingly in competitive
industries where the aims are to utilize large data sets to match the
business goals. The importance of data visualization is high in
allowing individuals and businesses to work in analyzing with visual
representations of big data more quickly and efficiently and with
understanding the processes better. Researchers have realized the
large amounts of data of the surveyed consumer perceptions of
restaurants. This research develops a framework for data visualization
for consumer perceptions of restaurants, which manipulates and filters
data sets of the consumer perceptions; and grouped, as influences in
the decision to choose a restaurant, into 3 categories: Physical
Environment factors, Interaction factors, and Outcome factors. A web
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ั
เมือง เป็ นต้น แอพพลิเคชันนี้ใช้ในการวิเคราะห์เพือ่ การแก้ปญหาการเป็
น
โรคเบาหวานของประชากร

ให้ จากการศึกษาเบือ้ งต้นยังไม่พบว่ามีระบบหรือแอพพลิเคชันใดทีส่ ามารถ
แสดงข้อมูลทัง้ สามได้ครบถ้วนจากข้อมูลปริมาณมาก ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงปญั หา
ของการนําเสนอข้อมูลปริมาณมาก การศึกษานี้จงึ ใช้เทคนิควิชวลไลเซชัน
ประกอบการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เพื่อ สนั บ สนุ น การตัด สิน ใจของผู้ บ ริโ ภค
ตัวอย่างเช่น ตัวแปรของกระบวนการคิดในการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร
เช่ น เมนู อ าหาร ป้ ายโฆษณาร้า นอาหาร ราคา สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ
คุณภาพการบริการ เป็ นต้น ดังนัน้ หากมีการใช้หลักการวิชวลไลเซชันเข้า
มาช่ว ยนํ าเสนอข้อ มูล หรือ ตัว แปรของกระบวนการคิด ก็จะช่ว ยให้เข้าใจ
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจสามด้านข้างต้นได้มากขึน้ และมีประโยชน์
ปจจั
ต่อผูบ้ ริโภค
ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่น้มี ขี อ้ มูลปริมาณมากขึน้ ข้อมูลจะ
เป็นประโยชน์กต็ ่อเมือ่ ถูกนํามาใช้ดว้ ยกรรมวิธที ใ่ี ห้เข้าใจข้อมูล ข้อมูลวิชวล
ไลเซชันเป็นทางเลือกทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีจ่ ะใช้สอ่ื สารกับผูใ้ ช้

Amanda Corner [2] ได้สํารวจการใช้อนิ โฟกราฟิ ก (Infographic) และ
อธิบายเหตุและผลทีท่ าํ ให้อนิ โฟกราฟิ ก มีความสําคัญมากในปจั จุบนั การใช้
ข้อมูลภาพ (visual information) กันมากขึ้น เนื่องจากเป็ นสื่อนํ าเสนอใน
รู ป แบบกราฟิ ก ส์พ ร้ อ มกับ แนวคิด เชิง นามธรรม (abstract concepts) ที่
เอื้อ อํ า นวยให้ผู้ศ ึก ษาหรือ ผู้อ่ านสามารถทํา ความเข้าใจสารสนเทศหรือ
ความรู้ในหลายมิตไิ ด้มากยิง่ ขึน้ ช่วยให้ผอู้ ่ านทําความเข้าใจความสัมพันธ์
ั ยต่างๆ ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีซ่ บั ซ้อนได้มากขึน้
ของตัวแปรหรือปจจั
วิทยานิพนธ์ของ Ryu Han [4] กล่าวไว้ว่า ปจั จุบนั นี้รา้ นอาหารต่างๆ มี
ั ยต่างๆ
ปจจั
ในการส่งผลกระทบต่อร้านอาหารเช่น
สภาพแวดล้อม
ร้านอาหาร คุณภาพราคา ซึง่ หลักการต่างๆได้ทาํ ให้ลกู ค้าเข้าร้านอาหารมาก
ขึน้ ทําให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้พฒ
ั นาร้านค้าตัวเองมากทีส่ ุด
วิทยานิพนธ์ของ Michael K. Bradly [6] กล่าวถึง คุณภาพของ
การบริการโดยนําเสนอเป็ นแผนภาพแบบการจําลองข้อมูลระดับชัน้ แสดงถึง
ความเกีย่ วข้องมีการคําณวน สามอย่างและส่วนย่อย มีผลการ
คําณวณทีช่ ดั เจน ได้มกี ารทดลองกับสีค่ ุณภาพบริการ ซึง่ เป็ นส่วนเล็กๆ ของ
บริษทั เท่านัน้ ท้ายสุด การพัฒนารูปแบบการบริการขึน้ อยู่กบั นักพัฒนาว่าจะ
พัฒนาให้มขี นาดใหญ่หรือเล็ก ถ้าเล็กอาจจะมีการตอบรับน้อย แต่ถา้ ระบบ
ใหญ่จะมีการปรึกษาหรือแลกเปลีย่ นมากขึน้
งานวิจยั นี้ใช้ปจั จัยของคุณภาพบริก าร (Determinants of Service
Quality, SQ) ซึง่ ใช้ในการประเมินความพอใจของลูกค้าร้านอาหาร [4] รูปที่
4 แสดงองค์ประกอบของ SQ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (PQ) ปฏิสมั พันธ์ (IQ) และผลลัพธ์ (OP) ตารางที่ 1 แจกแจง
ั ยทัง้ สาม แนวความคิดนี้ อยู่เหนือครอบคลุมการ
องค์ประกอบของกลุ่มปจจั
บริการทัง้ หมด ในคําอื่นๆ ลูกค้าจาก แนวความคิดบริการจากรากฐานการ
ประเมินคุณภาพในหลายระดับและนํ าข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินค่ามารวม
กับปจั จัยการประเมินค่า
ตารางที่ 1 ปจั จัยคุณภาพของร้านอาหารและองค์ประกอบ

2.งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1 การเข้าสู่หน้าจอแสดงระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ [1]
วิทยานิพนธ์ของลาวัลย์ ศรีศกั ดิ ์วัฒนะ [1] ได้กล่าวถึงหลักการ
ภูมศิ าสตร์ทศั นภิวฒ
ั น์ (Geographic Visualization) ซึง่ เป็นการแปลงข้อมูล
พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ จากข้อมูลตัวเลข (ละติจดู และลองติด
จูด) เป็นรูปภาพ การแสดงผลข้อมูลในเชิงกราฟิ กส์ งานวิจยั นี้ได้จดั ทําแผนที่
กับการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไอซีทใี ห้ดงู า่ ยและไม่ซบั ซ้อน
โดย
คํานึงถึง Usability เป็นหลัก เพือ่ ลดความซํ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลอุตา
หกรรมไอทีในประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ของ John E Stewat [3] ได้เสนอแนวคิดการประเมิน
การวิชวลไลเซชันแบบวงแหวน (Ringmaps) ซึง่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการแสดง
ข้อมูลปริมาณมหาศาลของการแพร่หลายโรคเบาหวานในรัฐเซาท์แคโรไลนา
โดยเป็นข้อมูลของผูร้ บั การประกันสุขภาพของรัฐ
การยังไมได้จดั การ
แสดงผลอัตราการพบโรคเบาหวานของประชากร (diabetes prevalence
rates) ใน 46 รัฐ ผลวิจยั พบว่า การใช้วชิ วลไลเซชันแบบวงแหวนนี้ชว่ ยใน
การประเมินผลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานพบได้มากขึน้ โดยสามารถเชือ่ มโยงกับ
ั ยเหตุการณ์ทอ่ี าจเกีย่ วข้องกับการเกิดโรค ได้แก่ อัตราคนตกงาน
ข้อมูลปจจั
ความยากจน จํานวนร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่อประชากร ความห่างไกลจาก

PQ

IQ
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ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Environment Quality)
P1 บรรยากาศ – สภาพแวดล้อมของร้านอาหารและบรรยากาศ
โดยรวม
P2 การออกแบบร้าน – การออกแบบพืน้ ทีภ่ ายในร้านสะอาด
ได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก
ั ยทางด้านสังคม – คุณภาพการบริการ ให้ประสบการณ์
P3 ปจจั
ทีด่ แี ก่ลกู ค้า
ปัจจัยด้านปฏิ สมั พันธ์ (Interaction Quality)
I1 ทัศนคติ – พนักงานให้บริการทีด่ ี น่ าประทับใจ บุคลิกภาพ
ของบริกรมีสว่ นเกีย่ วข้องด้วยเช่นกัน
I2 พฤติกรรม – พนักงานมีความนอบน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์
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I3 ความชํานาญ – พนักงานมีประสบการณ์ทาํ งานอย่างเข้าใจ
ปัจจัยด้านผลลัพธ์ (Outcome Quality)
O1 เวลาทีร่ อคอย – และการบริหารเวลา
O2 คุณภาพทีจ่ บั ต้องไม่ได้ – เช่น การดําเนินงานหรือบริการที่

ไม่มขี อ้ ผิดพลาดหรือมีขอ้ ผิดพลาดน้อย
O3 ความประทับใจ – ความประทับใจของลูกค้ากับร้านอาหาร
ประสบการณ์ทด่ี ที ไ่ี ด้รบั

รูปที่ 2. สามกลุ่มปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการร้านอาหารของลูกค้า [6]

การพัฒนาวิชวลไลเซชัน

3.0 กรอบแนวความคิ ดงานวิ จยั

รูปที่ 3 กรอบแนวความคิดงานวิจยั
ั ยนัน้ มาร่วมกับข้อมูลภาพ Amanda Corner [2] และหลักการวิชวล
ปจจั
3.1 การออกแบบการวิ จยั
ไลเซชัน แสดงโดยใช้ D3 โดยการทีแ่ สดงผลนัน้ มีหลักการทดสอบโดย
ใช้ Usability test เพือ่ ความถูกต้อง
กรอบความคิดงานวิจยั ของวิชวลไลเซชันดังรูปภาพที่ 3 เป็นแนวความคิดที่
ั ยหลักๆสาม
นํามาใช้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดได้นําปจจั
หลักของ Ryu Han[4] และ Michael K. Bradly [6] โดยการนําปจั จัยสาม

264

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

3.2 การออกแบบวิ ชวลไลเซชัน
เนื่องจากสมัยนี้ปจั จุบนั การค้นหา พิกดั และร้านค้าเป็นสิง่ สําคัญ
สิง่ หนึ่ง ซึง่ เทคโนโลยีทใ่ี ช้ ค้นหามีความสําคัญมากและสิง่ ทีน่ ิยมใช้อย่างหนึ่ง
คือ Web service และแผนที่ เป็ นทีน่ ิยม ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกศึกษาใน web
service 2.0 และ google map เพือ่ สืบหาร้านอาหารทีม่ คี วามต้องการตาม
ั ย[4]
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เลือกเข้าร้านอาหารแตกต่างกันแต่ละปจจั
ั
ข้อมูลแต่ปจจัยมีเป็นจํานวนมาก ในการแสดงผลของข้อมูลมีการเลือกใช้การ
นําเสนอข้อมูลแบบวิชวลไลซัน[2] โดยใช้กรอบแนวคิดโปรแกรม D3 ในการ
นําเสนอเดต้าวิชวลไลเซชัน

4(ค) การแสดงข้อมูล P1, P2,[P3} เมือ่ เลือกข้อมูล [PQ]
รูปที่ 4 แสดงลําดับการนําเสนอวิชวลไลเซชันของร้านอาหาร
หนึ่งๆ เมือ่ ผูใ้ ช้เริม่ ใช้งานเว็บเซอร์วสิ และกูเกิลแมพ แผนทีจ่ ะมีการแสดง
ภาพร้านอาหารโดยแทนด้วยสัญลักษณ์ดงั รูปที่ 4(ก) ในกรณีตอ้ งการดูขอ้ มูล
ร้านอาหารทีเ่ ลือกสามารถนําเมาส์ไปเลือกดังรูปที่ 4(ข) และจะแสดงวิชวล
ไลเซชันโดยใช้ D3 ถ้าต้องการดูขอ้ มูลในเชิงลึก เหตุการณ์ตวั อย่างต้องการดู
ข้อมูล[P] สามารถนําเมาส์ไปเลือกดังรูป4(ค) มีการแสดงข้อมูลจํานวนมาก

4(ก) สัญลักษณ์รา้ นอาหาร 3 แห่งบนกูเกิล้ แมพ (เริม่ ต้น)

5(ก) เคลือ่ นย้ายร้านอาหารทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบลงกล่องเครือ่ งมือ

4(ข) การแสดงข้อมูล {PQ, IQ, OQ} เมือ่ เลือกร้านอาหารทีส่ นใจ
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ั ยย่อยและปจจั
ั ยหลัก
ละปจั จัยต่างๆ โดยมีการลงคะแนนสามารถลงได้ทงั ้ ปจจั
ตัวอย่างเช่น เมือ่ มีการให้น้ํ าหนักแต่ ละปจั จัยดังนี้IQ(Interaction Quality)
=3 EQ(Enviroment Quality)=4 OQ(Outcome Quality)=4 โดยค่านํ้ าหนัก
ต่างๆนี้จะนําไปคําณวนกับค่าคะแนนทางทัศนคติ

5(ข) แสดงข้อมูลD3 โดยทีม่ กี ารเปรียบเทียบข้อมูล

รูปที่ 6 หน้าจอการแสดงให้ลงคะแนนของลูกค้า

ตารางที่ 2 ผลการคําณวนค่าคะแนนทางทัศนคติ
IQ
ร า เ ม็ น 8x0.3
ซามูไร
จุ่มแซบดอน 6x0.3
เมือง

EQ
4x0.4

OQ
6x0.4

คะแนนรวม
6.4

4x0.4

4x0.4

5.

รูปที่ 7 แสดงถึงขัน้ ตอนการค้นหาโดยใช้การให้คน้ หาร้านอาหารบนกูเกิล
ั ยหลักสาม
แมพ โดยการคลิกปุม่ Find เพือ่ ค้นหาร้านค้าทีต่ อ้ งการโดยใช้ปจจั
ั ยที่
อย่างคือ คุณภาพ สภาพแวดล้อม ราคา[4] โดยหลังจากใส่ค่าตามปจจั
ต้องการระบบจะแสดงผลเป็ นดังรูปที4่ (ข)เพือ่ ชีแ้ จงร้านทีม่ คี ุณสมบัตติ ร
ตามทีค่ น้ หา

5(ค) ข้อมูลร้านทีเ่ ปรียบเทียบและแนะนําร้านอาหาร
รูปที่ 5 แสดงลําดับการนํ าเสนอวิชวลไลเซชันของร้านอาหาร เมือ่ ผูใ้ ช้
เริม่ ใช้งานเว็บเซอร์วสิ และกูเกิลแมพแผนทีจ่ ะแสดงสัญลักษณ์ดงั รูปที่ 5(ก)
ในกรณีต้องการเปรียบเทียบร้านอาหารสองร้านขึน้ ไป สามารถนํ าเมาส์ไป
คลิก เลือ กร้า นอาหารที่ต้อ งการเปรีย บเทีย บทํา การเคลื่อ นย้าย ลงกล่ อ ง
เครือ่ งมือ คลิกปุม่ Composite ดังรูปที่ 5(ก) D3.js จะทําการแสดงข้อมูลโดย
มีการเปรียบเทียบดังรูปที่ 5(ข) โดยใช้ขนาดในการเปรียบเทียบ ถัดไปมีการ
แสดงข้อ มูล ร้านอาหารที่เปรียบเทียบ ดังรูปที่ 5(ค) โดยมีการใช้ห ลักการ
คํานวณโดยใช้การให้น้ําหนัก โดยให้ลูกค้าเป็ นผูใ้ ห้คะแนนนนํ้าหนักตามแต่
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[5] M. K. Brady and J. J. Cronin Jr, “Some new thoughts on
conceptualizing perceived service quality: a hierarchical
approach,” Journal of Marketing, vol. 65, no. 3, pp. 34–49, Jul.
2001.
[6] M. J. Bitner, “Servicescapes : The impact of physical surrounding
on customers and employees,” Journal of Marketing, vol. 56, no.
2, pp. 57-71, Apr. 1992.
[7] “D3.js - Data-Driven Documents.” [Online]. Available:
http://d3js.org/. [Accessed: 12-Jan-2015].
[8] S. Murray, Interactive data visualization for the web, 1st ed.
Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2013.
[9] R. Arnheim, Art and visual perception: a psychology of the
creative eye, New version, expanded and rev. ed. Berkeley: University
of California Press, 1974.
[10] C. Chen, Information Visualization Beyond the Horizon. (2nd
edition), pp. 8, 10, London: Springer, 2004
[11] C. M. Barnum, Usability testing essentials: ready, set-- test.
Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

รูปที่ 7 การแสดงผลเมือ่ ต้องการค้นหาตามปจั จัย
4. สรุปและข้อเสนอแนะ
ตามแนวคิดของ Ryu Han[4] ซึง่ จัดกลุ่มตัวแปรทัง้ หมด 9 ตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเรือ่ งร้านอาหารเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มปจั จัยด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านปฏิสมั พันธ์ และด้านผลลัพธ์ การนําเสนอวิชวลไลเซชัน
ั ยดังกล่าว โดยมี
ใช้กเู กิล้ แมพแสดงตําแหน่งร้านอาหารและแสดงข้อมูลปจจั
การตอบสนองกับผูใ้ ช้เพือ่ กรองข้อมูลวิชวลไลเซชัน แล้วแนะนําเบือ้ งต้นเมือ่
มีการเปรียบเทียบร้านอาหาร การพัฒนาแอพพลิเคชันของงานวิจยั ใช้กรอบ
เดต้าเบสเป็นหลัก

เอกสารอ้างอิ ง
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การรู้จาํ เสียงพูดภาษาไทยในสภาพแวดล้อมเสียงรบกวนโดยใช้ PocketSphinx :
กรณี ศึกษาการนับสิ นค้าคงคลัง
An Experiment of Thai Speech Recognition in a Noisy Environment using PocketSphinx :
A Case of Inventory Counting
อุดม ได้พร้อม1, วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม2, ดัชกรณ์ ตันเจริญ3

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒ
ั น์
85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุร ี 11120
1

u.daiphorm@gmail.com
weerawuttha@pim.ac.th
datchakorntan@pim.ac.th

2
3

บทคัดย่ อ
ปจั จุบนั เทคโนโลยีการรูจ้ ําเสียงพูด (Speech Recognition) ได้เข้ามา
มีบ ทบาทในการดํา เนิ น ชีวิตเป็ นอย่า งมาก โดยประโยชน์ ข องการใช้
เทคโนโลยีการรู้จําเสียงพูดก่อ ให้เ กิดความสะดวกสบาย เช่ น การใช้
คําสั ่งเสียง (Voice Command) ในการสั ่งเปิ ดหรือปิ ดอุปกรณ์ต่างๆ หรือ
การใช้ โ ทรศัพ ท์ ม ื อ สัง่ การเพื่ อ เข้ า สู่ โ ปรแกรมต่ า งๆ นอกจากนั ้น
เทคโนโลยีน้ี ย ัง มีค วามสํา คัญ ต่ อ คนพิก ารทางสายตาเป็ น อย่า งมาก
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ จึงจําเป็ นต้องใช้คําสั ่งเสียง
รวมทัง้ คนปกติก็ได้รบั ประโยชน์ เช่นเดียวกัน คือ การดําเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ ได้ดว้ ยความสะดวกรวดเร็ว
โครงงานนี้ ม ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ประยุกต์เทคโนโลยีการรู้จํา เสียงพูด
โดยนํ ามาใช้ในการนับของเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกรวดเร็ว โดยไม่
ต้อ งใช้ม ือ ในการจดบัน ทึก สิน ค้า และจํา นวนลงบนกระดาษหรือ ป้ อน
ข้อมูลด้วยการพิมพ์ ซึง่ โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาจะทํางานบนโทรศัพท์มอื ถือใน
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ ซึ่ ง เป็ นระบบปฏิ บ ั ติ ก ารที่ ใ ช้ ก ั บ
โทรศัพท์ม ือ ถือ ที่ม ีจํานวนผู้ใช้ม ากที่สุดในปจั จุบนั
ซึ่ง จากผลการ
ทดลองในสภาพแวดล้อ มต่ า งๆ หลัง การปรับ โมเดลเสีย ง มีอ ัต รา
ความผิด พลาดในการรู้จาํ เสีย งพูด ลดลง
คําสําคัญ: การรูจ้ าํ เสียงพูด, สภาพแวดล้อมเสียงรบกวน

The purpose of developing this project is to apply technology of
speech recognition to items counting system. Speech recognition
not only makes it easier and quicker to use Smartphone, it also
allows hands-free use in situations where our hands are busy
such as counting stock items in retail. Speech recognition can
improve the working speed by counting items and memorizing
quantities without any paper note or typing on devices.
Goal of this project is to develop items counting system by
speech that can run on smart phones with the Android operating
system, which has increasingly number of users. Furthermore, this
system can operate under noisy environment such as office and
convenience store. The simulation results show that improvement
of speech recognition model can reduce error rate.
Keywords: Speech Recognition, Noisy Environment
1. บทนํา
ปจั จุบนั ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งมีสนิ ค้าสําหรับจําหน่ ายเป็ นจํานวน
มาก เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในการซื้อสินค้าต่างกัน ส่งผลให้
ร้า นสะดวกซื้อ จํ า เป็ น ต้ อ งมีสิน ค้า เป็ น จํ า นวนมากเพื่อ รองรับ ความ
ต้อ งการของลูกค้า ในขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดจากการมีจํานวน
สิน ค้า มาก คือ ความยุ่ ง ยากสํ า หรับ การตรวจนั บ สิน ค้า ผู้ จ ัด ทํ า ขอ
ยกตัวอย่างเป็ น ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็ นร้านสะดวกซื้อ
ขนาดใหญ่ ที่มสี าขามากกว่า 8,000 สาขาทั ่วประเทศไทย สําหรับการ
ตรวจนับสินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะมีการตรวจนับ 1 ครัง้ ต่อ
1 เดือน โดยจะมีพนักงานสําหรับตรวจนับสินค้าโดยเฉพาะ พนักงาน
ตรวจนับสินค้าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเป็ นเครื่องมือสําหรับบันทึก
การตรวจนับ ในขัน้ ตอนการบันทึกการตรวจนับสินค้า พนักงานจะทํา
การสแกนรหัสแท่งของสินค้า แล้วกรอกจํานวนโดยการกดปุ่มบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อบันทึกจํานวนสินค้า ตามกระบวนการทํางานของ
ั หาในการตรวจนับ สิน ค้า ที่ม ีความ
พนักงานตรวจนับ สิน ค้า นี้ จะมีป ญ
ล่าช้า เนื่องจากการกดปุ่มตัวเลข หากกดตัวเลขเร็วขึน้ ก็มโี อกาสในการ
ใส่ขอ้ มูลผิดพลาดมากขึน้ เช่นกัน

Abstract
Recently, speech recognition technologies play an increasingly
important role in everyday life. Speech recognition applications
have become very popular and increased convenience of using
Smartphone such as voice commands, turn on/off hardware and
access the different apps and features on Smartphone. Speech
recognition technology can be very helpful for users who are blind
or visually impaired because operating Smartphone with difficulties
seeing is complicated task. In addition, general Smartphone users
can also benefit from this technology such as the rapidity and
ease of operation.
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ซึ่งเป็ นฐานข้อ มูลเสียงที่บนั ทึกจากสภาพแวดล้อ มที่เงียบ เหมาะที่จะ
นํ ามาฝึ กฝนและเป็ นพืน้ ฐานในการปรับโมเดลเสียง [4] ซึ่ งจะเน้นที่การ
ปรับโมเดลเสียงเพื่อการนับสิ นค้าเป็ นหลัก
สําหรับการบันทึกเสียงในร้านสะดวกซื้อเพื่อการนับสิ นค้า จะทําการ
บันทึก จากผู้พูดจํา นวน 15 คน โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 8 คน และเพศ
หญิง 7 คน ซึ่ง แต่ ล ะคนจะพูด คนละ 40 ประโยค โดยใช้สํา หรับปรับ
โมเดลเสียงโดยเฉพาะ ซึ่งจะแตกต่างกับคําที่ใช้ในส่วนผลวิจยั ในหัวข้อ
ถัด ไป ซึ่ง ประโยคสํา หรับ ปรับ โมเดลเสีย งจะทํ า การบัน ทึก เสีย งผ่า น
โทรศัพท์มอื ถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เมื่อได้ทําการรวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว จึงทําการฝึ กฝนโมเดลเสียงและปรับโมเดลเสียง 3 แบบ
ประกอบด้วย เสียงแบบไม่แบ่งเพศและผูพ้ ดู เสียงแบบแบ่งตามเพศ และ
เสียงแบบแบ่งตามผูพ้ ดู
การพัฒนาระบบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนรูจ้ ําเสียงพูด
และส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ซึง่ มีรายละเอียดประกอบด้วย การพัฒนาส่วนรูจ้ ํา
เสียงพูดด้วยเครื่อ งมือ PocketSphinx ซึ่งสามารถทํางานแบบ Real
Time และมีการรู้จําเสียงพูดที่แม่นยํา โดยมีกระบวนการกรองเสียงพูด
ก่อนนําไปประมวลผล เรียกว่าการตรวจจับพฤติกรรมเสียงพูดโดยมีการ
ตรวจจับเสียงว่าเป็ นเสียงคนพูดหรือเสียงรบกวน [5] ซึ่งกระบวนการนี้
สามารถตรวจจับการเริม่ พูดและการหยุดพูดได้ ส่งผลให้สามารถทราบ
ถึงผลลัพธ์ของการรูจ้ ําเสียงพูดโดยอัตโนมัติ [6] การทํางานในส่วนของ
การรูจ้ าํ เสียงพูดแสดงดังรูปที่ 1 ซึง่ ระบบโดยภาพรวมจะประกอบด้วยตัว
บันทึกเสียง (Audio Recorder) ซึ่งเสียงจะถูกนํ าไปเรียงและคัดเฉพาะ
ส่วนที่มเี สียงพูดโดยตัดส่วนทีเ่ งียบออกเพื่อตรวจจับการเริม่ พูดและการ
หยุด (Queue of Samples, Voice Activity Detection) หลังจากได้
เสี ย งพู ด แล้ ว จึ ง นํ า เข้ า สู่ ก ระบวนการรู้ จํ า เสี ย งพู ด ต่ อ ไป (Speech
Recognizer)
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รูปที่ 1 ระบบการทํางานส่วนการรูจ้ าํ เสียงพูด

ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงพัฒนาระบบนับของด้วยเสียงภายใต้สภาพแวดล้อม
เสียงรบกวน เพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว โดยระบบนับของด้วยเสียงจะกรอก
จํานวนของสินค้าโดยการพูดตัวเลข ทําให้เกิดความรวดเร็วในการนับ
สินค้า เปรียบเสมือนการมีพนักงาน 2 คน ทัง้ คนที่นับสินค้า และคนที่จด
บันทึกจํานวน ซึ่งเพิ่ม ประสิท ธิภ าพกับร้านสะดวกซื้อ ในการตรวจนับ
สินค้าได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสําหรับบันทึกการตรวจนับของด้วยเสียงพูด
บนโทรศัพท์มอื ถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจนับของภายในร้านสะดวกซือ้
3. เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการทํางานของพนักงานตรวจนับของ
4. เพื่อการศึกษาการรูจ้ าํ เสียงพูด
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการพัฒ นาโครงงานระบบนับของด้วยเสียง เป็ นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีรจู้ ําเสียงพูดให้เกิดประโยชน์ โดยการพัฒนาส่วนของการรูจ้ ํา
เสียงพูดได้ใช้ PocketSphinx [1] เป็ นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งเป็ น
โปรแกรม Open Source และมี Library สําหรับระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอยด์ ซึ่งเหมาะสําหรับการนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
สําหรับการรูจ้ ําเสียงพูด [2] สิง่ สําคัญที่สุด คือ โมเดลเสียง ในการฝึ กฝน
โมเดลเสียงจะต้องใช้ขอ้ มูลเสียงเป็ นจํานวนมากเพื่อประสิทธิภาพที่ดขี อง
โมเดลเสีย งและการรู้ จํ า เสี ย งพู ด โดยการฝึ ก ฝนโมเดลเสีย งให้ ม ี
ประสิทธิภาพสูงจะต้องใช้เสียงที่บนั ทึกจากสภาพแวดล้อมจริง และใช้
วิธกี ารปรับโมเดลเสียงซึ่งรวบรวมข้อมูลเสียงจากการบันทึกเสียงในร้าน
สะดวกซื้อแล้วนํ ามาใช้ปรับโมเดลเสียง ส่วนข้อ มูลเสียงที่นํามาฝึ กฝน
โมเดลใช้ฐานข้อมูลเสียง LOTUS (Large vOcabulary Thai continoUos
Speech recognition Corpus) [3] ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลเสียงขนาดใหญ่ท่ี
สร้างขึ้นโดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

รูปที่ 2 ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User) ของระบบนับของด้วยเสียง
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ในกรณีทแ่ี ต่ละอุปกรณ์มผี ใู้ ช้เฉพาะเพียงหนึ่งคน สามารถใช้โมเดลเสียง
ที่ม ีก ารปรับ แบบแบ่ งตามผู้พูด ได้ โดยจะให้ผ ลการทดสอบที่ม ีค วาม
แม่นยําสูงที่สุด จากการพัฒนาระบบนับของด้วยเสียงพูด ได้ทดลองวัด
ประสิทธิภาพของระบบ 2 ลักษณะสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ในสํานักงาน และสภาพแวดล้อมในร้านสะดวกซื้อ โดยใช้คําทัง้ หมด 50
คํา และได้ผลดังแสดงในรูปที่ 5
จากรูปที่ 5 เห็นผลการทดสอบการรู้จําเสียงพูดใน 2 สภาพแวดล้อม
โดยประสิทธิภาพการรูจ้ าํ เสียงในสํานักงานจะดีกว่าในร้านสะดวกซื้อ ซึ่ง
ในสํานักงานและร้านสะดวกซื้อมีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 1.2 และ
3.6 ตามลําดับ ซึ่งอัตราความผิดพลาดในร้านสะดวกซื้อจะสูงกว่าสอง
เท่า สาเหตุท่ีอตั ราความผิดพลาดการรู้จําเสียงพูดในร้านสะดวกซื้อสูง
กว่า เนื่ อ งจากภายในร้า นมีเ สีย งรบกวนมากซึ่ง มีผ ลกระทบต่ อ ความ
แม่นยําในการรูจ้ าํ เสียงพูด
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รูปที่ 3 ลําดับการทํางานของการส่งข้อมูล

เมื่อทําการสร้างโมเดลในส่วนการรูจ้ ําเสียงพูดสําเร็จแล้ว [7] ขัน้ ตอน
ต่อไปจะเป็ นการวิเคราะห์และออกแบบระบบอีกส่วนหนึ่ง คือ การพัฒนา
ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ผูจ้ ดั ทําจะทําการวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการ
ทํางานโดยวิเคราะห์จากฟงั ก์ชนั การทํางานต่าง ๆ ที่ จําเป็ นในการใช้
งานระบบ ซึ่งจะใช้ Use case Diagram ดังรูปที่ 2 ในการอธิบายเพื่อให้
เกิดความเข้าใจง่ายมากขึน้ โดยขัน้ ตอนแรกในการใช้งานต้องทําการเข้า
สู่ระบบ เพื่อใช้งานฟงั ก์ชนั อื่นๆเช่น การนับสินค้าและดูรายการนับ ซึ่ง
สามารถแก้ไขหรือยกเลิกการนับได้ หรือการรับส่งข้อมูลการนับสินค้าไป
ยังเครื่องเซิรฟ์ เวอร์ ซึ่งแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 3 การทํางานของการส่ง
ข้อมูลได้ออกแบบไว้ในกรณีท่ผี ู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้
เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกติ จะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้หลังจาก
ทําการอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (Display Result)

แผ น ภู ม ิ แ ส ดงการ เปรี ย บอั ต ร าค ว ามผิ ด พ ล าด
การ รู้ จาํ เสี ย งพู ด ก่ อ น แล ะห ลั ง ปรั บ โ มเดล เสี ย ง
ผูพ้ ดู
M008
M007
M006
M005
M004

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

M003

จากการทดสอบการฝึกฝนและปรับโมเดลเสียง ได้ผลการรูจ้ ําเสียงพูด
โดยใช้โมเดลทีผ่ า่ นการปรับทัง้ สามแบบดังนี้ การปรับโมเดลเสียงที่ส่งผล
ให้การรู้จําเสียงพูดมีอ ตั ราความแม่นยํามากที่สุด คือ การปรับโมเดล
เสีย งแบบแบ่ ง ตามผู้ พู ด โดยมีอ ัต ราความผิด พลาดร้ อ ยละ 11.08
รองลงมา คือ การปรับโมเดลเสียงแบบแบ่งตามเพศ และการปรับโมเดล
เสียงแบบไม่แบ่งตามเพศ ซึ่งมีอตั ราความผิดพลาดร้อ ยละ 2.80 และ
3.30 ตามลําดับ ในการปรับโมเดลเสียงทัง้ สามแบบมีชุดทดสอบจากผู้
พูดจํานวน 4 คนที่มอี ตั ราความแม่นยําสูงสุด ซึ่งมีอตั ราความผิดพลาด
ร้อยละ 0 ได้แก่ ผูพ้ ดู F005 M003 M006 และ M007 ดังแสดงในรูปที่ 4
โดยการเลือกใช้โมเดลในการรูจ้ าํ เสียงพูด สําหรับพัฒนาระบบนับของ
ด้วยเสียง คือ โมเดลที่ผ่านการปรับแบบไม่แบ่งเพศและผูพ้ ูด เนื่องจาก
ในการนับสินค้านัน้ พนักงานนับสินค้าจะมีทงั ้ เพศชายและเพศหญิง จึง
เลือกใช้โมเดลเสียงดังกล่าว
ระบบนับของด้วยเสียงภายใต้สภาพแวดล้อมเสียงรบกวน พัฒนาขึ้น
ให้มสี ่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ให้สะดวกน่ าใช้ และนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้จริง [8]
เช่น เพิ่มความสะดวกในการนับสินค้า เพิ่มศักยภาพในการทํางานให้
สามารถนับสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็ นต้น นอกจากนัน้ ถ้าต้องการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการรู้จําเสียงพูดจะต้องใช้โมเดลเสียงที่มคี ณ
ุ ภาพดี

M002
M001
F 007

0.00
1.35
1.35
8.11
0.00
0.00
0.00
5.19
0.00
0.00
0.00
2.06
1.20
3.61
3.61
1.23
4.94
8.64
0.00
0.00
0.00
3.49
0.00
8.24
4.71
0.00
1.03
1.03
7.22
0.00
1.16
1.16
8.14

F 006
F 005
F 004
F 003
F 002
F 001

0.00
0.00
0.00
1.25
0.00
3.85
2.56
10.26
0.00
0.00
1.32
5.26
3.80
1.27
6.33
0.00
1.28
0.00
8.97

แบ่งตามผูพ้ ดู
แบ่งตามเพศ
แบ่งไม่แบ่งเพศและผูพ้ ดู
ก่อนปรับ
13.25
30.86

21.18

16.67
14.29
17.86

21.43

25.32

อัตราความผิดพลาด (ร้อยละ)

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบความผิดพลาดของการรูจ้ าํ เสียงพูดก่อนและหลังปรับ
โมเดลเสียง
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แผนภูมแิ สดงการเปรียบอัตราความผิดพลาด
3.6
การรูจ้ าํ เสียงพูดในสภาพแวดล้อมต่างๆ

3
2

1.2

1
0

สํานักงาน

ร้านสะดวกซื้อ
สภาพแวดล้อม
รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดในการรูจ้ าํ เสียงพูดของ
สภาพแวดล้อมในสํานักงานและร้านสะดวกซือ้

5. สรุป
การรู้ จํ า เสี ย งพู ด จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เมื่ อ ใช้ ง านใน
สภาพแวดล้อมที่มเี สียงรบกวนน้ อย การรู้จําเสียงพูดในสํานักงานซึ่งมี
เสียงรบกวนน้ อ ยจะมีอ ตั ราความผิดพลาดร้อ ยละ 1.2 ซึ่งอัตราความ
ผิดพลาดในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีเสียงรบกวนมากจะสูงกว่าถึงสองเท่าคือ
ร้อ ยละ 3.6 ตามลํ า ดับ สํา หรับ การใช้ง านในสภาพแวดล้อ มที่ม ีเสีย ง
รบกวนระดับร้านสะดวกซื้อได้ผลระดับพอใช้โดยที่ผู้พูดจําเป็ นต้องพูด
เสียงให้ดงั กว่าเสียงรบกวนนัน้ ระบบสามารถเพิม่ ความถูกต้องได้โดยใช้
ชุดหูฟงั และไมโครโฟนที่มคี ุณสมบัตใิ นการกําจัดเสียงรบกวน โดยจะทํา
ให้โปรแกรมรูจ้ าํ เสียงพูดมีความถูกต้องมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอ ขอ บพร ะคุ ณ ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า รวิ จ ั ย เท คโน โล ยี เ สี ย ง ศู น ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละคอมพิว เตอร์แ ห่ ง ชาติ (NECTEC) ที่ใ ห้ค วาม
อนุ เคราะห์ในการให้การปรึกษาและฐานข้อมูลเสียง (Large vOcabulary
Thai continoUos Speech recognition Corpus) สําหรับการฝึ กฝน
โมเดลเสียงในการทําวิจยั
ขอขอบพระคุณบริษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่
ดูแลระบบภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ให้ความกรุณาให้ความรู้และ
ข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้งานจริงในการนับสินค้าภายใน
ร้า นเซเว่น อีเ ลฟเว่น ตลอดจนการให้ก ารสนับ สนุ น ด้า นต่ า งๆ เช่ น
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการพัฒนาและการทดสอบระบบ
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ คณะวิศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สถาบัน การจัดการปญั ญาภิว ฒ
ั น์ ที่ให้โอกาสผู้จดั ทํา ได้จดั ทํา วิจ ยั จน
สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
[1] D. Huggins-Daines, M. Kumar, A. Chan, A.W. Black, M.
Ravishankar & A.I. Rudnicky, “Pocketsphinx: A Free, Real-Time
Continuous Speech Recognition System for Hand-Held Devices,” in
2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and
Signal Processing, Toulouse, France, 2006.
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การศึกษาเปรียบเทียบเอพีไอสําหรับระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูด
บนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์
Comparative Study of API for Speech-to-Speech Translation
System on Android
พัณณ์ชติ า ชมวิหก1, ญาดา อัมภรัตน์2, มานพ พันธ์โคกกรวด3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที 1 ซอย ฉลองกรุง 1 เขต/แขวง ลาดกระบัง กทม. 10520
1
2
3

s4070020@kmitl.ac.th
s4070058@kmitl.ac.th
manop@it.kmitl.ac.th

has a naturalness in synthetic speech include a listener able to
understand meaning of sentence.
Keywords: Speech-to-Text, Text-to-Speech, Translation

บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบเอพีไอสําหรับระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดบน
ระบบปฏิบ ัติก ารแอนดรอยด์ไ ด้ศึก ษาเปรีย บเทีย บคุณ สมบัติแ ละวัด
ประสิทธิภาพของ API ในส่วนของ Speech-to-Text, Translation และ
Text-to-Speech เพื่อเลือก API ที่มปี ระสิทธิภาพและคุณสมบัตเิ หมาะ
สําหรับแอพพลิเคชั ่นแปลภาษาบนระบบปฏิบ ัติการแอนดรอยด์ จาก
การศึกษาเปรียบเทียบทําให้พบว่า Google Speech Recognition API,
Bing Translator Control API และGoogle Text-to-Speech API มี
คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพเหมาะสําหรับแอพพลิเคชั ่น และเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของ API ดังกล่าว จึงทําการทดสอบในแต่ละส่วนด้วยการ
ออกเสีย งที่แตกต่ างกัน 2 แบบ จากผลการดําเนิ น งานผู้จดั ทํา พบว่า
Google Speech Recognition API มีความถูกต้องในการรับเสียงอย่าง
มาก ส่วน Bing Translator Control API มีความถูกต้อ งในการ
แปลภาษาอยู่ในระดับปานกลาง และ Google Text-To-Speech API
จากการทดสอบฟงั เสียง มีความเป็ นธรรมชาติของเสียงและผูฟ้ งั สามารถ
เข้าใจความหมายของประโยคได้ดี
คําสําคัญ: แปลภาษาด้วยเสียงพูด, ระบบแปลภาษา, แอนดรอยด์

1. บทนํา
การติดต่อสื่อ สารคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ระหว่างบุคคล
หนึ่ ง ไปยัง บุ ค คลหนึ่ ง โดยมีส่ือ กลางคือ ภาษา ซึ่ง ในบางครัง้ จะเกิด
อุปสรรคในการสื่อสาร เนื่องจากมีการสื่อสารกันคนละภาษา อย่างเช่น
ในประเทศไทยมีภาษาของตัวเองคือภาษาไทยแต่ในการสื่อสารกันนัน้ จะ
ใช้ภาษาสากลคือ ภาษาอังกฤษ ในความเป็ นจริงบุคคลบางกลุ่มอาจจะ
ไม่มคี วามเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภ าษาประจําชาติของ
ตนเอง ดังนัน้ อาจจะมีปญั หาทางด้านการสื่อสารเกิดขึ้นได้ จากปญั หา
ข้า งต้น จึงเกิด ระบบแปลภาษาด้ว ยเสีย งพูด บนระบบปฏิบตั ิก ารแอน
ดรอยด์(Android) โดยเลือ กใช้ความสามารถของชุดเครื่อ งมือ หรือ ที่
เรียกว่า Application Programming Interface (API) ในการพัฒนาส่วน
ต่างๆ ของระบบ เพื่อช่วยลดอุปสรรคและลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสาร
ซึ่ง ในอดีต ได้ม ีก ารศึก ษาพัฒ นาเกี่ย วกับ ระบบที่ช่ วยลดอุ ป สรรคการ
ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นในงานวิจยั ของ Tomalin และคณะ
[1] ได้ศกึ ษาและพัฒนาระบบแปลภาษาจากเสียงพูดภาษาแมนดารินเป็ น
ข้อความภาษาอังกฤษ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของทัง้
ระบบ นอกจากนัน้ มีการพัฒนาระบบแปลภาษาด้วยการแปลงข้อความ
ของภาษาหนึ่งเป็ นเสียงพูดของอีกภาษาหนึ่ง [2] ซึ่งงานวิจยั นี้เกี่ยวกับ
การแปลภาษาจากภาษาสิงหลเป็ นภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหลเป็ นภาษา
พืน้ เมืองของประเทศศรีลงั กา โดยงานวิจยั นี้พฒ
ั นาเพื่อช่วยลดอุปสรรค
การใช้ภาษาอังกฤษ และช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถทําได้
ง่ายขึ้น ทําให้ในการพัฒนาจะให้ความสําคัญกับความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์, ความสอดคล้อง, ความเร็ว, ความถูกต้องแม่นยําของระบบ
เป็ นหลัก จะเห็นได้ว่ามีการพัฒ นาระบบแปลภาษาอย่างต่อเนื่อ ง และ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานระบบแปลภาษามากขึน้ จึงได้มกี าร
พัฒ นาระบบแปลภาษาแบบ Speech-to-Speech ซึ่งในงานวิจยั ของ
Hashimoto และคณะ [3] ได้มกี ารศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ของระบบการ
แปลภาษาด้วยเสียงพูดจากภาษาฟิ นแลนด์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยผลที่

Abstract
Comparative study characteristic and measure the performance
of the Application Programming Interface (API) in the speech-totext process, translation process and text-to-speech process. In
order to select API that appropriate for speech translation system
on Android. In the comparative study, we found Google Speech
Recognition API, Bing Translator Control API and Google Text-toSpeech API have the most characteristic that appropriate for
application. In order to experiment the effectiveness of the API, we
conducted the experiment with two types of speech. The results
shown that Google Speech Recognition API is the most accuracy
in speech recognition. Bing Translator Control API is moderate
accuracy in language translation and Google Text-to-Speech API
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ด้ว ยเสีย งพูดและศึก ษาคุณ สมบัติข อง API
กระบวนการ

เขาได้จากการวิเคราะห์พบว่าความเป็ นธรรมชาติของเสียงและความ
เข้าใจความหมายของประโยคจาการฟงั เสียงจะขึน้ อยู่กบั ผลลัพธ์จากการ
แปลภาษาโดยตรง นอกจากนัน้ ได้ม ีการพัฒ นาระบบแปลภาษาด้ว ย
เสีย งพู ด จากภาษาเกาหลีเ ป็ น ภาษาอัง กฤษ, ภาษาเกาหลีเ ป็ น
ภาษาญี่ป่นุ และภาษาเกาหลีเป็ นภาษาจีน [4] โดยระบบแปลภาษาด้วย
เสียงพูดนี้ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากจะวัดประสิทธิภาพของระบบ
แปลภาษาด้วยเสียงพูดแล้วยังได้พจิ ารณาการออกแบบ UI ของระบบ
แปลภาษาด้วยเสียงพูด โดยสํารวจความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
นํ ามาออกแบบระบบ เพื่อ ลดความยากง่ายในการใช้งาน รวมถึงการ
ลดลงของข้อ ผิดพลาดในกระบวนการแปลภาษาอีก ด้ว ย ผลที่ได้จาก
การศึกษาพบว่าผูใ้ ช้พอใจกับการใช้งาน และทําให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการพัฒนาระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูด
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดที่
สามารถรองรับ ภาษาไทยได้ด้ว ยยัง ไม่ ม ีก ารพัฒ นาอย่า งแพร่ห ลาย
ดัง นัน้ ผู้วิจ ัย จึง เลือ กศึก ษาออกแบบและพัฒ นาระบบแปลภาษาด้ว ย
เสีย งพู ด ที่ส ามารถรองรับ การแปลภาษาไทยได้บ นระบบปฏิบ ัติก าร
Android ทัง้ นี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ อง API ในแต่ละ
ส่วนของระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูด และนํ าเอา API ที่ได้เลือกจาก
การศึก ษาและเปรีย บเทีย บมาวัด ประสิท ธิภ าพโดยการพัฒ นาระบบ
แปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
การศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บเอพีไ อสํ า หรับ ระบบแปลภาษาด้ ว ย
เสียงพูดบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ จะศึกษาคุณสมบัตขิ อง API ใน
ส่วนของ Speech-to-Text, Translation และ Text-to-Speech เพื่อเลือก
API ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสําหรับการพัฒนาระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูด
บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ และทดสอบประสิทธิภาพของ API ที่ถูก
เลือ กโดยดํ า เนิ น การทดสอบแบบแยกส่ ว น ซึ่ง ในกระบวนการของ
Speech-to-Text จะทดสอบด้วยการพิจารณาความถูกต้องของการรับ
เสียงจากการออกเสียง 2 ลักษณะ คือ ออกเสียงทีละคําและออกเสียง
ต่อเนื่อง ส่วนกระบวนการ Translation จะทดสอบด้วยการนํ าผลลัพธ์
จากกระบวนการ Speech-to-Text มาแปลเป็ นข้อความอีกภาษาหนึ่ ง
เพื่อ วัด ประสิท ธิภ าพการสื่อ ความหมายการแปลว่าตรงกับ ภาษาเดิม
หรือ ไม่ และในกระบวนการสุ ด ท้ า ย Text-to-Speech จะทดสอบ
ประสิทธิภาพด้วยวิธกี าร Mean Opinion Score (MOS) [5] โดยการนํ า
ผลลัพ ธ์จ ากกระบวนการ Translation มาใช้ ใ นการทดสอบ โดย
รายละเอียดของการศึกษาเปรียบเทียบและการทดสอบวัดประสิทธิภาพ
ของ API จะกล่าวต่อในส่วนถัดไปดังนี้ ส่วนที่ 2 กล่าวถึงวิธกี าร และ
ส่วนที่ 3 อธิบายถึงวิธกี ารทดสอบ ในส่วนที่ 4 คือ ผลการทดสอบ และ
ส่วนสุดท้ายคือการอภิปรายผล

Speech
Input

เพื่อ ใช้พ ฒ
ั นาในแต่ ล ะ

Speechto-Text
Translation
API

Speech
Output

Text-toSpeech

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูด

การศึกษากระบวนการแปลภาษาด้วยเสียงพูดพบว่าประกอบด้วย 3
กระบวนการหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งจะอธิบายกระบวนการทํางาน
ของระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์โดยเริม่
จากผู้ ใ ช้ ป้ อนข้อ มู ล ด้ ว ยเสีย งพู ด ระบบจะเปลี่ ย นจากเสีย งพู ด เป็ น
ข้อ ความจากนัน้ ระบบจะแปลข้อ ความเป็ นภาษาปลายทางที่ผู้ใช้งาน
เลือกและแปลงข้อความเป็ นเสียงพูดให้ผใู้ ช้งาน
ในการพัฒนาระบบเราเลือกใช้ API พัฒนาในแต่ละกระบวนการซึ่ง
API คือ ชุดคําสั ่งหรือ ข้อ กําหนดที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ทําหน้ าที่เป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมต่อการทํางานระหว่างแอพพลิเคชั ่นหรือเชื่อมการ
ทํางานเข้ากับระบบปฏิบตั ิการ โดยผู้พฒ
ั นาสามารถเลือกใช้ API ที่มผี ู้
เปิ ดให้ บ ริก ารสํ า หรับ พัฒ นาระบบของตนเองได้ ซึ่ ง งานวิจ ัย ของ
Shimada และคณะ [6] ได้ใช้ API ช่วยในการพัฒนาระบบการจําแนก
เสียงพูดสําหรับภาษาญี่ปนุ่ โดยปจั จุบนั มี API มากมายเพื่อให้นักพัฒนา
สามารถนํ า ไปใช้ใ นการพัฒ นาแอพพลิเคชั ่นได้ ในงานวิจ ยั นี้ ไ ด้เ ลือ ก
ศึกษาและใช้ API ทีเ่ กีย่ วกับการแปลภาษาดังนี้
ในส่วนแรกคือ Speech-to-text API คือ กระบวนการของการแปลง
เสียงพูดของมนุ ษย์ให้เป็ นข้อความลักษณะการใช้งานคือ ต้องพูดผ่าน
อุปกรณ์เสริมอย่างเช่น ไมโครโฟน ซึ่งความถูกต้องของกระบวนการรับ
เสียงพูดจะขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยระดับความแตกต่างของเสียงโดยรอบขณะทํา
การบันทึกเสียงและคุณภาพของไมโครโฟนทีใ่ ช้สาํ หรับการรับเสียงพูด
[7] บริก ารออนไลน์ ล ัก ษณะการทํ า งานคือ จะนํ า ข้อ ความที่ไ ด้จ าก
Speech-to-text มาค้นหาคําในพจนานุ กรม ส่วนที่สองคือ Translation
API คือ การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งโดย
รักษารูปแบบและความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยจะมี
ฐานข้อมูลของคําศัพท์เพื่อ ใช้รองรับการแปลภาษา [8] และจากนัน้ นํ า
ผลลัพธ์การแปลภาษาไปใช้ในส่วนสุดท้ายคือส่วน Text-to-speech API
คือ กระบวนการของการแปลงข้อความให้ออกมาเป็ นเสียงพูดของมนุ ษย์

2. วิ ธีการ
การพัฒ นาระบบแปลภาษาด้ว ยเสีย งพูด บนระบบปฏิบ ัติก ารแอน
ดรอยด์จาํ เป็ นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของระบบแปลภาษา
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติ API
เครื่องมือ API
Bing
Google Yandex

ส่วนทีน่ ํามาวิเคราะห์
Speech-to-text
- สามารถรองรับเสียงภาษาไทยได้
- สามารถรองรับเสียงภาษาอังกฤษได้
- รองรับการพัฒนาบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์













Translation
- สามารถรองรับการแปลภาษาไทยได้
- สามารถรองรับการแปลภาษาอังกฤษได้
- สามารถรองรับการแปลภาษาจีน, ญี่ปุน่ , เกาหลี
- รองรับการพัฒนาบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์













Text-to-Speech
- สามารถสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
- สามารถสังเคราะห์เสียงภาษาอังกฤษ
- สามารถรองรับการแปลภาษาจีน, ญี่ปุน่ , เกาหลี
- รองรับการพัฒนาบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์










โดยในกระบวนการนี้จะต้องได้เสียงพูดที่มคี วามเป็ นธรรมชาติ และผูฟ้ งั
สามารถเข้าใจข้อความจากเสียงพูดได้ [9]

-






-

API สามารถรองรับการรับเสียงพูดได้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในขณะที่ Bing API รองรับการรับเสียงพูดได้เพียงภาษาอังกฤษเท่านัน้
ในส่วนของ Translation ที่ได้คน้ คว้ามาทัง้ 3 API พบว่ามีเพียง Google
และ Bing
ที่ ส ามารถรองรับ การแปลภาษาได้ ท ัง้ ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาจีน, เกาหลีและญี่ปุ่น ส่วน Yandex ไม่
สามารถรองรับการแปลภาษาไทยได้ รวมถึงไม่รองรับการทํางานใน
กระบวนการของ Speech-to-Text และText-to-speech ในส่วนของการ
แปลงข้อความเป็ นเสียงพูด Google API สามารถสังเคราะห์เสียงพูดได้
ทัง้ 5 ภาษา แต่ Bing API ไม่รองรับการสังเคราะห์เสียงพูดในภาษาไทย
ได้ โดย API ทีไ่ ด้ศกึ ษาค้นคว้ามานัน้ มีคุณสมบัตทิ ่รี องรับการพัฒนาบน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ทงั ้ สิน้
ในขัน้ ตอนสุดท้ายของวิธกี ารทดสอบคือการทดสอบประสิทธิภาพของ
API โดยเริม่ ทําการทดสอบหลังจากได้เลือก API ที่จะนํ ามาใช้พฒ
ั นาใน
แต่ ล ะส่ ว นดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว จะทดสอบด้ ว ยการพัฒ นาระบบ
แปลภาษาด้วยเสียงพูดโดยใช้ API ที่ได้เลือกมาพัฒนาและทดสอบจาก
กลุ่มประโยคตัวอย่าง 30 ประโยค โดยการทดสอบจะเลือ กทดสอบใน
กรณีท่ผี ู้ใช้งานต้องการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ซึ่งจะทดสอบ
ด้วยกลุ่ม ผู้ท ดสอบตัวอย่าง 10 คน เป็ นชาวต่า งชาติ 3 คน และกลุ่ ม
นักศึกษาคนไทยทีศ่ กึ ษาทางด้านภาษา 7 คน โดยจะทําการทดสอบแบบ
แยกส่วนเพื่อ วัดประสิท ธิภ าพของ API ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งใน
กระบวนการของ Speech-to-Text จะทดสอบด้ว ยการออกเสีย ง 2
ลักษณะ คือ ออกเสียงทีละคําและออกเสียงต่อเนื่อง เนื่องจากต้องการ
เห็นถึงความแตกต่างในผลลัพธ์ของการออกเสียง เพราะในสถานการณ์
จริงไม่สามารถควบคุมให้ผใู้ ช้งานทุกคน ออกเสียงในความเร็วทีเ่ ท่ากัน

3. วิ ธีการทดสอบ
ในขัน้ ตอนแรกของการดําเนินการทดสอบจําเป็ นต้องค้นหาและศึกษา
API ในกระบวนการ Speech-to-Text, Translation, Text-to-speech
โดยมีขอ้ จํากัดของการเลือกใช้ API คือ ในกระบวนการ Speech-to-Text
ต้องสามารถรองรับได้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากงานวิจยั
นี้ ต้อ งการพัฒ นาระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูด ที่รองรับการใช้งานกับ
กลุ่มผูใ้ ช้ งานคนไทยเป็ นหลัก รวมทัง้ ในกระบวนการ Translation และ
Text-to-Speech ต้องสามารถรองรับได้ทงั ้ ในภาษาไทย, อังกฤษ, จีน,
ญี่ปุ่น และเกาหลี ดังนัน้ การค้นคว้า API ในกระบวนการ Speech-toText พบว่าทัง้ Google และ Bing มีกระบวนการทํางานที่เหมือนกันคือ
เริม่ จากการรับเสียงพูดจากอุปกรณ์จากนัน้ จะส่งเสียงพูดที่ได้รบั ไปที่เว็บ
ที่ให้บริการเพื่อ วิเคราะห์เสียงพูดเป็ นข้อความและส่งข้อความกลับมา
เพื่อนํ าไปใช้งานต่อไป และกระบวนการ Translation มีเว็บไซต์ท่ีเปิ ด
ให้บริการ API สําหรับการแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
มากมาย ซึ่งจากการค้นคว้าพบว่ามี Google, Bing และ Yandex ทีเ่ ป็ น
API สําหรับการแปลภาษาโดยทัง้ 3 API จะทําหน้าที่รบั ข้อความมาแล้ว
มาแปลเป็ น อีก ภาษาหนึ่ ง โดยยัง คงความหมายเดิม ของข้อ ความ ใน
กระบวนการ Text-to-speech ซึ่งเป็ นกระบวนการสุดท้าย ทัง้ Google
และ Bing เป็ น API ที่ได้จากการค้นคว้า โดยทัง้ 2 API จะทํางานโดย
การรับข้อความและนํามาแปลงเป็ นเสียงพูด
จากการค้นคว้า API ทัง้ 3 กระบวนการขัน้ ตอนถัดมาของงานวิจยั ชิ้น
นี้คอื ศึกษาคุณสมบัตขิ อง API ซึ่งผลลัพธ์ท่ไี ด้ดงั ตารางที่ 1 คือ Google
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รูปที่ 2 แสดงกราฟสรุปการทดสอบรับเสียงพูดภาษาอังกฤษ
แบบออกเสียงต่อเนื่องและแบบทีล่ ะคํา

ออกเสียงทีละคํา

รูปที่ 3 แสดงกราฟสรุปการทสอบแปลภาษาอังกฤษ

Italian (Italy), Chinese (China) ซึ่งไม่มใี นส่วนภาษาไทย ในงานวิจยั นี้
จึงเลือกใช้บริการของ Google Speech Recognition เนื่องด้วยรองรับ
การรับเสียงพูดขอภาษาอังกฤษ ดังแสดงตารางที่ 1
ส่ว นที่ 2 Translation จากการศึก ษาและค้น คว้า คุณ สมบัติข อง
Google Translate API, Bing Translator Control API, Yandex
Translate API ดัง ตารางที่ 1 งานวิจ ยั ชิ้น นี้ จึง ได้เ ลือ กใช้ Bing
Translator Control API เนื่องจากตอนนี้ Bing เปิ ดให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและยังให้บริการรองรับในส่วนของภาษาไทยอีกด้วย ในส่วน
ของ Google Translate API ปจั จุบนั ได้ปิดการให้บริการฟรีโดยทางเว็บ
จะคิดค่าบริการเป็ นรายเดือนซึง่ จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
มากขึน้ ไปอีก
ส่วนที่ 3 Text-to-speech การเลือกใช้ API จากการวิเคราะห์ท่ไี ด้
ศึกษาค้นคว้ามาทัง้ Google Text to Speech API และ Bing Text to
Speech API พบว่า Bing รองรับเพียงบางภาษา เช่น English (US),
French (FR), German (DE), Japanese (JA), Korean (KR), Chinese
(TW) เป็ นต้น ซึ่งไม่รองรับภาษาไทย ส่วนของ Google นัน้ รองรับได้
หลากหลายภาษารวมถึง ภาษาไทยที่จํา เป็ น ต้อ งมีใ นระบบ ดัง นัน้ ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้จงึ เลือก Google Text to Speech API มาใช้ในส่วนนี้ จาก
การวิเคราะห์คุณสมบัติ API ในแต่ละกระบวนการที่ผ่านมา จึงได้พฒ
ั นา
ระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อ วัด
ประสิทธิภาพของ API ทีไ่ ด้เลือกใช้ในแต่ละส่วน โดยดําเนินการทดสอบ
ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กล่าวไว้ในส่วนทีผ่ า่ นมา โดยการทดสอบงานวิจยั นี้ได้ผล
การทดสอบดังนี้
จากการทดสอบในส่ ว น Speech-to-Text ด้ ว ยการใช้ Google
Speech Recognition API ในการรับเสียงพูดภาษาอังกฤษเพื่อแปลง
เป็ น ข้อ ความภาษาอัง กฤษ ทํ า ให้พ บว่า มีค วามถู ก ต้อ ง 27 ประโยค
ผิดพลาด 3 ประโยค จากการทดสอบรับเสียงพูดทัง้ แบบออกเสีย ง
ต่อเนื่องและออกเสียงทีละคําด้วยกลุ่มประโยคตัวอย่าง 30 ประโยค ดัง

ได้ จึงจําเป็ นต้องทราบถึงประสิทธิภาพของระบบที่พฒ
ั นาว่าถ้าการออก
เสียงทีละคําหรือออกเสียงต่อเนื่องระบบมีประสิทธิภาพของการรับเสียง
มากน้ อยเพียงใด ในการทดสอบจะวัดประสิทธิภาพจากกความถูกต้อง
ของการรับเสียงพูด โดยพิจารณาจากข้อความที่ได้นัน้ ตรงกับเสียงพูด
หรือ ไม่ ในส่วนของกระบวนการ Translation จะนํ าผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
กระบวนการ Speech-to-Text ทัง้ ออกเสียงทีละคําและออกเสียงต่อเนื่อง
มาทดสอบประสิทธิภาพการแปลภาษา โดยวัดประสิทธิภาพจากการสื่อ
ความหมายคือ สามารถรักษาความหมายของข้อความเดิมไว้ได้ ถึงจะ
แปลเป็ นอีกภาษาหนึ่งและในกระบวนการสุดท้าย Text-to-Speech จะ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยพิจารณาความเป็ นธรรมชาติของเสียงและผูฟ้ งั
สามารถเข้าใจความหมายของประโยคได้ โดยใช้วธิ กี าร MOS สําหรับวัด
ความเป็ นธรรมชาติและความเข้าใจของเสียงซึ่งวิธนี ้ี ได้ถูกนํ าเสนอใน
งานวิจยั ของ Orhan และ Gomez [5] วิธนี ้ีจะวัดประสิทธิภาพด้วยการให้
ผู้ท ดสอบฟงั เสียงพูดของกลุ่มประโยคตัวอย่างทีละประโยคจากนัน้ ให้
คะแนนความพึงพอใจแต่ละประโยค ซึ่งในการทดสอบประสิทธิภาพจะ
นํ าผลลั พ ธ์ จ ากการแปลภาษาทั ้ง ผลการแปลแบบที ล ะคํ า และ
แบบต่อเนื่องมาทดสอบการฟงั และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความ
พึงพอใจดังนี้ 5 คือ ดีเยี่ยม 4 คือ ดี 3 คือ พอใช้ 2 คือ ปรับปรุง 1 คือ
ไม่ดี [13] วิธกี ารทดสอบดังกล่าวจะสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของ
API แต่ละกระบวนการซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของทัง้
ระบบ
4. ผลการทดสอบ
ผลจากการคัดเลือก API ทีน่ ํามาใช้ในแต่ละส่วน คือ
ส่วนที่ 1 Speech-to-Text การเลือ กใช้ API จากการวิเคราะห์
Speech Recognition API ที่ไ ด้ศึกษามาทัง้ Google Speech
Recognition และ Bing Speech Recognition Control พบว่า Bing สาม
รถใช้ได้แค่ 7 ภาษาเท่านัน้ German (Germany), English (Unites
States), English (Great Britain), Spanish (Spain), French (France),
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ถูกต้องด้วยเช่นกัน ทําให้ทราบว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ผู้วิจ ยั คาดหวัง ว่า งานวิจ ยั นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สํา หรับ บุ คคลที่ส นใจ
ศึกษาแอพพลิเคชั ่นที่เกี่ยวกับ Speech-to-Text, Language Translation
และ Text-to-Speech เนื่องจากได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและวัด
ประสิทธิภาพของ API ในแต่ละกระบวนการที่กล่าวมาไว้แล้ว ทําให้ผทู้ ่ี
สนใจสามารถศึกษาและเลือกใช้ API ที่เหมาะสําหรับแอพพลิเคชั ่นที่
พัฒนาได้ เพื่อลดขัน้ ตอนในการศึกษาพัฒนารวมทัง้ ช่วยให้แอพพลิเคชั ่น
ที่พฒ
ั นามีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นได้ และในการพัฒนาระบบแปลภาษาด้วย
เสียงพูดจะสามารถช่วยลดอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารสําหรับบุคคลที่
สื่อสารกันคนละภาษา

รูปภาพที่ 2 และการทดสอบในส่วนของ Translation ด้วยการใช้ Bing
Translator Control API ในการแปลข้อความภาษาอังกฤษภาษาไทย
พบว่าการแปล มีความถูกต้อง 25 ประโยค และผิดพลาด 5 ประโยค ทัง้
แบบออกเสียงต่อเนื่องและออกเสียงทีละคํา ดังรูปที่ 3 จากการทดสอบ
Bing Translator Control API แสดงให้เห็นว่ามีความถูกต้องในการ
แปลภาษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกระบวนการ Text-to-Speech จะ
ทดสอบด้วยการใช้ Google Text-to-Speech API ในการแปลงข้อความ
เป็ นเสียงพูด ด้วยวิธกี าร MOS สําหรับวัดความเป็ นธรรมชาติและความ
เข้าใจของเสียง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ได้กล่าวในหัวข้อ
ที่ 3 ซึ่งจากการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 58.66% แสดงว่า ความเป็ น ธรรมชาติข องเสีย งที่ไ ด้จ ากการใช้
Google Text-to-Speech API อยู่ในระดับปานกลาง คือ เสียงมีความ
เป็ นธรรมชาติ และผู้ฟงั สามารถเข้าใจความหมายของประโยคจากการ
ฟงั เสียงได้
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งานวิจ ยั ชิ้น นี้ ก ล่ าวถึง การศึก ษาเปรีย บเทีย บเอพีไ อสํา หรับ ระบบ
แปลภาษาด้ ว ยเสีย งพู ด บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ โดยจาก
การศึก ษาเปรีย บเทีย บคุ ณ สมบัติข อง API จึง ได้เ ลือ กใช้ Google
Speech Recognition API, Bing Translator Control API และ Google
Text-to-Speech API เพื่อนํ า API มาทดสอบประสิทธิภาพ โดยผลจาก
การทดสอบรับเสียงพูดภาษาอังกฤษด้วย Google Speech Recognition
API พบว่ามีความถูกต้องในการรับเสียงในระดับที่ดี และผลลัพธ์ของการ
ออกเสียงแบบต่อเนื่องและทีละคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ
ถ้าออกเสียงแบบต่อเนื่องถูกต้องมีความเป็ นไปได้สูงที่การออกเสียงทีละ
คํา จะถู ก ต้อ งเช่ น กัน ในด้า นการทดสอบการแปลภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาไทยด้วย Bing Translator Control API พบว่ามีความถูกต้องใน
การแปลภาษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่ อ งจากยังมีบางประโยคที่เมื่อ
แปลภาษาแล้วความหมายผิดไปจากภาษาเดิม รวมทัง้ การรับเสียงใน
ขัน้ ตอนแรกก็ส่งผลต่อการแปลภาษาอีกด้วยเพราะเมื่อแอพพลิเคชั ่นรับ
เสียงผิดพลาดจะส่งผลให้การแปลภาษามีป ระสิท ธิภ าพลดลง ในการ
ทดสอบฟงั เสียงพูดภาษาไทย พบว่าความเป็ นธรรมชาติของเสียงที่ได้
จากการใช้ Google Text-to-Speech API อยูใ่ นระดับปานกลาง จากการ
ทดสอบพบว่าความถูกต้องในกระบวนการ Speech-to-Text มีผลต่อ
ความถูกต้อ งของกระบวนการ Translation และกระบวนการ Text-toSpeech [3] เนื่องจากผลลัพธ์ของกระบวนการก่อนหน้าจะถูกส่งเป็ น
อินพุตของกระบวนการถัดไป ดังนัน้ ถ้ากระบวนการแรกรับเสียงผิด จะ
ส่งผลให้ผ ลลัพ ธ์ใ นกระบวนการถัดไปผิด พลาดด้วย ทํ าให้ข้อ ความที่
ต้องการจะสื่อสารไปยังผูร้ บั อีกภาษาหนึ่งมีความหมายผิดไปจากภาษา
เดิม นอกจากนัน้ พบว่าการออกเสียงแบบต่อเนื่องกับการออกเสียงแบบ
ทีล ะคํ า มีค วามสัม พัน ธ์ไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน กล่ า วคือ ถ้ า ออกเสีย ง
แบบต่ อ เนื่ อ งถู ก มีค วามเป็ น ไปได้สู ง ที่ก ารออกเสีย งแบบทีล ะคํ า จะ
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ทัศนคติ และการรับรูข้ องผูบ้ ริ โภคต่อกฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในปัจจุบนั
Consumers’ Attitudes and Perceptions Toward Electronic Commerce Law
วิษณุ เพ็ชรไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่ คณะบริหารธุรกิจ
wisanu@tni.ac.th

เทคโนโลยีท่เี กี่ยวกับการเข้ารหัส (Cryptography) ได้รบั การพัฒนาไป
อย่างก้าวหน้ า ส่งผลให้อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นและได้รบั การพัฒนาไป
อย่างมั ่นคงจนกลายเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นมากขึน้ หรืออาจเป็ นอีกหนึ่งปจั จัย
ที่เ พิ่ม ขึ้น มาจากป จั จัย 4 ก็เ ป็ น ได้ เช่น การติดต่ อ สื่อ สาร การเก็บ
ข้อมูล แม้กระทั ่งการค้าขาย เป็ นต้น
ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 4 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความผิดฐานเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ (Unauthorized Access) ระบุไว้อยู่ในมาตรา 5, 6,
7 และ 8
ส่วนที่ 2 ความผิดฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผูอ้ ่นื โดยมิชอบ (Computer Distortion) มาตรา 9, 10 และ 12
ส่วนที่ 3 ความผิดฐานเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ท่ผี ดิ กฎหมาย
(Dissemination of Illegal Content) มาตรา 14, 15 และ 16
ส่วนที่ 4 หมวดเบ็ด เตล็ด (Miscellaneous) ซึ่งระบุค วามผิด ที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้หลายประเภท
เช่น ความผิดเกีย่ วกับการส่งอีเมล์ขยะ (Junk mail
หรือ Spamming) (มาตรา 11) การจําหน่ าย หรือเผยแพร่ชุดคําสั ่ง
เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการกระทําความผิด (มาตรา 13) ฯลฯ [5].
ทัศนคติ เป็ นคําสมาสระหว่างคําว่า “ทัศน” ซึ่งแปลว่า ความเห็น
กับคําว่า “คติ” ซึ่งแปลว่า แบบอย่างหรือลักษณะเมื่อรวมกันเข้า
“ทัศนคติ” จึงแปลว่า ลักษณะของความเห็นซึ่งหมายถึงความรูส้ กึ
ส่วนตัวที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง [9].
ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมทัง้ หมดของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก
อคติ ความคิดเห็น ความกลัวต่อบางสิง่ บางอย่าง การแสดงออกด้าน
คําพูดเป็ นความคิดเห็น และความคิดเห็นเป็ นสัญญลักษณ์ของทัศนคติ
ดังนัน้ การวัดทัศนคติอาจจะทําได้โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคล
ต่อสิง่ นัน้ ๆ [4].
ทัศนคติ (Attitude) เป็ นความรู้สกึ นึกคิด ความเชื่อของบุคคลที่ม ี
ต่อสิง่ รอบตัวไม่ว่าจะเป็ นบุคคล สิง่ ของ หรือความคิดของผู้อ่นื ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึน้ โดยทั ่วไปทัศนคติของแต่ละบุคคล
จะได้สามารถมองเห็น หรือสังเกตได้โดยตรง จนกว่าบุคคลนัน้ จะพูด
หรือแสดงออกมา [14].
ทัศนคติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากการไม่มที ศั นคติต่อสิง่ ใด
ไปสู่การมีทศั นคติบางอย่างต่อ สิง่ นัน้ การเปลี่ยนแปลงจากการไม่ม ี
ทัศนคติดงั กล่าวเป็ นผลมาจากการเรียนรู้ จากแหล่งทัศนคติต่างๆ ที่

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและการรับรู้ของ
ผู้บ ริโ ภคต่ อ กฎหมายพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นป จั จุ บ ัน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
จํ า นวน 400
คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถามเกี่ย วกับ ทัศ นคติ แ ละเกี่ย วกับ การรับ รู้ถึ ง กฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การหาค่ า ร้ อ ยละ การหาค่ า เฉลี่ ย และการหาค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลของการวิจยั พบว่า จากสมมติฐาน สามารถสรุปได้ว่า ปจั จัย
ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลกับ ทัศ นคติ ต่ อ กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ไม่แตกต่างกัน ปจั จัยส่วนบุคคลมีผลต่อการรับรู้ต่อ
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน และระยะเวลาการใช้
งานทีแ่ ตกต่างกันมีแนวโน้มทีท่ ําให้รกู้ ฎหมายไม่แตกต่างกัน
Abstract
The objective of this research is studying for attitude and
perception of consumers toward the current e-commerce laws
via the sample of 400 Internet users in Bangkok and tools of
collective data as for survey in regard to attitude and perception
toward the current e-commerce laws of consumers, data
analysis due to percentage, average, and standard deviation.
According to hypothesis, the result of the research can
summarize as; the personal differentiate factors that can less
effect on for attitude and perception of e-commerce laws and the
period of different using which have more tendency to accept
the laws is less different.
1.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในปจั จุบนั ทั ่วโลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยี มีการใช้อินเตอร์เน็ต จะ
เห็ น ได้ ว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ม ี ก ารนํ า อิ น เตอร์ เ น็ ต เข้ า มาใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันมากขึ้น การส่งข้อมูลสามารถทําได้ในทุกเวลาและทุก
สถานที่ (Any Time, Any Where) ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
มีส่ือ หลากหลาย (Multimedia) ที่ส่ ง ผลให้ก ารส่ง ข้อ มูล ภาพ เสีย ง
รวมทัง้ ภาพเคลื่อ นไหว สามารถทํา ได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพในเวลา
อัน รวดเร็ว รวมทัง้ เทคโนโลยีท างด้า นความปลอดภัย โดยเฉพาะ
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ต้ อ งมีก ารร่ า งกฎหมายขึ้น มาเพื่อ ปกคลุ ม สัง คมให้อ ยู่ ใ นสภาพที่
เรียบร้อย และเรื่องอื่นๆ เช่น การคุม้ ครองทางการค้า คุม้ ครองลิขสิทธิ ์
อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมไปถึงในปจั จุบนั นัน้ ยังไม่สามารถ
ที่จะประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่ อ งกับพาณิช ย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ได้อ ย่า ง
สมบูรณ์ เนื่องมาจากปญั หาดังต่อไปนี้
ปญั หาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ
ปญั หาในเรือ่ งความปลอดภัย
ปญั หาในการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ปญั หาทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางกฎหมาย
ดัง นั ้น จึ ง จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาในเรื่ อ งของกฎหมายธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถนํ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นความรู้
ต่อไป การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวฒ
ั น์โดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี
ซึง่ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูปแบบใหม่ใน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีความแตกต่างไปจากเดิมอย่าง
สิน้ เชิง ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายโดยใช้วธิ กี ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การแลกเปลี่ย นข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ล้วนแต่ทําอยู่ใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มิได้ทําลงบนกระดาษดังเช่นเดิม

ทําให้เกิดทัศนคติทส่ี าํ คัญ คือ 1.ประสบการณ์ของบุคคล 2.ผูม้ อี ทิ ธิพล
จากแหล่งภายนอก 3.ผลจากวัฒนธรรมที่มตี ่อการก่อตัวของทัศนคติ
[16].
ทัศนคติ หมายถึง แนวโน้ มของการรับรูแ้ ละการกระทําที่เกิดจาก
การเรียนรูท้ ต่ี รงกับลักษณะของความชอบหรือความไม่ชอบของบุคคล
ที่มตี ่อสิง่ ที่เกิดขึน้ หรือความคิด เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ ตราสินค้า
บริษทั ห้างร้าน หรือต่อตัวบุคคล เป็ นต้น [1], [4].
การรับรู้ เป็ นเรื่องที่มคี วามสําคัญ เนื่องจากบุคคลย่อมมีการรับรู้
ต่อสิง่ ต่างๆที่ต่างกันออกไป ปจั จัยใดบ้างที่มผี ลต่อการรับรูข้ องบุคคล
และในกระบวนการจะทําให้มกี ารรับรูอ้ ย่างไร เป็ นสิง่ ที่องค์กรธุรกิจให้
ความสนใจที่ จ ะรับ รู้ เ นื่ องจากจะทํ า ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ บ ริ ก ารเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแห้จริง ดังนัน้ จึงควรเข้าใจเรื่อง “การรับรู้ของ
บุคคล” องค์ประกอบของการรับรูส้ ามารถแยกได้เป็ น [15].
1.สิง่ เร้า หมายถึง ตัวกระตุน้ ทีเ่ ป็ นปจั จัยนําเข้าไปสุ่ความรูส้ กึ อย่าง
หนึ่งอย่างใด เช่น ภาพ แสง สี เสียงต่างๆ
2.ตัวรับความรู้สกึ หมายถึง อวัยวะรับสัมผัสของมนุ ษย์ ได้แก่ ตา
หู จมูก ลิน้ และกาย ซึง่ ทําหน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ ต่างๆ
3.ความรูส้ กึ หมายถึง การตอบสนองต่อสิง่ เร้าในทันทีท่ไี ด้รบั การ
กระตุน้ เช่น การเห็นภาพในโฆษณาผ่านสายตา
4.กระบวนการรับรู้ ได้แก่ การรับสิ่งเร้าจากภายนอก การเลือ ก
การใส่ใจ การแปลความหมาย การให้ความหมาย
การรับ รู้ หมายถึง เป็ น กระบวนการของการคัดเลือ ก การจัด
ระเบียบ และการตีความความรูส้ กึ เป็ นสิง่ ทีม่ ี [2].
การรับรู้ หมายถึง เป็ นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลเลือก จัด
ระเบียบ และตีความสิง่ เร้าเป็ นภาพทีม่ คี วามหมายและเชื่อมโยงกัน ซึ่ง
แม้ว่าบุคคลจะได้รบั สิง่ เร้าสิง่ เดียวกันแต่การรับรู้ในแต่ละบุคคลย่อ ม
แตกต่างกันตามความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวังของแต่ละ
บุคคล [3].
การรับ รู้ หมายถึ ง เป็ น กระบวนการซึ่ง บุ ค คลจัด ระเบีย บและ
ตีความ ความรู้สึกประทับใจของตนเองเพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการรับรูข้ องคนๆ หนึ่ง สามารถ
ตีความหมายให้แตกต่างจากความเป็ นจริงได้อย่างมาก เช่น พนักงาน
ทุกคนในองค์กรแห่งหนึ่งอาจรับรู้ว่าองค์กรของตนเป็ นบริษทั ที่ดแี ละ
รับผิดชอบต่อสังคม แต่ในความเป็ นจริงอาจไม่เป็ นดังที่รบั รู้กเ็ ป็ นได้
[10].
จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการรับรูไ้ ด้ว่า การ
รับรูเ้ ป็ นการทําความเข้าใจและ ตีความต่อสิง่ เร้าจากสภาพแวดล้อมให้
กลายเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามหมาย โดยผูร้ บั รูแ้ ต่ละคนอาจจะตีความหมายนั ่น
ออกมาเหมือนกัน หรือแตกต่างกันก็ได้
เมื่อพูดถึงผลกระทบ ส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยี (อินเตอร์เน็ต) ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ สังคมใดทีเ่ จริญก้าวหน้ามากแค่ไหนสังคมนัน้ ย่อมมีความ
เสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมมากขึ้นเท่านัน้ หรือมากกว่านัน้ สาเหตุน้ีจงึ

2.วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ในการวิ จ ัย /ศึ ก ษาครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ัย /ผู้ ศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การโดยมี
ประชากรผู้ท่ีใ ช้ อิน เตอร์เ น็ ต ในประเทศไทย กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ใ ช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 400 ตัวอย่างจากผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตทีร่ กู้ ฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และไม่รูก้ ฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
การ
1.ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2.ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีการตัง้ สมมติฐานดังนี้
1.ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกัน มีผ ลกับ ทัศ นคติ ต่ อ กฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทแ่ี ตกต่างกัน
2.ป ัจ จั ย ส่ ว น บุ ค คลมี ผ ล ต่ อ การรั บ รู้ ต่ อ กฎหม ายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ทแ่ี ตกต่างกัน
3.ระยะเวลาการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันทําให้รกู้ ฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน
3.จากผลสํารวจพบว่า
ทัศนคติต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศ
หญิงทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
เพศชายและเพศหญิง ที่มอี ายุระหว่าง 15-20 ปี คิดว่ากฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก คิดเป็ นร้อย
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ละ 39.58 อายุระหว่าง 21-25 ปี คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.21 อายุระหว่าง
26-30 ปี คิด ว่ า กฎหมายพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีค วามสํ า คัญ ต่ อ
ชีวติ ประจําวันมากที่สุด คิดเป็ นร้อ ยละ 34.48 อายุระหว่าง 31-35 ปี
คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวัน
ปานกลางถึงมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 อายุระหว่าง 36-40 ปี คิด
ว่ากฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก
ที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 45.45 อายุ ร ะหว่า ง 41-45 ปี คิด ว่า กฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ม ีความสําคัญ ต่อ ชีวิตประจําวันมากที่สุด คิด
เป็ น ร้อ ยละ 60.00 อายุ ร ะหว่ า ง 46-50 ปี คิด ว่ า กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
50.00 อายุระหว่าง 51-55 ปี คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ี
ความสํา คัญ ต่ อ ชีวิต ประจํา วัน มากที่สุด คิด เป็ น ร้อ ยละ 77.78 อายุ
มากกว่า 55 ปี คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อ
ชีวติ ประจําวันมากและมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 50
ทัศนคติต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศ
หญิงแต่ละอาชีพ
เพศชายและเพศหญิง ที่มอี าชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวัน
มาก คิดเป็ นร้อยละ 45.45 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดว่ากฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ม ีความสําคัญ ต่อ ชีวิตประจําวันมากและมาก
ที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 40.00 อาชีพ นั ก เรีย น/นิ สิต /นั ก ศึก ษา คิด ว่ า
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก
คิด เป็ นร้ อ ยละ 41.52
อาชี พ มู ล นิ ธิ คิด ว่ า กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีค วามสํ า คัญ ต่ อ ชีวิต ประจํ า วัน มาก คิด เป็ น ร้อ ยละ
100.00 อาชี พ แม่ บ้ า น คิ ด ว่ า กฎหมายพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ี
ความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 อาชีพ
รับ งานPC คิด ว่า กฎหมายพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีค วามสํา คัญ ต่ อ
ชีวิต ประจํา วัน มาก คิด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 อาชีพ รับ จ้า ง/พนัก งาน
บริษทั เอกชน คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อ
ชีวติ ประจําวันมากและมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 35.80
ทัศนคติต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กบั ระดับการศึกษาทัง้
เพศชายและเพศหญิง
เพศชายและเพศหญิ ง ที่ม ีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี คิด ว่ า
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก
คิดเป็ นร้อยละ 40.52 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดว่า
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก
คิด เป็ นร้ อ ยละ 62.50 การศึ ก ษาระดับ สู ง กว่ า ปริญ ญาตรี คิ ด ว่ า
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.45 การศึกษาระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า
คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวัน
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 35.71

เพศชาย คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์มคี วามสําคัญต่อ
ชีวิต ประจํา วันมาก คิด เป็ น ร้อ ยละ 36.68 เพศหญิง คิด ว่า กฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 44.28 โดยสรุป เพศชายและเพศหญิง คิด ว่า กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีค วามสํ า คัญ ต่ อ ชีวิต ประจํ า วัน มาก คิด เป็ น ร้อ ยละ
40.50
การรับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศหญิง
ทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป
เพศชายและเพศหญิง ที่ม ีอายุระหว่าง 15-20 ปี รับรูก้ ฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.33 อายุระหว่าง
21-25 ปี รับรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์มาก คิดเป็ นร้อ ยละ
37.86 อายุระหว่าง 26-30 ปี รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก
ที่สุด คิด เป็ น ร้อ ยละ 37.93 อายุระหว่า ง 31-35 ปี รับรู้กฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 อายุระหว่าง 36-40
ปี รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.45
อายุระหว่าง 41-45 ปี รับรู้กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากที่สุด
คิดเป็ นร้อ ยละ 60.00 อายุระหว่าง 46-50 ปี รับรู้กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 อายุระหว่าง 46-50 ปี รับรู้
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ปานกลางถึงน้ อยที่สุด คิด
เป็ นร้อ ยละ 25.00 อายุระหว่าง 51-55 ปี รับรู้กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 66.67
การรับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศหญิง
ในอาชีพต่างๆ
เพศชายและเพศหญิง ที่มอี าชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากและมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
36.36 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มากและปานกลาง คิด เป็ น ร้อ ยละ 40.00 อาชีพ นั ก เรีย น/นิ สิต /
นัก ศึก ษา รับรู้ก ฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ม าก คิด เป็ น ร้อ ยละ
34.60 อาชีพมูลนิธริ บั รูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ปานกลาง คิด
เป็ นร้อยละ 100.00 อาชีพแม่บา้ นรับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มากและมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 อาชีพรับงานPC รับรู้
กฎหมายพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ป านกลาง คิด เป็ น ร้อ ยละ 100.00
อาชี พ รั บ จ้ า ง/พนั ก งานบริ ษ ั ท เอกชน รั บ รู้ ก ฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 37.04
การรับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศหญิง
ในระดับการศึกษาต่างๆ
เพศชายและเพศหญิ ง ที่ ม ี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี รับ รู้
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 33.05 การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มาก คิดเป็ นร้อยละ 43.75 การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี รับรู้
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 การศึกษา
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ระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า รับรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มาก คิดเป็ นร้อยละ 28.57
เพศชาย รับรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ม ากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 30.15 เพศหญิง รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก คิด
เป็ น ร้อ ยละ 40.30 โดยสรุป เพศชายและเพศหญิ ง รับ รู้ก ฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 34.25
ระยะเวลาการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิ กส์ของเพศต่อ กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เพศชาย รับรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ
31.16 เพศหญิง รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อย
ละ 38.31 โดยสรุป เพศชายและเพศหญิง คิด ว่า กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีค วามสํ า คัญ ต่ อ ชีวิต ประจํ า วัน มาก คิด เป็ น ร้อ ยละ
34.75
ระดับการศึกษาต่างๆต่อกฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การศึกษาระดับปริญญาตรี รับรู้กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มาก คิดเป็ นร้อยละ 33.33 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 50.00
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี รับรูก้ ฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มาก คิดเป็ นร้อยละ 59.09 การศึกษาระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า
รับรู้ก ฎหมายพาณิช ย์อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ม าก คิดเป็ นร้อ ยละ 35.71โดย
สรุป การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี, การศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาหรือ
เทีย บเท่ า ,การศึก ษาระดับ สู ง กว่ า ปริญ ญาตรีแ ละการศึก ษาระดับ
อนุ ปริญ ญาหรือ เทียบเท่า รับรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ม าก
คิดเป็ นร้อยละ 34.75
เวลาการใช้ส่อื อิเล็ก ทรอนิ กส์ข องแต่ล ะสถานภาพต่อ กฎหมาย
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สถานภาพแยกกัน อยู่ / หย่ า ร้า ง/หม้า ย รับ รู้ก ฎหมายพาณิ ช ย์
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าก คิด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 สถานภาพสมรส รับ รู้
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 55.17 สถานภาพ
โสด รับรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 33.15
โดยสรุป สถานภาพแยกกันอยู่/ หย่าร้าง/หม้าย, สมรสและโสด รับรู้
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็ นร้อยละ 34.75

แ ว ร์ เ ข้ า ไ ป ทํ า ล า ย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
การทําฟิ ชชิง่ (Phishing) หรือ
ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ข้อ มูล คอมพิวเตอร์ข องผู้อ่ืน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็ น
เครื่องมือ
การส่ ง อีเ มล์ข ยะจํ า นวนมาก
ทํา ให้เซิร์ฟ เวอร์ของเว็บ ไซต์
ไม่สามารถให้บริการได้
การโพสหรื อ เผยแพร่ ภ าพ
ลามกอนาจารทางเว็บไซต์
การใช้คําพูดที่ไม่สุภาพในเชิง
หมิน่ ประมาทหรือหมิน่ เบือ้ งสูง
ทาง Web board
การส่ง ภาพลามกอนาจารซึ่ง
ทํ า ให้ ผู้ อ่ื น เสี ย หายหรื อ เสี ย
ชื่อเสียง
การส่ ง ต่ อ คลิ ป วี ดี โ อที่ เ ป็ น
ลักษณะในทางลามกอนาจาร
กา รตั ด ต่ อ ภ า พแ ล ะ นํ า ไ ป
เผยแพร่ ทํ า ให้ ผู้ อ่ื น เสีย หาย
และเสียชื่อเสียง
รวม

400

3.09

1.14

กลาง

400

3.26

1.14

กลาง

400

3.68

1.09

มาก

400

3.74

1.08

มาก

400

3.69

1.05

มาก

400

3.62

1.06

มาก

400

3.52

1.09

มาก

400

3.52

1.09

มาก

จากการวิจ ัย นี้ พ บว่ า ผู้บ ริโ ภคมีค วามเข้า ใจในกฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ถงึ การใช้คําพูดที่ไม่สุภาพในเชิงหมิน่ ประมาทหรือหมิน่
เบื้องสูงทาง Web board มีความผิดทางกฏหมายสูงสุดถึง 3.74 และ
ระดับความเข้าใจน้ อยสุดเกิดจากเรื่องการทําให้เกิดความเสียหายแก่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผอู้ ่นื โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือมีเพียง 3.09
ซึ่ง เกิ ด จากการไม่ เ ข้า ใจถึ ง กฏหมายในข้ อ นี้ แต่ สํ า หรับ ภาพรวม
ทัง้ หมดอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.52) ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาตราต่างๆ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจต่ อ
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
N
ระดับความเข้าใจ
กฎหมายพาณิ ชย์
Valid
S.D. ความ
𝑥̅
อิ เล็กทรอนิ กส์
หมาย
ก า ร ใ ช้ ชื่ อ ป ร ะ จํ า ตั ว ผู้ ใ ช้ / 400
3.38 1.07 กลาง
รหัสผ่านของผูอ้ ่นื ในการเข้า
การปล่ อ ยไวรัส คอมพิว เตอร์ 400
3.52 1.13 มาก
เมล์บอมพ์ โทรจัน หรือสปาย

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของ
ทัศนคติต่อกฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
N
ระดับความเข้าใจ
ทัศนคติ ต่อกฎหมายพาณิ ชย์ Valid 𝑥̅ S.D. ความ
อิ เล็กทรอนิ กส์
หมาย
1.ก ฎ ห ม า ย พ า ณิ ช ย์ 400 3.88 0.94 มาก
อิเล็กทรอนิ กส์ม ีความสําคัญ ต่อ
ชีวติ ประจําวัน
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[3] Schiffman, Leon G, Kanuk, Leslie L, "Consumer Behavior",
New Jersey, 2007, pp. 7.
[4] คริชศรี สุกากิจ, “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต
ศึกษากรณีพนักงานธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ่. การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ”, 2547, หน้าที่ 7-8.
[5] ทวีศกั ดิ ์ กาญจนสุวรรณ, “การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ECommerce)”, กรุงเทพฯ, 2552,
[6] เบญจพร บัวสําลี, “ทัศนคติของนักศึกษาต่อร้านเหล้ารอบรัว้
มหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหล้า
รอบรัว้ มหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา”, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2555, หน้าที่ 120.
[7] พรพิมล วรวุฒพิ ทุ ธพงศ์, “จิตวิทยาสังคมร่วมสมัย”, กรุงเทพฯ,
2528, หน้าที่ 81-116.
[8] ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ, “พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”,
กรุงเทพฯ, 2553, หน้าที่ 100-120.
[9] ราชบัณฑิตสถาน, “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2546”, กรุงเทพฯ, 2553, หน้าที่ 393.
[10] ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, คณะ, “กลยุทธ์การตลาดและการบริหาร”,
กรุงเทพฯ, 2538, หน้าที่ 43.
[11] ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, คณะ, “การบริหารการตลาดยุคใหม่”,
กรุงเทพฯ, 2552, หน้าที่ 116.
[12] สมสกล ใจโกศลกิจปกรณ์, “การศึกษาอุปสงค์สว่ นบุคคลของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”, กรุงเทพฯ, 2546, หน้าที่ 26.
[13] สิทธินนั ท์ เจริญรัตน์, “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี”, กรุงเทพฯ, 2543, หน้าที่ 116.
[14] สุวฒ
ั น์ สิรนิ ิรนั ดร์, ภาวนา สายชู, “คูม่ อื สําหรับนักบริหารและ
นักศึกษาปริญญาโท”, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 2551, 257.
[15] อเนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, “จิตวิทยาบริการ”,
กรุงเทพฯ, 2554, หน้าที่ 58.
[16] อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล, “พฤติกรรมผูบ้ ริโภค”,
กรุงเทพฯ, 2550, หน้าที่ 230-231.

2.ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก ฎ ห ม า ย 400 3.57 0.98 มาก
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
3.ก ฎ ห ม า ย พ า ณิ ช ย์ 400 3.66 1.01 มาก
อิเล็กทรอนิกส์ม ีความเหมาะสม
และเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภค
4.การประชาสัม พัน ธ์ ห รื อ จัด 400 3.42 1.24 มาก
อบรมเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างทั ่วถึง
400 3.63 1.04 มาก
รวม
จากการวิจ ัย นี้ พ บว่ า ผู้บ ริโ ภคมีท ัศ นคติต่ อ กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยเข้า ใจถึ ง กฎหมายพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี ม ี
ความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันมากถึง 3.88 โดยภาพรวมอยู่ท่รี ะดับมาก
(𝑥̅ = 3.63) ซึง่ เหตุผลที่ให้ระดับความสําคัญดังนี้ มีความสําคัญใน
ชีวติ ประจําวันถึง3.88 รองลงมองว่ากฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภคถึง 3.66 และมีความเข้าใจใน
กฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์เบื้อ งต้นเท่ากับ 3.57 สุดท้ายควรมี
การประชาสัมพันธ์หรือจัดอบรมอย่างทั ่วถึงเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 3.42
4.งานวิ จยั ในอนาคต
เนื่ อ งจากทัศ นคติข องผู้ บ ริโ ภคที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ กฎหมาย
พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีจํ า นวนมาก แต่ ว่ า ในป จั จุ บ ัน ยัง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั ่วถึง จึงควรมีการเพิม่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หรือ จัดอบรมต่างๆแก่ผู้บริโภค จึงจําเป็ นที่จะต้อ งศึกษาในเรื่องของ
กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทีจ่ ะนําไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์
และเป็ นความรู้ต่อ ไปในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัย
พัฒ นาการทางเทคโนโลยีซ่ึ ง มีค วามสะดวก
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายโดยใช้
วิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การแลกเปลี่ย นข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆเป็ นต้น
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ ใ ห้
ทุนอุดหนุ นงานวิจยั ตามศาสตร์ในครัง้ นี้ และผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่าน ขอบคุณผลงานวิจยั ที่ได้อ้างอิง และแหล่งข้อมูลที่ได้สบื ค้นเพื่อ
นํามาทํางานวิจยั ครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Fishbein, M, Ajzen, "Belief Attitude Intention and Behavior",
London: Addison-Wesley,1975, pp. 102-120.
[2] Hanna, Nessim, Wazniak, Richard, "Consumer Behavior an
Applied Approach",New Jersey,2001, pp.148-156.
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ทัศนคติ และพฤติ กรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทบ้านอยู่อาศัยต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้ า
ของการไฟฟ้ านครหลวง
ATTITUDES AND BEHAVIORS OF RESIDENTIAL ELECTRICITY USERS TOWARDS
INFORMATION ON ELECTRICITY BILLS OF
THE METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
นายกิตติศกั ดิ ์ จุลศักดิ ์

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2086 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
kittisak.game@gmail.com

ฝา่ ยสือ่ สารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
30 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
kittisak.ju@mea.or.th

บทความนี้นําเสนอผลการวิจยั เรื่อ งทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้
ไฟฟ้ าประเภทบ้า นอยู่อ าศัย ต่ อ ข้อ มูล ข่า วสารในใบแจ้งค่า ไฟฟ้ าของ
การไฟฟ้านครหลวง มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึกษาความแตกต่ างระหว่า ง
ปจั จัยส่วนบุคคลกับการรับรู/้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูใ้ ช้
ไฟฟ้าที่มตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้/ การเรียนรู้กบั ทัศนคติแ ละการรับรู้/ การเรียนรู้กบั พฤติก รรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มตี ่อข้อมูล
ข่า วสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้ า โดยเก็บ ข้อ มูล จากแบบสอบถามจากผู้ใ ช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่ าศัยในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง
จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่มอี ายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู/้ เรียนรูต้ ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแตกต่างกัน ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ม ี
อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติ
ต่อ ข้อ มูล ข่า วสารในใบแจ้ง ค่า ไฟฟ้า แตกต่ า งกัน ผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าที่ม ีร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมที่มตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้/เรียนรู้
ของผู้ใช้ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติท่มี ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้า การรับรู/้ เรียนรูข้ องผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่ม ี
ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในใบแจ้ ง ค่ า ไฟฟ้ าและทัศ นคติ ข องผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ ามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีม่ ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้า
คํา สํ า คัญ : ทัศ นคติ, พฤติก รรม, ผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ า, ใบแจ้ง ค่ า ไฟฟ้ า,
การไฟฟ้านครหลวง

and behavior of Residential Electricity Users response to electricity
bill payment of Metropolitan Electricity Authority. Relationship
between attitude and attitude perceiving/learning of Electricity
Users response to electricity bill payment and relationship
between attitude and behavior of Electricity Users response to
electricity bill payment. A questionnaire was sent to 400
Residential Electricity Users in distribution area of Metropolitan
Electricity Authority. The result showed the Residential Electricity
Users who have different age, marital status, education level and
average monthly electricity bill payment differently effect to
perceiving/learning of an electricity bill payment. The Electricity
Users who have different age, marital status and education level
differently effect to attitude of an electricity bill payment. The
Electricity Users who have different education level differently
effect to behavior that response to electricity bill payment.
Relationship analysis reveals the perceiving/learning of Electricity
Users have related to attitude of an electricity bill payment. The
perceiving/learning of Electricity Users have related to behavior
that response to an electricity bill payment and attitude of
Electricity Users have related to behavior that response to an
electricity bill payment.
Keywords: Attitude, Behavior, Electricity Users, Electricity bill
payment, Metropolitan Electricity Authority

Abstract

1. บทนํา

บทคัดย่อ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการ
จํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าแก่ ป ระชาชนในเขตพื้น ที่ 3 จัง หวัด ได้ แ ก่
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ โดยแบ่ ง ผู้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ออกเป็ น 8 ประเภท ได้แก่ ซึ่งผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เป็ นกลุ่ม

This article describes an Attitudes And Behaviors Of
Residential Electricity Users Towards Information On Electricity
Bills Of The Metropolitan Electricity Authority aims to investigate
the differentiation of personal factor of attitude perceiving/learning
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ที่มจี ํานวนมากที่สุด ประมาณร้อยละ 84 ของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ หมด
[1] โดยผูใ้ ช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท จะได้รบั การแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
เดือ น ซึ่งจะถูกตีพิม พ์เป็ นเอกสาร และจัดส่งไปยัง ที่อ ยู่ตามเครื่อ งวัด
ไฟฟ้าที่ได้ขอติดตัง้ กับ กฟน. โดยเอกสารดังกล่าวเรียกว่า “ใบแจ้งค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง” (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ) ที่ม ีการนํ าเสนอ
ข้อ มูลต่ า ง ๆ ที่ม ีความเกี่ย วข้อ งกับ การใช้ไ ฟฟ้า ได้แ ก่ รายละเอีย ด
เจ้าของเครื่องวัดไฟฟ้า รายละเอียดการจดหน่ วยไฟฟ้า รายละเอียดค่า
ไฟฟ้ าเดือ นป จั จุบ ัน ประวัติก ารใช้ ไ ฟฟ้ าย้อ นหลัง วัน ที่ค รบกํ า หนด
จะต้องชําระค่าไฟฟ้า ช่องทางการชําระค่าไฟฟ้า เงื่อนไขการชําระเงิน
และประกาศต่าง ๆ ของ กฟน. เป็ นต้น
ปจั จุบนั ผู้ใช้ไ ฟฟ้าของ กฟน. มีจํานวนมากกว่า 3 ล้า นราย ดังนัน้
การจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ จึงถือเป็ นต้นทุนที่ กฟน. ต้องแบกรับเป็ น
จํานวนมาก หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ให้ความสําคัญต่อใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ และ
ข้อมูลต่าง ๆ ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ กฟน. ใน
ด้านความไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ และการขาด
ความร่วมมือ การสนับสนุ นในกิจกรรมและการรณรงค์ต่าง ๆ ของผู้ใช้
ไฟฟ้า เนื่องจากไม่ได้รบั รู้ข้อมูลข่าวสารจากการไม่อ่านข้อมูลในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าฯ ในขณะที่ผูใ้ ช้ไฟฟ้า ย่อมขาดโอกาสในการรับรู้ขอ้ มูลการใช้
ไฟฟ้า ของตนเองอย่า งละเอียด และข้อ มูล อื่น ๆ ที่เ ป็ นประโยชน์ และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองได้
ดัง นั น้ การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ วิจ ัย จึง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้าต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
โดยศึก ษาการรับ รู้/ เรีย นรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าต่ อ
ข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ ในการเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ผลิตและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ ให้มคี วาม
เหมาะสม สอดคล้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็ นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร และงานบริ ก ารของ กฟน. ให้ ม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถก่อ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีต่อ
กฟน. และข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อันเกิดจากการรับรู/้ เรียนรู้
นํ า ไปสู่ ก ารสร้า งทัศ นคติ ท่ีดีต่ อ กฟน. และก่ อ ให้เ กิ ด พฤติก รรมที่
เหมาะสมต่อใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ และการใช้ไฟฟ้าของผูใ้ ช้ไฟฟ้า

3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ การรับรู้/
เรียนรูต้ ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกัน
2. ปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติท่มี ี
ต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกัน
3. ปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมที่
มีต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกัน
4. การรับรู/้ เรียนรูข้ องผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติท่มี ตี ่อ
ข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
5. การรับรู้/เรียนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่ม ี
ต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
6. ทัศนคติของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่มตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ปจั จัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ค่าใช้ไฟฟ้าต่อเดือน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมทีม่ ตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้งฯ

การรับรู/้ เรียนรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารในใบแจ้งฯ

ทัศนคติทม่ี ตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้งฯ

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลกับการรับรู/้ การ
เรีย นรู้ ทัศนคติ และพฤติก รรมของผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าฯ ต่ อ ข้อ มูลข่า วสารใน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู/้ การเรียนรูก้ บั ทัศนคติและ
การรับรู/้ การเรียนรู้กบั พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ต่อข้อมูลข่าวสารใน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
3. เพื่อ ศึกษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่างทัศ นคติก ับพฤติก รรมของผู้ใ ช้
ไฟฟ้าฯต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ

5. วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํ ามา
เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
1. ข้อมูลเกีย่ วกับการไฟฟ้านครหลวง
2. แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการรับรู้
3. แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการเรียนรู้
4. แนวคิดและทฤษฎีดา้ นทัศนคติ
5. แนวคิดและทฤษฎีดา้ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (primary data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูม ิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้น คว้า จากวิท ยานิ พ นธ์ เอกสารทางวิช าการ ผลงานการวิจ ัย จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ

6. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํ ามา
เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (population) ที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่ ม ผู้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ประเภทบ้านอยู่อ าศัยของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจากการสํารวจเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนประชากร ทัง้ สิ้น 3,388,434
ราย คิด เป็ น ร้อ ยละ 83.88 ของจํ า นวนผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าทัง้ หมด [1] จึง ได้
กําหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง จากจํานวนประชากรทัง้ หมด จํานวน
400 คน ตามสูตรของ Yamane [4] โดยกําหนดค่าความเชื่อมั ่นที่รอ้ ยละ
95 และความคลาดเคลื่อ นไม่เกินร้อ ยละ 5 จากนัน้ ใช้วิธกี ารการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage sampling) แบ่งตามพื้นที่ของ
การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ ตามขัน้ ตอนการสุม่ ตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ใช้วธิ ีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)
โดยพิจารณาจากจํานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าสูงสุด 6 อันดับแรกของการไฟฟ้านคร
หลวงเขตทีใ่ ห้บริการทัง้ หมด
ขัน้ ที่ 2 สุม่ กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้ไฟฟ้า โดยใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling) โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบบังเอิญ ถือเป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ใช้ไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวงที่มาชําระค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตโดยบังเอิญ
พบหรือ ไม่เ ฉพาะเจาะจงคนที่ม าชํา ระ ผลการสุ่ม ตัว อย่า งดัง ปรากฏ
ในตารางที่ 1

6.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการ
ทดสอบสมมุตฐิ านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 สถิตวิ เิ คราะห์คา่ ที (Independent Sample T-test)
2.2 สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA)
2.3 สถิ ติ ค่ า สัม ประสิท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ ส ัน (Pearson
product moment correlation coefficient)
7. สรุปผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 58.75) มีอายุระหว่าง
20-40 ปี (ร้อยละ 68.50) สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.75) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อ ยละ 65.50) มีอ าชีพเป็ นพนักงาน
บริษทั เอกชนหรือ ลูกจ้างทั ่วไป (ร้อ ยละ 64.25) รายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น
15,000-30,000 บาท (ร้อ ยละ 43.00) และส่ว นใหญ่ ม ีค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย
ต่อเดือน 1,000-3,000 บาท (ร้อยละ 53.00)
2. การเรียนรู/้ การรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยต่อข่อมูล
ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู/้ เรียนรูใ้ นภาพรวม ด้านกายภาพ และด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ใน
ระดับมาก
3. ทัศนคติของผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่ าศัยต่อข้อมูลข่าวสารในใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ ใน
ภาพรวม ด้า นกายภาพ และด้า นข้อ มูล ข่า วสารอยู่ใ นระดับ เห็น ด้ว ย
4. พฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยต่อข้อมูลข่าวสารใน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ในภาพรวม ด้านกายภาพ และด้านข้อมูลข่าวสารอยูใ่ นระดับบ่อยครัง้
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
ทางการกายภาพ มีความเห็นว่า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ มีขนาดเล็กและบาง
เกินไปเสีย่ งต่อการสูญหาย บางสถานที่ไม่ได้รบั ใบแจ้งฯ อย่างทั ่วถึงและ
ตรงตามกําหนด ในด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า เนื้อหาเข้าใจยาก แสดง
ข้อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น นอกจากนี้ ค วรมีข้อ มู ล ในใบแจ้ง ค่ า ไฟฟ้ าฯ เป็ น
ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จําแนก
ตามเขต กฟน. [1]
กฟน. เขต
นนทบุร ี
บางเขน
ราษฎร์บูรณะ
สามเสน
บางขุนเทียน
มีนบุร ี
รวมทัง้ สิน้

ประชากร
296,902
273,335
224,895
219,648
216,645
203,553
1,434,978

สัดส่วน (%)
20.69%
19.05%
15.67%
15.31%
15.10%
14.19%
100.00%

กลุ่มตัวอย่าง
83
76
63
61
60
57
400

6.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผูท้ ต่ี อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้ / เรียนรู้ ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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สมมติฐานที่ 3 ปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ ด้านระดับการศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทีม่ ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 ทุ ก ด้ า นและ
ในภาพรวม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

6. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ ด้านอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และค่าไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การรับรู/้ เรียนรูต้ ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทุกด้านและในภาพรวม ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
พฤติกรรมต่อข้อมูล
ข่าวสาร
ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
ระดับการศึกษา
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ปจั จัยส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
การรับรู/้ เรียนรูต้ ่อ
ข้อมูลข่าวสารในใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าฯ
อายุ
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
สถานภาพ
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
ระดับการศึกษา
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ ฯ
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ปจั จัยส่วนบุคคล

ค่าสถิตกิ าร
ทดสอบ

Sig.

F = 8.48*
F = 4.28*
F = 6.95*
F = 6.88*
F = 7.68*
F = 9.01*
F = 5.20*
F = 3.28*
F = 4.95*
F = 3.06*
F = 2.96*
F = 3.70*

0.000
0.005
0.000
0.001
0.001
0.000
0.006
0.039
0.008
0.028
0.032
0.012

ค่าสถิตกิ าร
ทดสอบ

Sig.

F = 5.17*
F = 4.63*
F = 5.54*
F = 4.94*
F = 5.11*
F = 4.94*
F = 4.54*
F = 5.53*
F = 5.69*

0.002
0.003
0.001
0.008
0.006
0.008
0.011
0.004
0.004

F = 3.82*
F = 7.63*
F = 6.95*

0.023
0.001
0.001

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4
การรับรู/้ เรียนรู้
ทีม่ ตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าฯ

ทัศนคติทม่ี ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
ด้านข้อมูล
ข่าวสาร

ภาพรวม

r
Sig.
0.57** 0.000
0.65** 0.000
0.68** 0.000

r
Sig.
0.61** 0.000
0.64** 0.000
0.70** 0.000

ด้านกายภาพ

r
Sig.
ด้านกายภาพ
0.57** 0.000
ด้านข้อมูลข่าวสาร 0.23** 0.000
ภาพรวม
0.61** 0.000
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสาร
ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
อายุ
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
สถานภาพ
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
ระดับการศึกษา
ด้านกายภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

Sig.

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้/ เรียนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มีความสัม พันธ์กบั
ทัศนคติท่ีมตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5

สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ ด้านอายุ สถานภาพ
สมรส และระดับ การศึก ษา ที่แ ตกต่ า งกัน มีผ ลต่ อ ทัศ นคติต่ อ ข้อ มู ล
ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ทุกด้านและในภาพรวม ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ปจั จัยส่วนบุคคล

ค่าสถิตกิ าร
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 5 การรับรู้/ เรียนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มีความสัม พันธ์กบั
พฤติกรรมทีม่ ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5
การรับรู/้ เรียนรู้
ทีม่ ตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าฯ

พฤติกรรมทีม่ ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
ด้านกายภาพ

Sig.
r
ด้านกายภาพ
0.40** 0.000
ด้านข้อมูลข่าวสาร 0.32** 0.000
ภาพรวม
0.39** 0.000
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ด้านข้อมูล
ข่าวสาร

ภาพรวม

Sig.
r
0.49** 0.000
0.58** 0.000
0.60** 0.000

Sig.
r
0.51** 0.000
0.53** 0.000
0.57** 0.000
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สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ที่ม ีต่อ ข้อ มูล ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อย่า งมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ดังรายละเอียดในตารางที่ 7

ประสบการณ์และความรูท้ ม่ี ากกว่า จึงส่งผลให้มที ศั นคติแตกต่างจากผูท้ ่ี
มีระดับการศึกษาทีต่ ่ํากว่า
3. ปจั จัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อพฤติกรรมที่มตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่าง
กัน ทัง้ ทางด้านกายภาพและด้านข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับการศึกษา
ตาม [6] เรื่องความรู้ ทัศนคติ และการเสียภาษีของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึง่ พบว่า ประชาชนที่มคี วามรูแ้ ตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเสียภาษีแตกต่างกัน โดยความรูด้ งั กล่าวย่อมมีผลมาจาก
ระดับการศึกษา การที่ประชาชนมีระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีความรู้ท่ี
แตกต่างย่อมส่งผลต่อความเข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมต่อการเสีย
ภาษีแตกต่างกัน
4. การรับรู/้ เรียนรูข้ องผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติท่มี ตี ่อ
ข้อ มูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติเกิดขึ้นจาก
การรับรู้/เรียนรู้ โดยมีความสอดคล้องกับ [10] ที่ได้อธิบายว่าความรูซ้ ่ึง
เป็ นผลอันเกิดจากการรับรู/้ เรียนรูน้ นั ้ เป็ นหนึ่งในลักษณะทางองค์ประกอบ
ของทัศนคติ นอกจากนี้ยงั มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั [5] ที่พบว่า
ภาพคําเตือนบนซองบุหรีส่ ่งผลต่ออารมณ์ของผู้สูบบุหรี่ โดยทําให้ผู้สูบ
บุหรีเ่ กิดอารมณ์ดา้ นลบต่อภาพคําเตือนลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ผู้สูบบุหรี่ท่ีมกี ารรับรู้/เรียนรู้ภาพคําเตือนบนกล่องบุหรี่ ทําให้เกิดเป็ น
ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อภาพดังกล่าว เช่นเดียวกับการที่ผใู้ ช้ไฟฟ้าได้เกิดการ
รับรู/้ เรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในใบแจ้งค่า
ไฟฟ้าฯ ย่อมก่อให้เกิดความรูส้ กึ ต่อใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ ได้เช่นเดียวกัน
5. การรับรู้/เรียนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่ม ี
ต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ โดยลักษณะของพฤติกรรมในด้าน
กายภาพ พบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการชําระค่าไฟฟ้าฟ้าเมื่อ ได้รบั ใบแจ้งค่า
ไฟฟ้าฯ สูงที่สุด ลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรีย นรู้ก ารวางเงื่อ นไขแบบคลาสสิค ของอีว าน พาฟลอฟ (Ivan
Pavlov, 1849-1936) ตามอ้างอิงใน [3] ที่เชื่อว่าการเรียนรูข้ องสิง่ มีชวี ติ
จํา นวนมากเกิดจากการวางเงื่อ นไข โดยตอบสนองหรือ การเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้าหนึ่งมักมีเงื่อนไขหรือสถานการณ์เกิดขึ้น ซึ่งในสภาพ
ปกติหรือในชีวติ ประจําวัน การตอบสนองเช่นนัน้ อาจไม่ม ี เช่น กรณีสุนัข
ได้ยนิ เสียงกระดิง่ และนํ้าลายไหล เสียงกระดิง่ เป็ นสิง่ เร้าที่ต้องการให้เกิด
การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไข เช่นเดียวกับในภาวะปกติผู้ใช้ไฟฟ้ามัก
ไม่ให้ความสําคัญกับการชําระค่าไฟฟ้า แต่เมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีการ
จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ มาให้ ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าคือ
การไปชําระค่าไฟฟ้าตามรายละเอียดค่าไฟฟ้าทีร่ ะบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
6. ทัศนคติของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่มตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ สอดคล้องกับผลการวิจยั ตาม [7] ทีพ่ บว่า
ทัศนคติต่อการออมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออม
ของประชาชน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความรู้ สึ ก ที่ ม ี ต่ อ การออมมี ผ ลกับ
พฤติกรรมการออม เช่นเดียวกับความรูส้ กึ ที่มตี ่อใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ เช่น
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ มีความสําคัญในการนํ าไปชําระค่าไฟฟ้า ย่อมส่งผลต่อ
พฤติก รรมการชํ า ระค่า ไฟฟ้ าของผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าโดยใช้ ใ บแจ้ง ค่า ไฟฟ้ าฯ

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6
ทัศนคติ
ทีม่ ตี ่อข้อมูล
ข่าวสารในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าฯ

พฤติกรรมทีม่ ตี ่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ
ด้านกายภาพ

r
Sig.
ด้านกายภาพ
0.59** 0.000
ด้านข้อมูลข่าวสาร 0.42** 0.000
ภาพรวม
0.54** 0.000
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ด้านข้อมูล
ข่าวสาร

ภาพรวม

r
Sig.
0.59** 0.000
0.59** 0.000
0.63** 0.000

r
Sig.
0.66** 0.000
0.58** 0.000
0.66** 0.000

8. การอภิปรายผลการวิ จยั
1. ป จั จัย ส่ว นบุ ค คลของผู้ใช้ไ ฟฟ้า ฯ ได้แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับ รู้ / เรี ย นรู้ ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในใบแจ้ ง ค่ า ไฟฟ้ าฯ แตกต่ า งกั น
ทัง้ ทางด้านกายภาพและด้านข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับคําอธิบายตาม
อ้างอิง [8] เกีย่ วกับปจั จัยที่มผี ลต่อการรับรูท้ ่วี ่า การรับรูน้ ัน้ ประกอบขึน้
จากปจั จัยการเกิดอันหลากหลาย ซึ่งปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อ การรับรู้ของ
บุคคลออกเป็ น 2 ประเภท หนึ่งในนัน้ คือปจั จัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติ
ที่อยู่ภายในตัวของผู้รบั เช่น เพศ อายุ สถานะ อาชีพ ระดับการศึกษา
ความสนใจ ความต้องการทางร่างกายและจิตใจ คุณค่าที่ตนเองตระหนัก
และประสบการณ์ซง่ึ นับได้วา่ เป็ นสิง่ ทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องบุคคลทัง้ สิน้
2. ปจั จัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และ
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกันทัง้ ทางด้านกายภาพและด้านข้อมูลข่าวสาร โดย
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าฯ กลุ่มทีม่ อี ายุ 61 ปี ขน้ึ ไป มีทศั นคติแตกต่างจากกลุ่มที่มอี ายุ
ตํ่ า กว่ า เป็ น ไปได้ว่ า ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ ากลุ่ ม ที่ ม ีอ ายุ 61 ปี ข้ึน ไป เป็ น ผู้ ท่ี ม ี
ประสบการณ์ทงั ้ ในการดําเนินชีวติ และการทํางานค่อนข้างสูง จึงทําให้ม ี
ทัศนคติต่อ เรื่องใดเรื่อ งหนึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มช่วงอายุอ่นื และผู้ท่ีม ี
อายุ 61 ปี ขน้ึ ไปมักจะเป็ นกลุ่มอนุ รกั ษ์นิยม ที่ไม่ชนิ กับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมในปจั จุบนั ถัดมาคือผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทฯ กลุ่มที่ม ี
สถานภาพหย่า/หม้าย มีท ศั นคติแตกต่างจากกลุ่ม ที่มสี ถานภาพอื่นๆ
เป็ นไปได้ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่ม สี ถานภาพหย่า/หม้าย ซึ่งต้อ งเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวเพียงลําพัง อาจส่งผลต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารที่ส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายของตนเองที่แตกต่างไปจากกลุ่มที่มสี ถานภาพอื่นๆ
ที่ยงั ไม่มภี าระ หรือ มีผู้แบ่งเบาภาระ และสุดท้ายคือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ม ี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือ สูงกว่า มีทศั นคติแตกต่างจากกลุ่มที่ม ี
การศึก ษาระดับตํ่า กว่า เป็ นไปได้ว่า ผู้ท่ีม ีร ะดับการศึกษาที่สูง ย่อ มมี
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มากกว่ า การจดจํา หมายเลขเครื่อ งวัด หรือ การใช้ส่ือ อื่น ๆ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ตาม [9] ทีไ่ ด้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ผ่ า นการ
ดํา เนิ นการสีเขีย วที่เป็ น มิตรต่ อ สิ่งแวดล้อ มในอุต สาหกรรมให้เ ช่ า ใน
อินเดีย โดยผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมตระหนักเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น งานที่เ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้ อ มในอิน เดีย พวกเขาชื่น ชม
โรงแรมซึง่ ประยุกต์ใช้วธิ กี ารดําเนินงานสีเขียวโดยไม่กระทบกับคุณภาพ
การบริการ ลูกค้ายินดีท่ีจะใช้บริการโรงแรมซึ่งดําเนิ นงานตามวิธีการ
ดังกล่าว เช่นเดียวกับผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีม่ ที ศั นคติวา่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าฯ มีความละเอียด ถูกต้อง น่ าเชื่อถือ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ เข้าใจง่าย มีความน่ าสนใจในการรับรู้ ย่อมส่งผลให้
มีพฤติกรรมการให้ความสนใจติดตามการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ มายังทีพ่ กั
อาศัย และตรวจสอบค่าไฟฟ้ าและข้อ มูลข่าวสารต่ าง ๆ ในใบแจ้ง ค่า
ไฟฟ้าฯ เป็ นต้น
9. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั เกีย่ วกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภท
บ้ า นอยู่ อ าศัย ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในใบแจ้ ง ค่ า ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
นครหลวง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ดังนี้
1. การไฟฟ้านครหลวงควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการสื่อสาร
ให้สอดคล้องกับลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มคี วามแตกต่าง
และควรกระตุ้นให้เกิดการรับรู/้ เรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ ด้วยการปรับรูปแบบใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าฯ ให้มคี วามน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ เช่น การขยายของตัวอักษร
ของข้อ มูล ข่าวสารให้อ่ านง่า ย การเพิ่ม สีสนั ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ หรือ
การจัด กิจ กรรมพิเ ศษเพื่อ ดึง ดูด ให้ผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าสนใจข้อ มูล ข่ า วสารใน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ มากยิง่ ขึน้
2. การไฟฟ้านครหลวงควรปรับปรุงลักษณะของใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ ให้
มีความคงทนมากขึน้ จัดพิมพ์ดว้ ยกระดาษและนํ้ าหมึกกันนํ้ า ออกแบบ
ให้มขี นาดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการจัดส่ง การพกพาและการ
จัดเก็บ เพื่อป้องกันการสูญหาย ตลอดจนการเพิม่ ขนาดให้เอื้อประโยชน์
ต่อการอ่านมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ควรปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ ให้ง่าย
ต่อความเข้าใจของประชาชนทั ่วไป และจัดทําข้อมูลในระบบสองภาษา
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่างประเทศสามารถ
เข้าใจข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯได้
3. การไฟฟ้ านครหลวงควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ ใบแจ้ง ค่ า ไฟฟ้ าฯ
นอกเหนือจากความคงทน และความน่ าสนใจที่ควรเพิม่ มากขึน้ แล้ว ควร
จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้ าให้ถูก ต้อ งตามที่อ ยู่และตรงเวลา เนื่ อ งจากผู้ใ ช้
ไฟฟ้าส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญ หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านข้อ มูล ข่าวสาร หรือ การจัด ส่งอาจก่ อ ให้เกิด ภาพลักษณ์ ท่ีไ ม่ดีต่ อ
การไฟฟ้านครหลวงได้

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558
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ความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี
The opinions of entrepreneur selecting the unskilled workers from neighboring countries
In Bangplee Industrial Estate
เอกลักษณ์ เทพนิกร1, อนุวตั เจริญสุข2
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Bangplee 128 establishments. All 97 patients responded by
statistical methods used in the study are as follows. Statistics
Lecture (Descriptive Statistics) and frequency (Frequency),
percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (SD)
and test statistics F-test with analysis, ANOVA (One Way
ANOVA). found that the assumption that households with different
industry groups have comments on use of unskilled labor from
neighboring countries as well. Found that entrepreneurs in all
industries opinions on use of unskilled labor from neighboring
countries were similar, indicating that the operator has the same
unskilled labor. The results of this study revealed that the operator
does not focus on any aspect of the 4 sides at the highest level
has shown that operators may be experiencing a shortage of
housing for very much ignore property. 4 sides at the highest
level.

บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาความคิด เห็น ของผู้ป ระกอบการต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ แ รงงานไร้ ฝี มื อ จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นในนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมบางพลี และเพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะในมุ ม มองของ
ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญกับปญั หาในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไร
ั หาใดโดยการศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง
และให้ค วามสํ า คัญ กับ ป ญ
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้ ระกอบการต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อน
บ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 128 สถานประกอบการ
ตอบกลับมาทัง้ หมด 97 ราย โดยสถิตทิ ่ีใช้ในการศึกษามีดงั นี้คอื สถิติ
การบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบค่าสถิติ F-test ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า จากสมมุตฐิ านว่าผูป้ ระกอบการที่
มีกลุ่มอุตสาหกรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื
จากประเทศเพื่อ นบ้ า นต่ า งกัน นั ้น พบว่ า ผู้ป ระกอบการในทุ ก กลุ่ ม
อุตสาหกรรมมีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศ
เพื่อนบ้านไม่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความต้องการ
แรงงานไร้ฝี ม ือ เหมือ นกัน โดย และจากผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่า
ผูป้ ระกอบการไม่ได้ให้ความสําคัญกับด้านใดใน 4 ด้านในระดับมากที่สุด
เลยแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการอาจกําลังประสบปญั หาการขาดแคลน
แรงงานไร้มอื เป็ นอย่างมากทําให้ไม่สนใจคุณสมบัติทงั ้ 4 ด้านในระดับ
มากทีส่ ดุ

Keywords: Neighboring workforce unskilled workers from
neighboring countries, Burmese nationality, Cambodian nationality,
Lao nationality
1. บทนํา
จากวารสารสถิ ติ จํ า นวนคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตทํ า งานทัว่
ราชอาณาจักร ประจําปี 2557 พบว่าจํานวนแรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศ
เพื่อ นบ้ า นที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตทํ า งานทัว่ ราชอาณาจัก ร ข้อ มู ล ณ เดือ น
ธันวาคม 2557 มีจํานวนทัง้ สิ้น 1,339,834 คน โดยเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อ น
หน้ า จํานวน 155,999 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.18 ซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้ ม
การเพิม่ ขึน้ ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชดั
จากบทความวิจ ัย เรื่อ ง แรงงานไร้ฝี ม ือ คือ ผู้ส ร้า งชาติ สร้า ง
อาเซียน (พันธ์รบ ราชพงศา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (ITD) ตีพมิ พ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+
ปี ท่ี 4 ฉบับที่ 163 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 หน้ า 1 คอลัม น์
"อาเซียน Business Forum") กล่าวว่าในภาคธุรกิจผูป้ ระกอบการยังคง
พึง่ พาแรงงานไร้ฝีมอื จํานวนมาก ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบก็มคี วามต้องการแรงงานกึ่งมี
ฝี ม ือ ในสัด ส่ ว นที่ สู ง ขณะเดีย วกัน แรงงานไทยยัง เลือ กงานและไม่
ต้องการทํางานหนักประเภท 3D คือ งานสกปรก (dirty job) งาน
อันตราย (dangerous job) และงานยาก (demanding หรือ difficult job)

คําสําคัญ: แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อนบ้าน หมายถึง บุคคลซึ่ง
มีสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาว
Abstract
Objective To study the opinions of entrepreneurs towards
unskilled labor from neighboring estates Bang. And to study the
characteristics of view of the operator to focus on the different
issues each. And to focus on the problems with this study is
quantitative. (Quantitative Research) by studying the opinions of
entrepreneurs towards unskilled labor from neighboring estates in
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ทํ า ให้ จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า เข้า แรงงานต่ า งด้ า วหรือ แรงงานเพื่อ นบ้ า นมา
ทดแทน โดยในเดือนกันยายน ปี 2557 มีแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน
ถูกกฎหมายประมาณ 1.4 ล้านคน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปี
2550 ที่ม ีอ ยู่ประมาณ 700,000 คน จะเห็นได้ว่ามีปริม าณเพิ่ม ขึ้นถึง
เท่าตัว
นิ ค มอุต สาหกรรมบางพลี มีอุต สาหกรรมการผลิตหลายประเภท
ได้แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์โ ลหะ โลหะขัน้ มู ล ฐาน เครื่อ งจัก ร เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า
ยานพาหนะ แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตบแต่งใน
อาคาร ผลิต ภัณ ฑ์อ โลหะ เคมีภ ัณ ฑ์ ปิ โ ตรเลีย ม กระดาษ การพิม พ์
ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก สิง่ ทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์ อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
แรงงานไร้ฝีมอื ซึง่ จากภาวะความต้องการแรงงานในภาพรวมที่กล่าวมา
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมที่ ป ระกอบกิ จ การในเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมบางพลี ซ่ึ ง ใช้ แ รงงานไร้ฝี ม ือ เป็ น แรงงานหลัก ในการ
ประกอบกิจการ
จากเหตุ ผ ลที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ทํ า ให้ผู้ศึก ษาสนใจศึก ษาถึง ความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการต่อ การตัดสินใจเลือ กใช้แรงงานไร้ฝีม ือ จาก
ประเทศเพื่อ นบ้า นในเขตนิ คมอุต สาหกรรมบางพลี ถ้าหากว่ากรณี ท่ี
ผู้ประกอบการมีความจําเป็ นต้อ งใช้แรงงานไร้ฝีม ือ จากประเทศเพื่อ น
บ้านนัน้ มีปจั จัยใดบ้างที่ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญและผูป้ ระกอบการ
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ ให้ความสําคัญในคุณลักษณะที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ความรู้ ค วามสามารถพื้น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การทํ า งาน หมายถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ปฏิบตั ิง านโดยตรง อัน ได้แ ก่ ความสามารถ ทักษะพื้น ฐานในการใช้
ภาษา มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฏิภ าณ สามารถ
ั หาเฉพาะหน้ า ปฏิบ ัติต ามคํา สั ่งผู้บ ัง คับ บัญ ชาอย่า ง
ตัด สิน ใจแก้ ป ญ
เคร่งครัดอย่างเคร่งครัด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะที่ทําให้เกิดประโยชน์
ในการงาน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทําให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
สูง สุด ต่ อ องค์ก ร อันได้แ ก่ มีความซื่อ ซื่อ สัต ย์ในการทํา งาน ให้ความ
ร่วมมือ ในการทํางาน ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ตรงต่อ เวลาใน
การปฏิบ ัติง าน มีค วามกระตือ รือ ร้น ในการทํ า งาน และมีก ารพัฒ นา
ตนเองให้มคี วามรูใ้ นงานทีท่ ํา
ความมั ่นคงภายในองค์กร หมายถึง ความปลอดภัยจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นภายในองค์กรที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อองค์กร อันได้แก่ ปญั หา
ด้านแรงงาน ปญั หาด้านอาชญากรรม ปญั หาด้านสุขอนามัย ปญั หาด้าน
ยาเสพติด ปญั หาการเปลีย่ นงานบ่อย ปญั หาการจัดสวัสดิการให้แรงงาน
รวมถึงปญั หาด้านการสื่อ สารอัน จะก่อ ให้เ กิดผลเสียต่อ องค์กรในการ
ดําเนินกิจการใดๆ
5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.1 เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น ของผู้ป ระกอบการต่ อ การตัด สิน ใจ
เลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อนบ้านในนิคมอุตสาหกรรมบาง
พลี
1.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของแรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อนบ้าน
ในความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่

2. กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม
จํานวนพนักงาน

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แรงงาน
ไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จ ั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องมือในการวิจยั ที่เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ตามกรอบแนวคิด ในการวิจ ยั โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็ นข้อมูลทั ่วไป
ทางด้านปจั จัยส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นโรงงานที่อยู่ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 สอบถามข้อ มูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อ การ
ทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ด้วยแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็ นคําถามทีใ่ ห้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที่ 3 ข้อ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อ การตัดสินใจเลือกใช้แรงงานเพื่อ นบ้านในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

คุ ณ ลัก ษณะที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ แ รงงานไร้ ฝี มื อ จาก
ประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด้านความมัน่ คงภายในองค์กร
3.สมมุติฐาน
ลักษณะอุตสาหกรรมต่างกันความต้องแรงงานไร้ฝีมอื แตกต่างกัน
4. นิ ยามศัพท์
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ติ นด้วยความดีงาม
ที่ต่อประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างที่กําหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ ใน
การรัก ษาและส่ ง เสริม เกีย รติคุ ณ ชื่อ เสีย งของตนเอง และฐานะของ
สม า ชิ ก ด้ ว ย ควา ม รั บ ผิ ด ช อ บ มี วิ นั ย ใ นต น เ อง ควา มอ ดท น
ขยันหมั ่นเพียร สูง้ าน มีน้ํ าใจ มีมนุ ษย์สมั พันธ์ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
ร่ว มงาน และสามารถปรับ ตัว เข้า กับ เพื่อ นร่ว มงานได้เ พื่อ ก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์ในข้างต้นอย่างสมบูรณ์

7. วิ ธีการศึกษา
โดยผู้วิจยั นํ าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงจนมี
คุณภาพไปดําเนินการแจกจ่ายให้ผู้ประกอบการตอบจํานวน 128 ชุด
โดยมีวธิ กี ารดังนี้
1. เตรียมแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ป ระกอบการในเขตนิ คมอุ ต สาหกรรมบางพลี จํ า นวน 128
ผูป้ ระกอบการ
2. ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ป ระกอบการ และนํ า
แบบสอบถามทีไ่ ด้มาเพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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พนักงานมากกว่า 200 ขึน้ ไป คนมีจํานวน 21 ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.6
ตามลําดับ

3. บันทึกข้อมูลที่ได้รบั กลับมาจากผูป้ ระกอบการลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อทําการประมวลผลของข้อมูล
8. ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้ สรุปสาระสําคัญของการศึกษา
ได้ตงั ต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลทั ่วไปทางด้านปจั จัยส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ น
โรงงานที่อ ยู่ ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี จํ า นวน 4 ข้ อ ได้ แ ก่
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และจํานวน
ปี ทก่ี ่อตัง้

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้
ฝี ม ือ จากประเทศเพื่อ นบ้านในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี
ภาพรวม
ลําดับ

1
2
3

ภาพรวม

ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความมันคงภายในองค์
่
กร
ด้านความรูค้ วามสามารถ
4
พืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อการทํางาน

ตารางที่ 1 แสดงแสดงข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประเภท
กลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทกลุม่ อุตสาหกรรม
จํานวน ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครื่องจักร
40
40.1
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ
แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน
28
28.9
เครื่องตบแต่งในอาคาร และผลิตภัณฑ์อโลหะ
เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์
15
15.5
ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก
สิง่ ทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์
9
9.3
และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช
5
5.2
รวม
97
100.0

__
X
3.7526
3.6701
3.6082
3.0619

S.D.

.62966
.47262
.53144
.60921

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการวิเ คราะห์ ร ะดับ
ความสํา คัญ ต่อ การตัดสินใจในภาพรวมจําแนกรายด้าน พบว่าด้านที่
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจสู ง สุ ด โดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย พบว่ า ด้ า น
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.7526 ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6701 ด้านความมั ่นคงภายในองค์กร มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.6082 ตามลําดับ โดยทีป่ จั จัยอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้าน
ความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน มีค่าเฉลี่ย 3.0619 มี
ปจั จัยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้
ฝี มอื จากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การแปล
ลําดับ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
Mean S.D.
ความหมาย
1 สูง้ าน
4.2990 .81860 มาก
2 มีความอดทน
4.2784 .65737 มาก
3 มีความขยันหมันเพี
่ ยร
4.0722 .71074 มาก
4 มีความรับผิดชอบ
3.7113 .91240 มาก
สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
5
3.4948 .73773 ปานกลาง
ร่วมงานได้
6 มีระเบียบวินยั ในตนเอง
3.4124 .83856 ปานกลาง
7 มีมนุษย์สมั พันธ์
3.4124 .68849 ปานกลาง
8 เอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ตอ่ เพื่อนร่วมงาน 3.2474 .67748 ปานกลาง
9 มีน้ําใจ
3.2062 .76292 ปานกลาง

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ ม าจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ประกอบการโดยตอบกลับมา จํานวน 97 โรงงาน
จากทัง้ หมด 128 โรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 75.78
แสดงประเภทกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมของผู้ต อบแบบสอบถามพบว่ า
อุ ต สาหกรรมการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์โ ลหะ โลหะขัน้ มู ล ฐาน เครื่อ งจัก ร
เครื่อ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีจํานวน 40 ราย คิดเป็ น ร้อ ยละ
40.1 อุตสาหกรรม แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตบ
แต่งในอาคาร และผลิตภัณฑ์อ โลหะ มีจํานวน 28 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ
28.9 อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภ ัณฑ์ ปิ โ ตรเลีย ม กระดาษ การพิม พ์
ผลิต ภัณ ฑ์ย าง และพลาสติก มีจํ า นวน 15 ราย คิด เป็ น ร้อ ยละ 15.5
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ่ ง ทอ เครื่ อ งแต่ ง กาย ผลิ ต หนั ง สัต ว์ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหนั ง สั ต ว์ มี จํ า น วน 9 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.3
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช มีจํานวน
5 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั ่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
จํานวน
ร้อยละ
ตัง้ แต่ 1-50 คน
30
30.9
ตัง้ แต่ 51-200 คน
46
47.4
มากกว่า 200 ขึน้ ไป
21
21.6
รวม
97
100.0

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการวิเ คราะห์ ร ะดับ
ความสํ า คัญ ต่ อ การตัด สิน ใจด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม จํ า แนกตาม
คุณลักษณะ พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงสุดโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่าคุณลักษณะการสูง้ านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2990 รองมาคือ
มีความอดทนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2784 มีความขยันหมั ่นเพียรมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.0722 มีความรับผิดชอบมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.7113 ตามลําดับ
ส่วนคุณลักษณะที่เหลืออีก 5 คุณลักษณะ มีปจั จัยระดับปานกลางคือ

แสดงจํานวนพนักงานของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า จํานวนจํานวน
พนั ก งานตัง้ แต่ 51-200 คนมีจํ า นวน 46 ราย คิด เป็ น ร้อ ยละ 47.4
พนักงานตัง้ แต่ 1-50 คนมีจํานวน 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.9 จํานวน
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สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อ นร่วมงานได้ม ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4948 มี
ระเบีย บวินั ย ในตนเองมีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.4124 มีม นุ ษ ย์ส ัม พัน ธ์ ม ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4124 เอื้อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ต่อ เพื่อ นร่ว มงานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.2474 ความมีน้ําใจ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.2062 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้
ฝี ม ือ จากประเทศเพื่อ นบ้านในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี
ด้านความรู้ความสามารถพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
ด้านความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐาน
การแปล
ลําดับ
Mean S.D.
ทีส่ ง่ ผลต่อการทํางาน
ความหมาย
ปฏิบตั ติ ามคําสังผู
่ บ้ งั คับบัญชา
1
4.0619 .86379
มาก
อย่างเคร่งครัด
มีความละเอียดรอบคอบในการ
2
3.9485 .92838
มาก
ทํางาน
3 มีความใฝร่ ู้
3.4948 .66338 ปานกลาง
4 ฝึกฝนตนเองอยูเ่ สมอ
3.4021 .81214 ปานกลาง
5 มีไหวพริบปฏิภาณ
3.2165 .84443 ปานกลาง
มีทกั ษะความสามารถในการใช้
6
3.0309 .71376 ปานกลาง
ภาษาไทย
7 มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในงาน 2.9381 .82682 ปานกลาง
สามารถตัดสินใจแก้ปญั หา
8
2.8660 .75868 ปานกลาง
เฉพาะหน้า

5

ให้ความช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน 3.8660 .63948
มีการพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้
6
3.6289 .89349
ในงานทีท่ าํ

มาก
มาก

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการวิเ คราะห์ ร ะดับ
ความสําคัญ ต่ อ การตัดสินใจด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ จําแนกตาม
คุณลักษณะ พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงสุดโดยพิจารณาจาก
ค่ า เฉลี่ ย พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะมีค วามซื่ อ สัต ย์ ใ นการทํ า งานมีค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.2887 มีความกระตือรือร้นในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.2062 ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั งิ านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1301 ให้ความ
ร่วมมือในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0515 ให้ความช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8660 มีการพัฒนาตนเองให้มคี วามรูใ้ นงาน
ทีท่ ํามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.6289 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้
ฝี ม ือ จากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี
ด้านความมั ่นคงภายในองค์กร
การแปล
ลําดับ ด้านความมันคงภายในองค์
่
กร Mean S.D.
ความหมาย
ั
1 ปญหาอาชญากรรม
4.1649 .96480
มาก
2 ปญั หาด้านการสือ่ สาร
4.0000 .87797
มาก
3 ปญั หาสุขอนามัย
3.8763 .81978
มาก
4 ปญั หายาเสพติด
3.8351 .98616
มาก
ั
ปญหาการจัดสวัสดิการให้
5
3.4536 .79084 ปานกลาง
แรงงาน
6 ปญั หาการเปลีย่ นงานบ่อย
3.2784 .90993 ปานกลาง

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการวิเ คราะห์ ร ะดับ
ความสําคัญต่อการตัดสินใจด้านความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อ
การทํางาน จําแนกตามคุณลักษณะ พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
สูงสุดโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่าคุณลักษณะด้านการปฏิบตั ิตาม
คําสั ่งผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่งครัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0619 รองมาคือมี
ความละเอียดรอบคอบในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9485 ส่วน
คุณ ลัก ษณะที่เหลือ อีก 6 คุณ ลัก ษณะ มีป จั จัย ระดับ ปานกลาง คือ
คุณลักษณะด้านมีความใฝร่ ู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4948 ฝึ กฝนตนเองอยู่
เสมอมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.4021 มีทกั ษะความสามารถในการใช้ภาษาไทย
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.0309 มีไหวพริบปฏิภาณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2165 มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9381 และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปญั หาเฉพาะหน้ามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.8660 ตามลําดับ

ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการวิเ คราะห์ ร ะดับ
ความสําคัญต่อการตัดสินใจด้านความมั ่นคงภายในองค์กร จําแนกราย
ด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงสุดโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พบว่าปญั หาอาชญากรรมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.1649 รองมาคือปญั หาด้าน
การสื่อสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0000 ปญั หาสุขอนามัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.8763 ปญั หายาเสพติดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8351 ตามลําดับ โดยที่
ปจั จัยอยูใ่ นระดับมาก ส่วนปญั หา การจัดสวัสดิการให้แรงงานมีค่าเฉลี่ย
ั หาการเปลี่ย นงานบ่ อ ยมีค่า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.2784
เท่ า กับ 3.4536 ป ญ
มีปจั จัยอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้ ระกอบการ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้
ฝี มอื จากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ด้านจรรยาบรรณในวิ ชาชีพ
การแปล
ลําดับ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ Mean S.D.
ความหมาย
1 มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน 4.2887 .77673
มาก
มีความกระตือรือร้นในการ
2
4.2062 .90067
มาก
ทํางาน
3 ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั งิ าน 4.1031 .78375
มาก
4 ให้ความร่วมมือในการทํางาน 4.0515 .71255
มาก

ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ตามความคิด เห็น ของผู้ป ระกอบการแต่ ล ะกลุ่ ม ประเภท
อุ ต สาหกรรมเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพื่ อ ตอบคํ า ถามสมมุ ติ ฐ านตาม
รายละเอียดทีแ่ สดงในตาราง
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พื้น ฐานเกี่ย วกับ งานงานที่จํา เป็ น ให้ก บั แรงงานไร้ฝี ม ือ เมื่อ รับ เข้า มา
ทํางาน

สมมุติฐานที่ 1
ผู้ประกอบการที่ม ีประเภทอุตสาหกรรมต่างกัน มีความคิดเห็นของ
ผูป้ ระกอบการต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อน
บ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี แตกต่างกัน

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื
จากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ผูป้ ระกอบการให้
ควา ม สํ า คั ญ ใ นคุ ณ ลั ก ษณ ะ สู้ ง าน ระ ดั บ ม า ก เ ป็ น อั น ดั บ แ รก
ผู้ประกอบการให้ความสําคัญ กับคุณลักษณะมีความอดทน ระดับมาก
ด้านมีความขยันหมั ่นเพียร ระดับมาก และด้านมีความรับผิดชอบ ระดับ
มาก รองลงมาตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสําคัญ
กับคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะงานทีไ่ ม่จําเป็ นที่ต้องมีทกั ษะ ฝี มอื
และความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่ แรงงานไร้ฝีมอื จะต้องทํางานที่ใช้แรงงานเป็ น
หลั ก ซึ่ ง จํ า เป็ นต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะสู้ ง าน มี ค วามอดทน มี ค วาม
ขยัน หมั ่นเพีย ร เป็ น อย่ า งมาก สอดคล้อ งกับ การศึก ษา เรื่อ งความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[4] พบว่าความต้อ งการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ คือ มี
ความอดทน ความขยัน และ ปจั จัยที่มผี ลต่อการจ้างงานแรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประกอบการ[1] ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าลูกจ้างที่ม ี
คุณสมบัตดิ า้ นเป็ นผูม้ คี วามอดทน

ตารางที่ 8

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่

Sum of
Square
s
.596
20.848
21.443
1.492
34.137

รวม

35.629

96

ระหว่างกลุม่
1.078
ภายในกลุม่
36.984
รวม
38.062
ระหว่างกลุม่
.329
ด้านความมันคง
่
ภายในกลุม่
26.784
ภายในองค์กร
รวม
27.113
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

4
92
96
4
92
96

ความคิดเห็นของ
ผูป้ ระกอบการต่อการ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ด้านความรู้
ความสามารถ
พืน้ ฐานทีส่ ง่ ผล
ต่อการทํางาน
ด้าน
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

Mean
df Squa F
Sig.
re
4 .149 .657 .623
92 .227
96
4 .373 1.005 .409
92 .371

.269 .670
.402

.614

.082 .283
.291

.888

ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ ส่งผลต่ อ การทํางาน ด้าน
ความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน จากผลการวิเคราะห์
ข้อ มูล พบว่า ความคิด เห็นของผู้ป ระกอบการที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจ
เลือ กใช้แ รงงานเพื่อ นบ้า น ผู้ประกอบการให้ความสํา คัญ ในด้านการ
ปฏิบตั ิตามคําสั ่งผู้บงั คับบัญชาอย่างเคร่งครัด ระดับมาก ด้านมีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ระดับมาก อันดับรองลงมา สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย เรื่อ งการสํ า รวจคุณ ลัก ษณะของแรงงานต่ า งด้า วตามความ
ต้อ งการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นิ คมอุตสาหกรรม
สมุท รสาคร [4] พบว่าสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้อ งการ
แรงงานต่างด้าวทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ า้ นมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
เป็ นอันดับสองรองจากการมีทกั ษะการใช้ภาษาไทย

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบด้วยค่า F – test ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ความคิดเห็นของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ทัง้ 4 ด้าน ไม่มคี วามแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุตฐิ าน

ด้านจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ จากผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แรงงานเพื่อนบ้าน ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญในด้าน
มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน ระดับมาก ด้านมีความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่องการสํารวจคุณลักษณะของ
แ รง ง า น ต่ า ง ด้ า วต า ม ค วา ม ต้ อ ง กา รข อ ง ส ถ า น ป ระ กอ บ กา ร
ภาคอุตสาหกรรม นิ คมอุตสาหกรรม สมุท รสาคร [4] พบว่า สถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้อ งการแรงงานที่มคี ุณลักษณะเป็ นผู้ม ี
ความซื่ อ สั ต ย์ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง าน เป็ นอั น ดั บ ต้ น ในด้ า นความรู้
ความสามารถตามลักษณะงาน

9. อภิปรายผลการศึกษา
ภาพรวม จากผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล พบว่ า ความคิด เห็น ของ
ผูป้ ระกอบการที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื จากประเทศ
เพื่อ นบ้ า นในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี ให้ค วามสํ า คัญ ในด้ า น
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความมั ่นคง
ภายในองค์กร ระดับมาก ตามลําดับ ส่วนในด้านความรู้ความสามารถ
พืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อการทํางาน มีผลต่อความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการใน
การตัดสินใจในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร [4]
ต้ อ งการแรงงานต่ า งด้า วที่ม ีคุ ณ สมบัติพ้ืน ฐานด้า นจรรยาบรรณใน
วิช าชีพ เป็ น อับ ดับ แรก รองลงมาคือ ด้า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ซึ่ง ให้
ความสําคัญ มากกว่าด้า นความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อ การ
ทํางาน จากผลการศึกษาผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับด้านความรู้
ความสามารถพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อการทํางานอาจเป็ นเพราะว่าเป็ นแรงงาน
ไร้ฝี ม ือ ซึ่ง จํา เป็ น ต้อ งทํ า การฝึ ก สอนเกี่ย วกับ ความรู้ค วามสามารถ

ด้ านความมั ่นคงภายในองค์กร ด้านความมั ่นคงภายในองค์ก ร
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานเพื่อนบ้าน ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญ
ในด้านปญั หาอาชญากรรม ระดับมาก ด้านปญั หาด้านการสื่อสาร ระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ งการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร [2] พบว่าปญั หาที่
พบอันดับแรกในการรับแรงงานต่างด้าวเข้าทางานคือเรื่องภาษา ทําให้
ยากต่อการรับคําสั ่งงาน หรือการสั ่งงานจากผูป้ ระกอบการ จึงเกิดความ
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ผิดพลาดขึน้ ในการทํางานบ่อยครัง้ ส่วนในด้านปญั หาสุขอนามัย ระดับ
มาก
10. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาจะเห็น ว่ า ผู้ป ระกอบการให้ค วามสํา คัญ ในด้า น
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานเป็ นอันดับ
1 และอันดับ 2 ดังนัน้ หากผูป้ ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ต้องการเลือกใช้แรงงานไร้ฝีม ือจากประเทศเพื่อนบ้านควรมีระบบการ
ทดสอบฝี มอื แรงงานในด้านดังกล่าวเพื่อให้สามารถคัดเลือกแรงงานที่ม ี
คุณสมบัติตรงต่อ ความต้องการของผู้ประกอบการในการนํ าแรงงานไร้
ฝี ม ือจากประเทศเพื่อ นบ้านเข้าสู่สถานประกอบการของตนเอง เช่น
แบบทดสอบวัด บุ คลิก ภาพตามวิช าชีพ ในการวิเ คราะห์แ ละประเมิน
คุณลักษณะของด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการ
ทํางาน ความกระตือรือร้นในการทํางาน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ให้ความร่วมมือในการทํางาน และวิเคราะห์และประเมินคุณลักษณะของ
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ได้ แ ก่ สู้ ง าน มี ค วามอดทน มี ค วาม
ขยันหมั ่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่จําเป็ นใน
การเลือกใช้แรงงานไรฝีมอื จากประเทศเพื่อนบ้าน
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษางานวิจยั ฉบับนี้สําเร็จได้ดว้ ยความกรุณาจาก คณะอาจารย์
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ
สําหรับผูบ้ ริหารทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาแนะนํ า ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา
รวมทัง้ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อาจารย์พงศ์ศกั ดิ ์ สายธัญญา ดังนัน้
ทางผู้ ศึ ก ษาจึ ง ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ เ ป็ นอย่ า งสู ง
ขอขอบพระคุณ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสละเวลา
เพื่อ ตอบแบบสอบถาม สุ ด ท้ า ยนี้ ท างผู้ ศึ ก ษาหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า
การศึก ษางานวิจ ัย ฉบับ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สํ า หรับ ท่ า นที่ ส นใจเพื่อ
นํ าไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต หากมีสงิ่ ใดขาดตกบกพร่อ ง
หรือผิดพลาดประการใด ผูศ้ กึ ษาจึงขออภัยเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิ ง
[1] ทิพวรรณ จันทร์ชูกลิน่ (2551) ปจั จัยที่มผี ลต่อการจ้างงานแรงงานต่าง
[2]

[3]
[4]
[5]

ด้าวของผูป้ ระกอบการ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ : สาขาวิชาการจัดการ
ทั ่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
พระมหาแพง เตชสีโล (2556) การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่ างด้าว
ของผู้ป ระกอบการขนาดย่ อ มในเขตกรุ ง เทพมหานคร : พุ ท ธศาสตร์
มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ ร าช
วิทยาลัย
วีระพงษ์ จันตา (2555) ศึกษาผลกระทบการเพิม่ ขึน้ ของแรงงานต่างด้าว
ในทัศ นคติ ป ระชาชนในเขตอํ า เภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ : คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาวิตา กุย้ รักษา (2553) การสํารวจคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมเกียรติ สังข์นาค, ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พนิ ิจ (2552) ความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ความสมดุลในชีวิตการทํางาน ค่านิ ยมในการทํางาน ที่พยากรณ์ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์การของบุคลากรที่ปฏิ บตั ิ งานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน
Work Life Balance,Work Values Predicting Organizational Citizenship Behavior of Personnel
Working in Organizations Involved in Property Management
สุกญ
ั ญา ผึง่ แผ่†1, ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์‡2
†

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800
1

sukanya.p@crownproperty.or.th

‡

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800
2

pinkanok2519@gmail.com

and work values. The sample consisted of 430 employees of two
property management offices. Data was collected by a
questionnaire and was analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, Pearson’s correlation analysis and Stepwise
Multiple Regression Analysis. The results revealed that the levels
of organizational citizenship behavior, work life balance and work
values were the high level. In addition, work life balance and work
values had the positive correlation with organizational citizenship
behavior at the statistical significance level of .01. Finally, work
values consisted of extrinsic work and intrinsic work could predict
organizational citizenship behavior at the statistical significance
level of .01.
Keywords: Work Life Balance, Work Values, Organizational
Citizenship Behavior

บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นี้ ม ีว ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาระดับพฤติก รรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ความสมดุลในชีวติ การทํางานและค่านิยมในการ
ทํางาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวติ การทํางาน
ค่านิยมในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของ
พนักงาน และ 3) เพื่อ พยากรณ์ พฤติก รรมการเป็ น สมาชิกที่ดีข อง
องค์การของพนักงาน ด้วยความสมดุลในชีวติ การทํางานและค่านิยมใน
การทํางาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานสํานักงานจัดการทรัพย์สนิ 2 แห่ง
จํานวน 430 คน ซึง่ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ ระดับความสมดุลในชีวติ การทํางานและ,
ระดับค่านิยมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกตัว 2) ความ
สมดุลในชีวติ การทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก ารของพนั ก งาน และค่ า นิ ย มในการทํ า งานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของ
พนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 3) ค่านิยมในการทํางาน
ได้แก่ ค่านิ ยมภายนอกงานและค่านิ ยมภายในงานสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คําสําคัญ: สมดุลในชีวติ การทํางาน ค่านิยมในการทํางาน พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ

1. บทนํา
สังคมในยุคปจั จุบนั ที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทัง้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
และเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้องค์การทัง้ ภาครัฐ
ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนต้องปฏิรูปองค์การให้สามารถแข่งขันกับ
การเปลี่ย นแปลงและอยู่ ร อดได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ป จั จัย ที่สํ า คัญ
ประการหนึ่ ง ที่ส่ ง ผลในการช่ ว ยให้อ งค์ก ารสามารถแข่ ง ขัน กับ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและคู่แข่งในตลาดธุรกิจได้คือ การบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ การที่องค์การจะกระทําภารกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และมีป ระสิท ธิภ าพนัน้ องค์ก ารจํา เป็ น ต้อ งมีบุค ลากรที่ม ีคุณ ภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน เพราะบุคลากรเป็ นผู้จดั หาและใช้ทรัพยากร
บริหารอื่นๆ จากความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ
ทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยปจั จัยที่ผู้วิจยั ให้ความสนใจคือ ความ
สมดุ ล ในชีวิต การทํ า งานและค่ า นิ ย มในการทํ า งาน เพื่อ ศึก ษาระดับ
ความสัม พันธ์และพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the levels of
organizational citizenship behavior, work life balance and work
values ,2) to study the correlation between work life balance
,work values and organizational citizenship behavior and 3) to
predict organizational citizenship behavior by work life balance
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นํ า ไปสู่ก ารนํ า ผลงานวิจ ยั ไปใช้ใ นการวางแผนปรับปรุง องค์ก ารและ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การต่อไป

องค์การ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านัน้ องค์การไม่ได้รอ้ งขอและไม่ใช้การบังคับ
ให้ทํา รวมทัง้ ไม่ได้รบั รองว่าจะให้ผลตอบแทนใดๆ
Organ [4] ได้ทําการศึกษาและแบ่งพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็ นการให้ความ
ั หาในการ
ช่วยเหลือ เช่น ช่ว ยเหลือ เพื่อ นร่วมงานทันทีท่ีเกิดป ญ
ปฏิบตั ิงาน ช่วยแนะนํ า พนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธกี ารใช้วสั ดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ่นื (Courtesy) หมายถึง การคํานึงถึง
ผูอ้ ่นื เพื่อป้องกันการเกิดปญั หากระทบกระทั ่งทีอ่ าจจะเกิดตามมา
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) หมายถึง การมี
ความอดทนอดกลัน้ ต่อความคับข้องใจ การถูกรบกวน ความเครียด หรือ
ความกดดันต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความ
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การ เช่น มีส่วนร่วม
สนใจเข้าร่วมประชุม เก็บความลับ มีความรูส้ กึ ต้องการพัฒนาองค์การ
5. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง
การปฏิบตั ติ ามระเบียบและสนองนโยบายขององค์การ ความตรงต่อเวลา
การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การ
จากแนวคิดข้างต้นผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การ หมายถึง “พฤติกรรมของพนักงานทีป่ ฏิบตั ขิ น้ึ เองด้วยความเต็ม
ใจ นอกเหนือจากที่องค์การได้กําหนดไว้ เป็ นพฤติกรรมที่พนักงานเต็ม
ใจปฏิบตั เิ พื่อองค์การ โดยเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ ช่วยสนับสนุ น
และมีค วามจํ า เป็ น ต่ อ การดํ า เนิ น งานขององค์ก าร เพื่อ ให้พ นั ก งาน
ปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ลต่ อ องค์ ก าร
โดยรวม แบ่งออกเป็ น 5 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ้ ่นื พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความสํานึกในหน้าที”่
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและการตัง้ สมมติฐาน
ธรรมรัตน์ [5] ศึกษาเรื่องค่านิยมในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กรของเจเนอเรชั ่นต่างๆ พบว่า ค่านิ ยมใน
การทํางานทัง้ เจนเนอเรชั ่นวาย เจนเนอเรชั ่นเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์สมี
ความสัม พันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การในรูปแบบ
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ ค่ า นิ ย มในการทํ า งานด้ า นการเข้ า ใจผู้ อ่ื น มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กรมากที่สุด (r =
0.448) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (r = 0.225) และด้านการ
พัฒนาตนเอง (r = 0.168) ตามลําดับ
ณัฎฐิกา [6] ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์และ
ค่านิยมในการทํางานกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของ
ครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่านิยมในการ
ทํ า งานทัง้ ภายในและภายนอกงาน มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =
0.37 และ r = .37, p < .01) และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์และค่านิยมในการ

2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับความสมดุลในชีวติ การทํางาน
Walton [1] ให้ความหมายไว้ว่า “สมดุลในชีวติ การทํางาน คือ การที่
บุคคลสามารถจัดเวลาได้อย่างเหมาะสมและมีความสมดุลระหว่างเวลา
สําหรับการทํางาน ครอบครัว และสังคม โดยการมีเวลาว่างทํากิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของสังคมนอกเหนือจาก
การทํางาน”
ผู้วิจ ัย ได้ส รุ ป และให้ค วามหมายคํ า ว่ า สมดุ ล ในชีวิต การทํ า งาน
หมายถึง “ความสามารถในการจัดการปจั จัยแวดล้อ มต่างๆ ในการ
ทํางาน ทัง้ ในเรื่องเวลา สถานที่ และวิธบี ริหารจัดการ รวมถึงสามารถ
กํ า หนดสัด ส่ ว นเวลาการทํ า งานและชีวิต ส่ ว นตัว ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
นํ า ไปสู่ ก ารทํ า งานอย่า งมีค วามสุข พร้อ มทัง้ มีชีวิต ส่ ว นตัว และชีวิต
ครอบครัวทีม่ คี วามราบรื่น”
แนวคิดเกีย่ วกับค่านิยมในการทํางาน
Wollack [2] ได้ให้ความหมายของค่านิยมในการทํางานว่า เป็ นเจต
คติ ใ นการทํ า งาน ซึ่ ง เจตคติ น้ี อ้ า งอิ ง มาจากเจตคติ ท ั ว่ ไปๆ ที่ ม ี
ความหมายต่อแต่ละบุคคล ซึ่งค่านิยมในการทํางานเป็ นเจตคติท่แี ต่ละ
บุคคลถือเป็ นสิ่งสําคัญ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของพวกเขา
ดังนัน้ ค่านิ ยมในการทํางานของแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไปและมี
ส่วนต่อความพึงพอใจในการทํางานของเขา
Gomez และ Mejia [3] กล่าวไว้ว่า ค่านิยมในการทํางาน แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ค่านิยมภายในงาน (intrinsic work) เป็ นสิง่ ที่แสดงถึงความน่ า
ปรารถนา (desirability) ที่บุคคลให้กบั ลักษณะของงานโดยตรง เกิดจาก
การปฏิบตั งิ านหรือการทําให้งานสําเร็จ ได้แก่ ความรู้สกึ รับผิดชอบใน
งาน ความรูส้ กึ แห่งความสําเร็จและความท้าทายของงาน
2. ค่านิยมภายนอกงาน (extrinsic work) เป็ นสิง่ ที่แสดงถึง
ความสําคัญ หรือ ความน่ าปรารถนาในสิ่งที่บุ คคลให้กบั ลักษณะปจั จัย
แวดล้อมของงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทํางาน โครงสร้างของ
องค์การ บรรยากาศในการทํางาน และผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ
ต่างๆ รวมทัง้ ตําแหน่งและความมั ่นคงในอาชีพการงาน
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้สรุปว่า ค่านิยมในการทํางาน หมายถึง
“ความเชื่อของบุคคลที่มตี ่องาน และส่งผลต่อการทํางานของบุคคลนัน้
ซึ่ ง จะเป็ นตัว กํ า หนดทัศ นคติ ความคาดหวัง ความพึ ง พอใจ และ
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ต่อการทํางาน แบ่งออกเป็ นค่านิยมภายในงาน
และค่านิยมภายนอกงาน”
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
Organ [4] ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์ก ารว่า หมายถึง พฤติก รรมการให้ค วามร่ว มมือ ที่ส มาชิก มีใ ห้แ ก่

296

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

โดยนํ าแบบสอบถามที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (TryOut) กับประชากรที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอน
บาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient: α Coefficient) พบว่าหาก
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั ่นเกิน 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถ
ยอมรับได้ ซึ่งค่าที่จากแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 คือ 0.77, 0.91
และ 0.94 ตามลําดับ
สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี ด ัง นี้ ใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency), ค่า ร้อ ยละ (Percentage), การหาค่า เฉลี่ยและส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)

ทํางาน สามารถร่วมกันพยากรณ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การได้
จากที่ผู้วิจ ยั ได้ทํ า การศึก ษาข้อ มู ล ที่เ กี่ย วข้อ งรวมถึง ผลงานวิจ ัย
ข้างต้นแล้วนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ตงั ้ สมมติฐาน 3 ข้อ คือ (1) ความสมดุลใน
ชีวิตการทํา งานมีความสัม พันธ์กบั พฤติก รรมการเป็ น สมาชิกที่ดีข อง
องค์การ (2) ค่านิยมในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร และ (3) ความสมดุล ในชีวิต การทํ า งานและ
ค่ า นิ ย มในการทํ า งาน มี อ ย่ า งน้ อ ย 1 ตัว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ความสมดุล
ในชีวติ การทํางาน
ค่านิยมในการทํางาน
1. ค่านิยมภายในงาน
2. ค่านิยมภายนอกงาน

4. ผลการศึกษา

พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ี
ขององค์การ

4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ความสมดุล ในชีวิตการทํางานและค่า นิ ยมในการทํางาน พบว่า ระดับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ ระดับความสมดุลในชีวติ การ
ทํางานและ, ระดับค่านิยมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกตัว
ดังตารางที่ 1

3. วิ ธีการวิ จยั

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปร

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริม าณ (Quantitative Research)
โดยใช้วธิ ศี กึ ษาเชิงสํารวจ (Survey Research) สํารวจความคิดเห็นโดย
ใช้ แ บบสอบถามและการวิเ คราะห์ข้อ มู ล เชิง สถิติ ประชากรที่ใ ช้ ใ น
การศึ ก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ คื อ บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานทรัพ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ จํานวน 1,109 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557)
และพนักงานของสํานักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย
จํานวน 346 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) ซึ่งเป็ นองค์การที่ม ี
ลักษณะการดําเนินงานคล้ายกัน รวมประชากรที่ใช้ในการวิจยั ทัง้ หมด
จํานวน 1,455 คน โดยผู้วจิ ยั คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตร Yamane [7] ด้ว ยค่าความเชื่อ มั ่นเท่ ากับ 95% ยอมให้ม คี วาม
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทัง้ หมด 314
คน ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั คํานวณตัวอย่างเพิม่ อีกร้อยละ 35 รวมตัวอย่างทัง้ สิน้ 430
คน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ (Stratified Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความสมดุลในชีวติ การทํางาน
ส่วนที่ 3 แบบแบบสอบถามความเห็นเกีย่ วกับค่านิยมในการทํางาน และ
ส่วนที่ 4 แบบแบบสอบถามความเห็นเกีย่ วพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ มีการทดสอบเครื่องมือ โดยนํ าแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
และแก้ไ ขปรับ ปรุง ข้อ คํา ถามให้ส ามารถวัด ได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบค่าความเชื่อมั ่นและค่าอํานาจจําแนก

หัวข้อ
ความสมดุลในชีวติ การทํางาน
ค่านิยมในการทํางาน
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ

ˉx
3.77
3.56
3.89

S.D.
0.69
0.45
0.42

ระดับ
มาก
มาก
มาก

4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวติ การทํางาน
ค่ า นิ ย มในการทํ างาน และพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีข ององค์ ก ารของ
พนักงาน
จากสมมติฐานที1่ ความสมดุลในชีวติ การทํางานมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ ผลการวิเคราะห์พบว่าความ
สมดุลในชีวติ การทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 กล่ า วคือ เมื่อ พนั ก งานมีค วามสมดุ ล ในชีวิต การทํ า งานเพิ่ม ขึ้น
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงานจะเพิม่ ขึ้นด้วย
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก (r =.185) หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.20%
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวติ การทํางานทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ความสมดุลในชีวติ การทํางาน
ความสมดุลในชีวติ การทํางาน

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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r
R2
p
0.185**
.032
.000
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5. อภิปรายและสรุปผล

จากสมมติฐานที่ 2 ค่านิ ยมในการทํางาน มีความสัม พันธ์ก ับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของพนักงาน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าค่านิยมในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 กล่าวคือ เมื่อค่านิยมในงานเพิม่ ขึน้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดขี ององค์การของพนักงานจะเพิม่ ขึน้ ด้วย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างสูง (r = .624) หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.80 ดังตารางที่ 3

จากการศึกษาเรื่อง “ความสมดุลในชีวติ การทํางาน ค่านิยมในการ
ทํ า งาน ที่พ ยากรณ์ พ ฤติก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ดีข ององค์ก ารของ
พนักงาน” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากสมมติฐานที่ 1 ความสมดุลในชีวติ การทํางานมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก ารและผลการวิเ คราะห์ ค่ า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความสมดุล ในชีวิต การทํ า งานที่แ ละ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงานนัน้ พบว่าความ
สมดุลในชีวติ การทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.01 ซึง่ ผลวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยผลวิจยั นี้มคี วามสอดคล้อง
กับแนวคิดของกรัณฑรักข์ [8] ที่ว่าความสมดุลในชีวติ การทํางานคือการ
ที่บุคคลสามารถจัดการกับปจั จัยแวดล้อมต่างๆ ในการทํางานได้ ไม่ว่า
จะเมื่อใด ที่ไหนและอย่างไร อีกทัง้ ยังสามารถกําหนดสัดส่วนเวลาการ
ทํางานและชีวติ ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม อันจะนําไปสู่การทํางานอย่างมี
ความสุขและมีชีวติ ส่วนตัว ชีวติ ครอบครัว และชีวติ สังคมที่ราบรื่น และ
สอดคล้อ งกับแนวคิดของจุฑาภรณ์ [9] ที่ว่าความสมดุลในชีวิตการ
ทํางาน คือความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารจัดสรรเวลาการ
ทํางานและการทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นชีวิตส่วนตัว ครอบครัว
การสร้า งสัม พัน ธ์ภ าพในสัง คมและกิจ กรรมในยามว่ า ง ให้ม ีค วาม
พอเหมาะพอดี โดยการจัด การบทบาททัง้ ด้านชีวิตและการทํ างานนี้
ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละบทบาทต้องแบ่งส่วนละเท่าๆ
กัน แต่ข้ึนอยู่กบั ความสําเร็จ คุณค่า และประสิทธิภ าพของบทบาทนัน้
นํ า ไปสู่ ก ารปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมในการทํ า งานให้ก ับ องค์ก าร ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถจัดการปจั จัย
แวดล้อ มต่างๆ ในการทํางาน ทัง้ ในเรื่องเวลา สถานที่ และวิธีบริหาร
จัดการ รวมถึงสามารถกําหนดสัดส่วนเวลาการทํางานและชีวติ ส่วนตัว
ได้อ ย่างเหมาะสม โดยจะเห็น ได้ว่ากลุ่ม ตัว อย่างมีร ะดับค่าเฉลี่ยของ
ความสมดุลในชีวติ การทํางานมากเป็ นอันดับหนึ่งคือ การไม่มงี านคั ่งค้าง
ที่ต้อ งนํ ากลับไปทําที่บ้าน และภาระงานที่ได้รบั มอบหมายนัน้ ไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัวในวันหยุด และภาระ
งานที่ได้รบั มอบหมาย ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการออกกําลังกาย จึงทําให้
พวกเขามีชวี ติ ที่สมบูรณ์ เกิดความพึงพอใจที่จะทํางานเพื่อองค์การและ
พร้อมแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การในรูปแบบต่างๆทัง้
การช่วยเหลือหรือความร่วมมือในกิจกรรมขององค์การ
จากสมมติฐานที่ 2 ค่า นิ ย มในการทํางานมีความสัม พัน ธ์ก ับ
พฤติก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก ารของพนัก งาน จากผลการ
วิเ คราะห์พบว่า ค่านิ ยมในการทํ างาน ทัง้ ค่านิ ยมภายในและค่านิ ย ม
ภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์ก ารของพนั ก งาน อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 ซึ่ง
ผลการวิจ ัยเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต ัง้ ไว้ ผลการวิจ ัยนี้ ส อดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของณัฏฐิกา [6] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางานที่มตี ่ อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของพนักงาน
ค่านิยมในการทํางาน
ค่านิยมภายในงาน
ค่านิยมภายนอกงาน
ค่านิยมในการทํางาน โดยรวม

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การของพนักงาน
r
R2
p
0.550**
.301
.000
0.628**
.392
.000
0.624**
.388
.000

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

สมมติฐานที่ 3 ความสมดุลในชีวติ การทํางานและค่านิยมในการ
ทํางานอย่างน้อยหนึ่ง 1 ตัวแปร สามารถพยากรณ์ผลพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ดีข ององค์ ก ารของพนั ก งาน ผลการวิเ คราะห์ข้ อ มู ล พบว่ า
ค่านิยมภายนอกงานและค่านิยมภายในงานสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของพนักงานได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ตัวแปร
b
S.E.b
β
1. (ค่าคงที)่
2.307 0.117
ค่านิยมภายนอกงาน
0.439 0.032 0.550
2. (ค่าคงที)่
1.784 0.127
ค่านิยมภายนอกงาน
0.308 0.034 0.386
ค่านิยมภายในงาน
0.285 0.035 0.345
R2 = 0.394 Adj R2 = 0.392 F = 138.756** p=.000

t
19.666
13.613**
14.018
8.992**
8.038**

p
.000
.000
.000
.000
.000

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอน
เพื่อ หารู ป แบบสมการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดีข อง
องค์ก ารของพนั ก งาน สามารถเขีย นเป็ น รู ป แบบสมการถดถอยที่
เหมาะสม คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การคือ a + b1
(ค่านิยมภายนอกงาน) + b2 (ค่านิยมภายในงาน) ซึ่งเขียนในรูปคะแนน
ดิบได้ดงั นี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของพนักงาน = 1.784 +
0.308(ค่านิยมภายนอกงาน) + 0.285 (ค่านิยมภายในงาน)

(1)
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โดยเฉพาะค่านิยมภายนอกซึ่งเป็ นตัวแปรที่พยากรณ์สูงสุดเป็ นอันดับ
แรก องค์ ก ารจึ ง ควรสนั บ สนุ น กิ จ กรรม เช่ น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน หรือกิจกรรมที่
สร้างให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ เพื่อเอือ้ ต่อการทํางาน
2. ค่านิยมภายในเป็ นตัวพยากรณ์ท่สี องทํานายพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี องพนักงานได้ โดยเฉพาะหัวข้อที่มคี ะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การทีพ่ นักงานสามารถทํางานให้สําเร็จลุล่วงได้ตามกําหนดซึ่งก่อให้เกิด
ความภูมใิ จองค์การจึงควรส่งเสริมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีโอกาสได้ใช้
ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพื่อ ให้พนักงานได้เกิดความภาคภูม ิใจใน
ความสําเร็จของงาน นํ าไปสู่การสร้างเสริมพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ต่อไป
3. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือองค์การภาครัฐ
ทัง้ 2 องค์การ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงอาจศึกษากับพนักงานเอกชน
หรือกลุ่มเป้าหมายทีแ่ ตกต่างออกไป เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะ
การมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ

และค่านิยมในการทํางานกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
ของครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าค่านิยมใน
การทํ า งานทัง้ ภายในและภายนอก มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01
สมมติฐานที่ 3 ความสมดุลในชีวติ การทํางานและค่านิยมในการ
ทํางานอย่างน้ อ ยหนึ่ งตัวแปรสามารถพยากรณ์ ผลพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์การของพนักงานผลการวิจยั พบว่า ค่านิยมในการ
ทํางานด้านค่านิยมภายในและค่านิยามภายนอกสามารถร่วมกันทํานาย
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี องพนักงานได้ โดยค่านิยมภายนอกเป็ น
ตัวแปรทีพ่ ยากรณ์สงู สุดเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือค่านิยมภายใน ทัง้ นี้
เป็ นเพราะว่า เมื่อพิจารณาค่านิยมภายนอกในเรื่องของสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน, โครงสร้างขององค์การ, บรรยากาศในการทํางาน รวมถึง
ผลตอบแทนนัน้ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่บุคคลปรารถนาในปจั จัยแวดล้อมของงาน
เช่ น การที่ ส ถานที่ ทํ า งานมีส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมสะอาดและ
ปลอดภัยทัง้ ในเรื่องของอุณหภูมแิ สงสว่างและสิง่ อํานวยความสะดวกที่
เหมาะสม หรือการมีความสัมพันธ์ท่ีดรี ะหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ า
งานรวมถึงการได้รบั ความเอาใจใส่จากหัวหน้ าทัง้ ในเรื่องงานและเรื่อ ง
ส่ ว นตั ว รวมถึ ง การได้ ร ั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป แบบของเงิ น เดื อ น
ผลประโยชน์ แ ละสวัส ดิก ารต่ า งๆรวมทัง้ ตํ า แหน่ ง และความมั ่นคงใน
อาชีพการงาน สิง่ เหล่านี้ทําให้พวกเขาเกิดความพอใจที่ได้รบั การดูแล
อย่างดีจากองค์การจึงอาจพร้อมที่จะแสดงออกด้วยการอุทศิ และเต็มใจที่
จะช่ ว ยเหลือ และให้ ค วามร่ ว มมือ กับ องค์ก าร ผลการวิจ ัย นี้ ม ีค วาม
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของณัฏฐิกา [6] ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจู ง ใจใฝ่ส มั ฤทธิแ์ ละค่ า นิ ย มในการทํ า งานกับ พฤติก รรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีข ององค์การของครูโรงเรียนเอกชนในอํ า เภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่ม ตัวอย่างคือครูท่ีทําหน้ าที่หลักในการสอนของโรงเรียน
เอกชนในอํ า เภอฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ จํา นวน 261 คน ผลการวิจ ยั
พบว่า ค่านิ ยมในการทํ างานทัง้ ภายในและภายนอก มีความสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การอย่างมีนัยสําคัญ
.01 และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของ
ครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสําคัญ .01
ซึ่งจะเห็น ได้ว่าค่า นิ ยมในการทํ างานทัง้ ภายในและภายนอกสามารถ
พยากรณ์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การได้ ในการส่งเสริม
และสนับ สนุ น นโยบายหรือ กิจ กรรมต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ค่ า นิ ย มทัง้
ภายในและภายนอกเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การนํ าไปสู่ความสําเร็จของตามเป้าหมายขององค์การและเพื่อการ
พัฒนาองค์การทีย่ ั ่งยืนต่อไป
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6. ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากค่านิยมภายในและค่านิ ยามภายนอกสามารถร่วมกัน
ทํานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานได้ องค์การจึงควร
ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น กิจ กรรมเพื่อ เพิ่ม ระดับ ค่ า นิ ย มในการทํ า งาน
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The purposes of the study of “Factors Affecting the Selecting
Karaoke Service in Bangkok”.The population in this study was that
people who have used the karaoke service in Bangkok. By the
population in Bangkok were compared along a strip of Yamane and
to determine the accuracy of the sampling of 5 percent calculated
sample size of 400 people. Which is an educational tool was a
questionnaire. By the statistics is the study are described
(Descriptive Statistics) and Frequency Percentage mean ( X ) and
Standard deviation (S.D.) and principal component analysis (Factor
Analysis).
The results showed that Service marketing mix factors
affecting the decision of the 7 in the selection of karaoke at a high
level. In descending order from the highest mean the following.
Namely, the personnel or employees, followed by physical factors,
the process factors, product factors, price factors, service channel
factors and factors of promoting the market, respectively. And
analysis of the elements that affect the selection of respondents is
karaoke. There are 8 elements in ascending order of the elements
are the factors that contribute most to the least of the following
element no.1 that product / service and the suitability,element no.2
thatthe process of work and service, element no.3 that in personnel
and the services we offer, element no.4 that of the atmosphere of
the place, element no.5 that the promotional activities, element no.6
thatlocation and place, elements no.7 the media to access the
service and elements no.8 the other more service from the karaoke
service.

บทคัดย่อ
วัต ถุป ระสงค์ข องการศึก ษาสารนิ พนธ์ครัง้ นี้ คือ เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่
ส่ ง ผ ลต่ อ การ เลื อ กใ ช้ บ ริ ก ารคา ราโ อเกะ ข อง ประ ชากรใน เข ต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
นํ ามาเทียบตามรางของ Yamane โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุม่ ตัวอย่างร้อยละ 5 คํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ซึ่ง
เครื่องมือในการศึกษาครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม โดยสถิตทิ ่ีใช้ในการศึกษามี
ดัง นี้ คือ สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผล
การศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน มีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการคาราโอเกะอยู่ในระดับสูง โดยเรียงลําดับ
จากด้า นที่ ม ีค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ดัง ต่ อ ไปนี้ คือ ป จั จัย ด้ า นบุ ค คลากรหรือ
พนักงาน รองลงมา คือ ปจั จัยด้านกายภาพ ปจั จัยด้านกระบวนการ ปจั จัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัยราคา ปจั จัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย และปจั จัยด้าน
การส่งเสริม การตลาด ตามลําดับ และการวิเคราะห์อ งค์ประกอบ พบว่า
องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารคาราโอเกะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามนั ้น มี ท ั ้ง หมด 8 องค์ ป ระกอบ โดยเรี ย งลํ า ดับ จาก
องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นป จั จั ย ที่ ส่ ง ผลจากมากที่ สุ ด ไปน้ อยที่ สุ ด ดั ง นี้
องค์ป ระกอบที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ และความเหมาะสมของราคา
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนในการใช้งาน และบริการ องค์ประกอบที่ 3
ด้านบุคลากร และการให้บริการมีอ งค์ประกอบที่ 4 ด้านบรรยากาศของ
สถานที่ องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย
องค์ ป ระกอบที่ 6 ด้ า นทํ า เลที่ ต ัง้ สถานที่ องค์ป ระกอบที่ 7 ด้า นสื่อ
ประชาสัม พัน ธ์ใ นการเข้า ถึง บริก าร องค์ป ระกอบที่ 8 ด้า นบริก ารอื่น ๆ
เพิม่ เติมจากบริการหลักของคาราโอเกะ

Keywords: marketing mix, karaoke, service selection, Bangkok.

คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, คาราโอเกะ, การเลือกใช้บริการ,
กรุงเทพมหานคร

1. บทนํา
การดําเนินธุรกิจคาราโอเกะในประเทศไทยจากอดีตถึงปจั จุบนั นัน้ มี
ระยะเวลากว่า 37 ปี ในปี พ.ศ. 2542 ธุรกิจคาราโอเกะได้รบั ความสนใจ
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เมื่อพิจารณาภาพรวมทัง้ หมดของธุรกิจคาราโอเกะภายในประเทศ ผู้
ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคาราโอเกะ
ในรอบหลายปี ท่ผี ่านมา รวมทัง้ ความน่ าสนใจของโอกาสทางธุรกิจต่างๆ
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าแม้การขยายตัวของธุรกิจตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่าน
มา ธุรกิจคาราโอเกะมีอตั ราการเติบโตคงที่และมีแนวโน้มลดลง แต่คาราโอ
เกะแนวใหม่กลับมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง [4] และเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรม
พักผ่อ นที่ยงั ได้รบั ความนิ ยมจากกลุ่ม ต่างๆ เช่น วัยรุ่น คนทํางาน และ
ผู้ใหญ่ เป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงจัดทําการศึกษาเชิงสํารวจเรื่อ ง
“ป จั จัย ที่ส่ง ผลต่ อ การเลือ กใช้บ ริก ารคาราโอเกะ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร”
โดยงานศึกษาครัง้ นี้ผู้ศกึ ษามุ่งเน้ นศึกษาปจั จัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการคาราโอเกะโดยตรงจากผูใ้ ช้บริการ และข้อมูลประกอบการ
วิจยั จากสถานประกอบการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องก่อนหน้านี้ เช่น งานวิจยั ของจุฑารักษ์ จิตรโร
จนรักษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและปจั จัยที่มผี ลต่อการใช้
บริการคาราโอเกะในกรุงเทพมหานคร” [5]ซึ่งผลการศึกษาด้านปจั จัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พ บนั ้น อาจมี ส่ ว นที่ ส อดคล้ อ ง และ
เปลี่ยนแปลง ตามเวลา และสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจคาราโอเกะใน
ปจั จุบนั ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยความรู้ และผลการศึกษาที่ได้จาก
สารนิ พ นธ์ฉ บับ นี้ จะทํ า ให้ ท ราบถึ ง ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
พฤติกรรมการบริโ ภค ที่ส่งผลต่อ การเลือ กใช้บริการคาราโอเกะ ซึ่งผู้ท่ี
สนใจรายงานฉบับ นี้ ส ามารถนํ า ข้อ มู ล การศึก ษาดัง กล่ า วไปใช้ ใ นการ
ประยุกต์กําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจคาราโอเกะ หรือธุรกิจบริการเกี่ยวข้อ ง
อื่นๆ โดยอาศัยการออกแบบส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดด้านบริการต่อลูกค้าเป้าหมายของตนต่อไป

เป็ นอย่างมากจากผูป้ ระกอบการกลุ่มต่างๆ เนื่องจากความนิยมและความ
ต้องการร้องคาราโอเกะได้แพร่หลายไปยังคนหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ซึ่ง
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) ได้เป็ นผูป้ ระกอบการกลุ่ม
แรกๆ ที่ทําธุรกิจคาราโอเกะแนวใหม่ (Clean Karaoke) โดยเจาะกลุ่ม
ลู ก ค้ า วัย รุ่ น นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษา คนรุ่ น ใหม่ และกลุ่ ม ครอบครัว เปิ ด
ให้บ ริก ารตัง้ แต่ ก ลางวัน และมุ่ ง เน้ น กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ช อบและต้ อ งการ
พักผ่อนทัง้ ส่วนตัว และแบบกลุ่มด้วยกิจกรรมการร้องเพลงคาราโอเกะเป็ น
หลัก ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริโภคในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
มา แนวคิด Clean Karaoke ทําให้ฐานลูกค้าที่ใช้บริการคาราโอเกะมี
หลากหลายกลุ่ม และมีจํานวนเพิม่ มากขึ้น ทําให้ในช่วงปี พ.ศ. 2542 2550 ธุรกิจคาราโอเกะกลายเป็ นธุรกิจที่น่าสนใจ มีการแข่งขันทางด้าน
รูป แบบการให้บ ริก ารต่ างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้
ได้มากที่สุดซึ่งการจดทะเบียนกับสํานักทะเบียนและตรวจสอบภาพยนตร์
เทป และวัส ดุ โ ทรทัศ น์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ
(ปจั จุบนั กรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม) กระทรวงวัฒ นธรรม ปี พ.ศ. 2549 มี
จํ า นวนทัง้ สิ้น 4,358 แห่ ง [1]ธุ ร กิ จ คาราโอเกะยัง เป็ น ธุ ร กิจ ที่ ม ีค วาม
เกี่ยวข้องกับอีกหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
เพลง ธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ เป็ น ต้ น ซึ่ง คาราโอเกะยัง คงเป็ น อีก หนึ่ ง
กิจกรรมพักผ่อนทีย่ งั ได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนื่องของคนไทยจากสมัยเมื่อ
ครัง้ ที่ธุรกิจนี้เข้าในประเทศไทยใหม่ๆ จนถึงปจั จุบนั โดยเฉพาะประชาชน
ในเขตกรุง เทพมหานคร และเขตเมือ งต่ า งๆ ตามผลการสํ า รวจความ
คิดเห็นของประชาชนไทยต่อการใช้จา่ ยและการบริโภคครัง้ ที่ 1/2554 [2]
ป จั จุ บ ัน ทางสํ า นั ก พิจ ารณาภาพยนตร์ แ ละวีดิท ัศ น์ กรมส่ ง เสริม
วัฒนธรรมเป็ นหน่ วยงานในการควบคุมดูแลสถานประกอบการคาราโอเกะ
โดยตรง เนื่องจากเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ได้มกี ารยกเลิก พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 และ
เปลี่ย นมาใช้ พรบ.ภาพยนตร์แ ละวีดิท ัศ น์ พ.ศ. 2551 ส่ง ผลให้จํา นวน
สถานประกอบการคาราโอเกะในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ผ่ า นระเบีย บ
ข้อบังคับของกระทรวงมีจํานวนลดลงเป็ นจํานวนมากจาก 4,358 แห่งในปี
พ.ศ. 2549 เหลือ เพีย ง 957 แห่ ง ในปี พ .ศ.2557[3] เนื่ อ งจากกระทรวง
วัฒนธรรมได้มกี ารจัดระเบียบ และการอนุ ญาตเปิ ดสถานประกอบคาราโอ
เกะให้มคี วามถูกต้องตามหลักข้อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของชาติ ทํา
ให้สถานประกอบการ คาราโอเกะในปจั จุบนั ที่ได้รบั อนุ ญ าตถูกต้อ งจาก
กระทรวงจะให้บริการคาราโอเกะโดยตรงเพียงอย่างเดียวต่อผูม้ าใช้บริการ
ไม่ม ีบ ริการแฝงอย่างอื่นเช่ นในอดีต และไม่ม ีการจํา หน่ า ยเครื่อ งดื่ม ที่ม ี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด ทําให้สถานประกอบการคาราโอเกะต่างๆ ในปจั จุบนั
ต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมาย
และยังสามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ การสร้างบริการที่ประทับใจต่อ ผู้ม าใช้
บริการ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอ
เกะ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
3.1 ทราบถึงปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาราโอ
เกะ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2ผูป้ ระกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถนํ าข้อมูลที่ศกึ ษา
ได้ไปใช้ในการออกแบบบริการ และสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3.3ผูส้ นใจ และผู้ศึกษา ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการคาราโอเกะ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
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สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ในการศึก ษาครัง้ นี้ สรุ ป สาระสํ า คัญ ของ
การศึกษาได้ตงั ต่อไปนี้
5.1 ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยแจกแจง
ความถีแ่ ละค่าร้อยละ ดังตารางต่อไปนี้

4. วิ ธีการศึกษา
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ คือ ประชาชนที่อ าศัย หรือ
ทํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายุ 20 ปี ขน้ึ ไป ที่เคยใช้บริการ
จากคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2 กลุ่มตัวอย่าง
นําจํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมาเทียบตามรางของ
Yamane และเนื่องจากไม่ทราบจํานวนของผู้ท่เี คยใช้บริการคาราโอเกะที่
แน่นอน จึงกําหนดตัวอย่างทีไ่ ด้จากการใช้สตู รดังกล่าวในการศึกษาจํานวน
400 คนโดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างร้อยละ 5
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research)
ในครัง้ นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาที่ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามกรอบแนวคิด ในการศึก ษา โดย
แบบสอบถามประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนคือ
ส่วนที1่ ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการใช้บริการคารา
โอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ว ยแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
เป็ นคําถามที่ให้เลือ กตอบเพียงข้อ เดียว และให้ตอบได้ม ากกว่าหนึ่ งข้อ
ประกอบด้วยรูปแบบการบริการ (What)วัตถุประสงค์ และเหตุผลในการ
เลือกใช้บริการ (Why)ช่วงเวลาในการใช้บริการ (When)สถานที่ให้บริการ
(Where)ระยะเวลาต่อครัง้ ในการใช้บริการ (How)ความถี่ในการใช้บริการ
(How)ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (How)บุคคลที่ม ีอิทธิพลต่อ การเลือ กใช้
บริการ (Who)แหล่งข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามสํ า รวจข้อ มู ล ระดับ ความคิด เห็น
เกี่ยวกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคาราโอเกะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
เคยใช้ บ ริก ารจากคาราโอเกะในเขตกรุ ง เทพมหานครดัง นี้ ผ ลิต ภัณ ฑ์
(Product)ราคา (Price)ช่ อ งทางการจัดจําหน่ า ย (Place)การส่งเสริม ทาง
การตลาด (Promotion)ด้า นบุ ค ลากรต้อ นรับ และบริก าร (People)ด้า น
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ด้านกระบวนการ (Process)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครื่องทางการวิจยั โดยทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นจํานวน 400 ชุด โดยเริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
พ.ศ. 2557และนํ า แบบสอบถามไปวิเ คราะห์ด้ ว ยคอมพิว เตอร์โ ดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)

ดารางที่ 1แสดงปจั จัยพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปจั จัยพืน้ ฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
40 ปี ขึน้ ไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
มีแฟนแต่ยงั ไม่สมรส
ระดับชัน้
ประถมศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน / นักศึกษา
พ่อบ้าน / แม่บา้ น
รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,000 บาทขึน้ ไป

Frequency
147
253
76
223
73
28
235
89
26
50
1
3
25
36
295
40
71
93
65
161
10
58
60
82
78
56
66

Percent
36.8
63.2
19.0
55.8
18.2
7.0
58.8
22.2
6.5
12.5
0.3
0.8
6.3
9.0
73.8
10.0
17.8
23.2
16.3
40.2
2.5
14.5
15.5
20.5
19.5
14.0
16.5

ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่เ คยใช้ บ ริก ารคาราโอเกะในเขต
กรุงเทพมหานคร ในรอบ 1 ปี ท่ผี ่านมาที่ตอบแบบสอบถามนัน้ เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 253 คน ร้อยละ 63.2 มีช่วงอายุ 21 – 30 ปี จํานวน 223
คน ร้อยละ 55.8 มีสถานภาพโสดจํานวน 235 คน ร้อ ยละ 58.8 มี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 295 คน ร้อยละ 73.8 ผูใ้ ช้บริการคา
ราโอเกะที่มอี าชีพเป็ นนักเรียน / นักศึกษา จํานวน 161 คน ร้อยละ 40.2
รองลงมา คือ ผู้ใช้บริการคาราโอเกะที่มอี าชีพเป็ นพนักงานบริษทั จํานวน
93 คน ร้อยละ 23.2 รองลงมา คือ ผูใ้ ช้บริการคาราโอเกะที่มอี าชีพเป็ น

5. ผลการศึกษา
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ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน ร้อยละ 17.8 เป็ นคนมี
งานอดิเรกชอบการฟงั เพลง จํานวน 82 คน ร้อยละ 20.5
5.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บ ริการคาราโอเกะ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีดงั นี้

ข้อมูลพฤติกรรม
ให้บริการคารา สื่อโทรทัศน์
โอเกะ
วิทยุ
ป้ายโฆษณา
แผ่นพับ ใบปลิว
เพื่อนสนิท
เพื่อนร่วมงาน
ครอบครัว

ตารางที่ 2แสดงข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพฤติกรรม
น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน
1 – 2 ครัง้ ต่อเดือน
3 – 4 ครัง้ ต่อเดือน
5 – 6 ครัง้ ต่อเดือน
7 – 8 ครัง้ ต่อเดือน
9 – 10 ครัง้ ต่อเดือน
มากกว่า 10 ครัง้ ต่อเดือน
ช่วงเวลาทีไ่ ปใช้ 10.00 - 13.59 น.
บริการ
14.00 - 17.59 น.
18.00 - 21.59 น
22.00 - 01.59 น.
02.00 น. เป็ นต้นไป
จํานวนคนทีม่ า มาคนเดียว
ใช้บริการ
2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7-8 คน
มากกว่า 8 คน
บุคคลทีไ่ ปใช้ คนเดียว
บริการด้วย
เพื่อน
ครอบครัว
แฟน
ลูกค้า
ทีท่ าํ งาน
จํานวน ชม. ทีใ่ ช้ 1 ชัวโมง
่
บริการ
2 ชัวโมง
่
3 ชัวโมง
่
4 ชัวโมง
่
5 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
ประเภทเพลง เพลงไทยสากล
เพลงไทยลูกทุง่
เพลงไทยเพื่อชีวติ
เพลงสากล
เพลงลูกกรุง
สื่อและแหล่งทีใ่ ช้ เว็บไซต์
ในการสืบค้น
นิตยสาร
ข้อมูลการ
หนังสือพิมพ์
ความถีใ่ นการใช้
บริการ

Frequency
116
155
84
23
5
4
11
23
97
203
68
9
16
61
191
77
34
21
17
270
50
29
3
31
44
173
125
33
25
220
82
34
45
19
130
25
18

Percent
29.5
38.7
21.0
5.8
1.2
1.0
2.8
5.8
24.2
50.8
17.0
2.2
4.0
15.2
47.8
19.2
8.5
5.3
4.3
67.5
12.5
7.3
0.8
7.8
11.0
43.3
31.2
8.3
6.2
55.0
20.5
8.5
11.2
4.8
18.5
3.6
2.6

Frequency
30
13
56
36
229
88
77

Percent
4.2
1.9
8.0
5.1
32.6
12.5
11.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคารา
โอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่
เคยใช้บริการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบ 1 ปี ท่ผี ่านมาที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการคาราโอเกะรูปแบบที่มลี กั ษณะ
เป็ นการให้บ ริการคาราโอเกะโดยเฉพาะ จํานวน 179 คน ร้อ ยละ 44.8
เลือกใช้บริการคาราโอเกะจากแบรนด์อ่นื ๆ จํานวน 208 คน ร้อยละ 52.0
(นอกเหนือจาก 4 แบรนด์หลักในตลาด) มีความถี่ในการใช้บริการคาราโอ
เกะ 1 – 2 ครัง้ ต่อเดือน จํานวน 155 คน ร้อยละ 38.8 ไปใช้บริการคาราโอ
เกะในวันเสาร์ จํานวน 138 คน ร้อยละ 34.5 โดยมีเวลาในการไปใช้บริการ
ในช่วงเวลา 18.00 - 21.59 น. จํานวน 203 คน ร้อยละ 50.8 และมักไปใช้
บริการเป็ นกลุ่ม ครัง้ ละ 3 – 4 คน จํานวน 191 คน ร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่
ไปใช้บริการกับเพื่อน จํานวน 270 คน ใช้บริการเฉลี่ย 2 ชั ่วโมงต่อ ครัง้
บริการ จํานวน 173 คน ร้อ ยละ 43.3 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ ครัง้ ในการใช้
บริการคาราโอเกะ (เฉพาะค่าบริการคาราโอเกะ) เฉลี่ยอยู่ท่2ี 01 – 300
บาท จํานวน 104 คน ร้อยละ 26.0 เลือกร้องเพลงไทยสากล จํานวน 220
คน ร้อยละ 55.0 โดยเลือกใช้สถานทีเ่ ดิมที่เคยใช้บริการเป็ นประจํา จํานวน
236 คน ร้อ ยละ 59.0 มีเหตุผลหลักที่เ ลือ กไปใช้บริการคาราโอเกะ คือ
สังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน จํานวน 185 คน ร้อยละ 46.2 โดยบุคคลที่มอี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาราโอเกะ คือ เพื่อน จํานวน 217 คน ร้อย
ละ 54.2 ชอบรูปแบบการตกแต่งร้านแบบเรียบง่าย จํานวน 150 คน ร้อย
ละ 37.5 ซึ่งสื่อและแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลในการเลือกใช้บริการคารา
โอเกะคือ เพื่อนสนิท ร้อยละ 32.6 รองลงมา คือ เว็บไซต์ ร้อยละ 18.5
5.3 ระดับความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการ
เลือกใช้บริการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานครมีดงั นี้
ตารางที่ 3ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับ
ความสําคัญปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการคาราโอ
เกะ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
1.
2.
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ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์
ปจั จัยด้านราคา

(X)
3.78
3.70

S.D.

แปลผล

0.79
0.82

มาก
มาก
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ปจั จัยด้านสถานทีจ่ ดั จําหน่าย
ปจั จัยด้านการส่งเสริม
การตลาด
ปจั จัยด้านบุคลากรหรือ
พนักงาน
ปจั จัยด้านด้านกายภาพ
ปจั จัยด้านกระบวนการ
ภาพรวม

(X)
3.62
3.50

S.D.

แปลผล

0.72
0.81

มาก
มาก

3.85

0.87

มาก

3.82
3.81
3.73

0.84
0.83
0.70

มาก
มาก
มาก
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอเกะ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกเป็ นภาพรวม ดังนี้
ภาพรวมมี ท ั ้ง หมด 8 องค์ ป ระกอบ โดยเรี ย งลํ า ดั บ จาก
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลจากมากทีส่ ดุ ไปน้อยทีส่ ดุ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพของเพลงและอุปกรณ์สนับสนุ น มี
10 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการให้บริการมี9 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากรมี 8 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 4 ด้านสถานทีม่ ี 5 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม การขายมี 4 ตัว
แปร
องค์ประกอบที่ 6 ด้านทําเลทีต่ งั ้ ทีม่ ี 4 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์ม ี 4 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 8 ด้านบริการเสริม มี 6 ตัวแปร
ซึ่งทัง้ 8 องค์ประกอบนัน้ จะเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการคาราโอเกะของผู้มาใช้บริการ ดังนัน้ การจะสร้างความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาราโอเกะของลูกค้า ผู้ประกอบการหรือสถาน
ประกอบการคาราโอเกะจําเป็ นต้องมีการเพิ่มรายการเพลงใหม่ ๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ มีความหลากหลายของเพลง โปรแกรมที่ใช้ ง่ายในการค้นหา
เพลง และที่สําคัญคือเรื่องของคุณภาพระบบเสียง และภาพ โดยมีจํานวน
ห้อ งไว้บริก ารลูก ค้าอย่างเพียงพอ และมีห้อ งหลายขนาดไว้บริการตาม
จํานวนลูกค้า ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
จุฑารักษ์ จิตรโรจนรักษ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่อ ง “พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการคาราโอเกะในกรุงเทพมหานคร” ได้เสนอแนะ
ในการศึก ษาไว้ว่า “ผู้ป ระกอบการร้า นคาราโอเกะควรมีป ระเภทเพลง
ให้บริการทีห่ ลากหลายทัง้ เก่าและใหม่ และทันสมัยนิยม และมีเครื่องเสียงที่
มีคุณ ภาพ เนื่ อ งจากผลการศึกษาด้า นผลิต ภัณ ฑ์พ บว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งให้
ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับที่มาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
ในเรื่องความหลากหลายของเพลง และคุณภาพของเครื่อ งเสียงที่ใช้มาก
ที่สุด” นอกจากนี้ผู้ศกึ ษายังพบว่าองค์ประกอบอื่นๆ ที่สําคัญและมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาราโอเกะอีก คือ ด้านบุคลากร หรือพนักงาน
ผูใ้ ห้บริการที่ควรมีบริการที่สุภาพ และพร้อมให้บริการ แก้ไขปญั หาในการ
ใช้บริการของลูกค้า อีกทัง้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับองค์ประกอบด้านสถานที่ทงั ้ ในด้านของบรรยากาศ ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการออกแบบ และรูปลักษณ์ของสถานที่ ให้มคี วามน่ าสนใจ น่ า
เข้า มาใช้บ ริการ มีมุม สวยๆ เพื่อ สร้า งบรรยากาศที่ป ระทับ ใจต่อ ลู ก ค้า
รวมทัง้ ทีต่ งั ้ ทําเลของสถานทีค่ วรอยูใ่ กล้จุดที่สญ
ั จรไป – กลับได้สะดวกเมื่อ
ไปใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของ
สถานที่ และการใช้บริการเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรมีวธิ กี าร

พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการคาราโอ
เกะในเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบ 1 ปี ทผ่ี า่ นมาทีต่ อบแบบสอบถามนัน้ ให้
ความสําคัญต่อปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อการเลือกใช้บริการ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรียงลําดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อ ย พบว่า ปจั จัยด้านบุคลากรหรือพนักงาน
(People) มีผลต่อการเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85
รองลงมา คือ ปจั จัยด้านด้านกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา คือ ปจั จัย
ด้านกระบวนการ (Process) มีผลต่อการเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.81 รองลงมา คือ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อ
การเลือ กใช้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา คือ
ปจั จัยด้านราคา (Price) มีผลต่อการเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ ปจั จัยด้านสถานที่จดั จําหน่ าย (Place) มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.62 และน้อยที่สุด
คือ ปจั จัยด้านการส่งเสริม การตลาด (Promotion) มีผลต่อ การเลือ กใช้
บริการ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.50
5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมการตลาด
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารคาราโอเกะ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อย
ระของความแปรปรวนสะสม
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าไอเกน
(Eigen Value)
7.278
5.258
4.796
4.064
3.943
3.247
2.667
2.576

ร้อยละของความ
แปรปรวน
14.557
10.516
9.593
8.127
7.886
6.494
5.334
5.151

ร้อยระของความ
แปรปรวนสะสม
14.557
25.073
34.666
42.793
50.679
57.173
62.507
67.658
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อาทิเช่น ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน, กรมส่งเสริม วัฒ นธรรม สําหรับ
ข้อมูลสถานประกอบการคาราโอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร, บริษทั และ
สถานประกอบการคาราโอเกะที่ให้ข้อมูลการดําเนินธุรกิจ, ขอบคุณค่าย
เพลงต่างๆ สําหรับความรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรมเพลง ตลอดจนบุคคลต่างๆ
ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทีไ่ ม่สามารถกล่าวได้หมดในที่น้ี ผูศ้ กึ ษารูส้ กึ ซาบซื้งใน
ความกรุ ณ าและความปราถนาดีข องทุ ก ท่ า นเป็ น อย่ า งยิ่ง จึ ง กราบ
ขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้

ในการดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ เพื่อ สร้างความมั ่นใจในต่อ ผู้ม าใช้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อาทิตยา พาหิรญ
ั (2554) ศึกษา
ั
เรื่อง “ปจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อคนวัยทํางานในการเลือก
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า “ทําเลทีต่ งั ้ ของ
สนามฟุ ต บอลหญ้า เทีย มให้เ ช่ า เป็ น ป จั จัย หลัก ที่ส่ง ผลต่ อ การตัดสิน ใจ
เลือกใช้บริการมากสุด โดยให้ความสําคัญเรื่องอยู่ใกล้แหล่งชุมชม หรือที่
ทํ า งาน เดิน ทางได้ ส ะดวก” จากองค์ ป ระกอบทัง้ หมดที่ ก ล่ า วมา
ผูป้ ระกอบการคาราโอเกะควรเพิม่ เติมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมส่งเสริมการขายของสถานประกอบการให้เป็ นที่รู้จกั ผ่านช่องทาง
ใหม่ๆ ในปจั จุบนั เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ชุมชนออนไลน์
เป็ นต้น เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงสื่อของคนรุ่นไหม่ ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของธุรกิจ คาราโอเกะในป จั จุบ ัน รวมทัง้ ทางสถานประกอบการควรหา
กิ จ กรรมส่ ง เสริม การตลาดมาช่ ว ยสร้ า งสีส ัน และบรรยากาศในการ
ให้บริการต่อลูกค้าอีกทางหนึ่ง อาทิเช่น กิจกรรมมินิคอนเสริต์จากศิลปิ น
นักร้อ งจากค่ายเพลงต่าง, การจัดงานกิจกรรมของสถานประกอบการ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็ นต้น เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผูม้ าใช้บริการ และ
ยอดขายต่อไป
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6. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
ควรทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
คาราโอเกะ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ว่ามีความสัม พันธ์กนั
อย่ า งไร กลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก ในป จั จุ บ ัน เป็ น ใครมีพ ฤติก รรมการใช้ บ ริก าร
อย่างไร เพื่อนํ าผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบริการให้
เหมาะสมต่อไปสําหรับธุรกิจคาราโอเกะ
กิ ตติ กรรมประกาศ
สารนิ พ นธ์ฉบับ นี้ สําเร็จลุล่ว งได้ด้ว ยดี เนื่ อ งจากผู้ศึกษาได้ร บั
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลายๆ ฝา่ ย และได้รบั ความกรุณาจากท่าน
อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อนุวตั เจริญสุข ที่ได้ให้
คําปรึกษา แนะนํ า ตลอดจนติดตามความก้าวหน้ า และแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในการดําเนินการศึกษา จึงขอขอบพระคุณอาจรย์เป็ ยอย่างสูงไว้ ณ
ทีน่ ้ี
ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น และคณาจารย์ทุกๆ
ท่าน ที่ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ หล่อหลอมให้ผู้ศึกษาเป็ นบัณฑิตที่ม ี
คุณ ภาพ และมีคุ ณ ธรรม เพื่อ รองรับ การขยายตัว ของภาคธุ ร กิจ และ
อุตสาหกรรมของประเทศ ซึง่ ผูศ้ กึ ษาจะนําองค์ความรูท้ ่ไี ด้จากการศึกษาไป
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้ศกึ ษาต้องขอขอบพระคุณกําลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่
และครอบครัว ทีเ่ ป็ นแรงผลักดันให้ผศู้ กึ ษาทําการศึกษาได้สําเร็จดั ่งตัง้ ใจไว้
และขอขอบคุณผู้มสี ่วนร่วมอื่นๆ ที่มสี ่วนสําคัญ สําหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้
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การวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลิ ตภัณฑ์ถ่านชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพด
Effects of Process Parameters on Biochar Yield from Pyrolysis of Corncobs
อุศราวดี ชื่นทิม†1, อดิศกั ดิ ์ ปตั ติยะ‡2, พฤกษ์ อักกะรังสี†3

†

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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increased from 450 to 500◦C at 30 min holding time, the biochar
yield of corncobs dropped from 42.7 to 38.9 wt%. The
experimental results showed that biochar yield derived from
pyrolysis of corncobs was depending by effects of temperature
and holding time.
Keywords: Biochar, Pyrolysis, Corncobs

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ถ่าน
ชีว ภาพที่ไ ด้จ ากกระบวนการไพโรไลซีส ของซัง ข้า วโพดด้ว ยเครื่อ ง
ปฏิกรณ์แบบกึ่งต่อเนื่องภายใต้สภาวะไนโตรเจน โดยแบ่งออกเป็ นสอง
กระบวนการหลักได้แก่ กระบวนทอร์รแี ฟกชันและกระบวนการไพโรไล
ซีส ซังข้าวโพดจะถูกลําเลียงเข้าสู่กระบวนการทอร์รแี ฟกชันที่อุณหภูม ิ
ตํ่ากว่า 300 องศาเซลเซียส ซึง่ สามารถลดปริมาณออกซิเจนที่มอี ยู่ในซัง
ข้าวโพดก่อนเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซีสได้ จากนัน้ ซังข้าวโพดจะถูก
ลําเลียงเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซีส ในส่วนนี้จะศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ โดยศึกษาอุณหภูมขิ องกระบวนการ
ในช่วง 450 500 และ 550 องศาเซลเซียส และเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูม ิ
ทีศ่ กึ ษา 30 60 90 และ 120 นาที จากการทดลองพบว่า ที่อุณหภูม ิ 450
องศาเซลเซียส และเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ีศึกษา 30 นาที เป็ น
สภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ได้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพสูง
ที่สุดเท่ากับร้อยละ 42.7 โดยนํ้ าหนัก ผลิตภัณฑ์ของเหลวร้อยละ 32.2
โดยนํ้ าหนัก และแก๊สร้อยละ 25.1 โดยนํ้ าหนัก โดยปริมาณถ่านชีวภาพ
จะลดลงเมื่อเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษาเพิม่ ขึน้ ด้วย และหากมีการ
เพิม่ อุณหภูมเิ ป็ น 500 องศาเซลเซียส โดยเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ี
ศึกษาเท่ากัน จะทําให้ปริม าณของของเหลวเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปริมาณ
ถ่านชีวภาพลดลง การทดลองนี้บ่งชี้ได้ว่า อุณหภูมแิ ละเวลาที่คา้ งไว้ ณ
อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษา เป็ นปจั จัยที่มผี ลต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ
นั ่นเอง
คําสําคัญ: ถ่านชีวภาพ ไพโรไลซีส และซังข้าวโพด

1. บทนํา
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ม ีซ ัง ข้ า วโพดที่ เ หลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการทาง
การเกษตรปริมาณมากถึง 5.3 หมื่นตัน [1] ที่รอการเผาทําลายในช่วง
เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ด้วยเหตุน้ีจงึ ก่อให้ปญั หาหมอกควัน
ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง้ เกิดฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่ง
มีปริมาณสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้คน
เพื่อช่วยลดปญั หาที่เกิดดังกล่าว งานวิจยั นี้จงึ ได้นําซังข้าวโพดไปผ่าน
การแปรรูป ด้ว ยกระบวนการไพโรไลซีส ซึ่ง เป็ น กระบวนการที่ไ ม่ใ ช้
ออกซิเจนหรือใช้ปริมาณเพียงเล็กน้ อย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
นํ าไปใช้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลิตภัณฑ์
หลักทีไ่ ด้จากกระบวนการไพโรไลซีส ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ของแข็งที่ได้จากกระบวนการเรียกว่า ถ่านชีวภาพ (biochar) เป็ น
ถ่านที่อุดมไปด้วยคาร์บอน สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกักเก็บคาร์บอนลง
ดินเพื่อ ตัดวงจรการกลับสู่ชนั ้ บรรยากาศของแก๊ สคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) และปรับปรุงดิน นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทน
ถ่านทั ่วไปได้ เนื่องจากถ่านชีวภาพมีสดี ําเป็ นเงา ให้ความร้อนได้สูงกว่า
ถ่านทั ่วไป และมีปริมาณขีเ้ ถ้าน้อย [2]
จากคุณประโยชน์ ท่มี ากมายของถ่านชีวภาพ ในงานวิจยั นี้จงึ ได้ทํา
การวิเ คราะห์ห าป จั จัย เพื่อ ให้ไ ด้ป ริม าณผลิต ภัณ ฑ์ถ่ า นชีว ภาพจาก
กระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพดที่สูงที่สุด โดยมีขอบเขตในการศึกษา
ได้แ ก่ ช่ ว งอุ ณ หภู ม ิท่ีใ ช้ ใ นกระบวนการ และระยะเวลาที่ค้ า งไว้ ณ
อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษา โดยทีก่ ระบวนการจะเกิดขึน้ ภายในเครื่องปฏิกรณ์แบบ
กึ่งต่อเนื่อง ลําเลียงซังข้าวโพดผ่านกระบวนการด้วยสกรู ซังข้าวโพดจึง
เกิด การเคลื่อ นที่ต ลอดเวลา ทํ า ให้เ กิด การถ่ า ยเทความร้อ นไปสู่ซ ัง
ข้าวโพดได้อย่างทั ่วถึง ซึง่ แตกต่างจากกระบวนการรูปแบบเดิมที่วตั ถุดบิ
ส่วนใหญ่ จะอยู่นิ่งภายในเครื่อ งปฏิกรณ์ ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้สามารถ

Abstract
The objective of this study was to report the effects of process
parameters on biochar yield from pyrolysis of corncobs under
nitrogen rich atmosphere. The corn cob was pretreated in
torrefaction process at 300◦C and fed to pyrolysis chamber at
temperature of 450, 500 and 550◦C with holding time of 30, 60, 90
and 120 min. The optimum pyrolysis conditions were found to be
at a temperature of 450◦C, with holding time of 30 min. giving a
maximum biochar yield of 42.7 wt%. As the pyrolysis temperature
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ั หาหมอกควัน แล้ว ยัง ช่ ว ยให้
นํ า ไปใช้ไ ด้จ ริง นอกจากจะช่ ว ยลดป ญ
เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ อีกด้วย

2.2 กระบวนการไพโรไลซีส
เครื่องปฏิกรณ์แบบกึง่ ต่อเนื่องทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ ประกอบไปด้วย ถัง
บรรจุซงั ข้าวโพดดิบ ชุดแก๊สไนโตรเจน เครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งต่อเนื่อง
ซึ่ ง ใช้ ส กรู ลํ า เลี ย งวัต ถุ ดิ บ จํ า นวน 2 ชุ ด แบ่ ง เป็ นชุ ด สกรู สํ า หรับ
กระบวนการทอร์รแี ฟกชันและกระบวนการไพโรไลซีส สกรูมรี ะยะพิต
0.08 เมตร ยาว 1.3 เมตร ทัง้ นี้เนื่องจากการที่ซงั ข้าวโพดถูกป้อนเข้าสู่
กระบวนการทอร์รแี ฟกชันก่อ นเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซีสจะช่วยลด
ปริมาณออกซิเจนในซังข้าวโพดได้ [8-9] นอกจากนี้ยงั มีชุดไซโคลน ถัง
พักถ่านชีวภาพ และชุดควบแน่นด้วยนํ้าหล่อเย็น ดังแสดงในรูปที่ 1
การควบคุม อุณหภูม ิใ นกระบวนการใช้ระบบควบคุม อุณหภู ม ิแบบ
พีไอดี (PID controller) โดยให้อุณหภูมใิ นกระบวนการทอร์รแี ฟกชันไม่
เกิน 300 องศาเซลเซีย ส ส่ ว นในกระบวนไพโรไลซี ส ทํ า การศึก ษา
อุณหภูม ิ 450 500 และ 550 องศาเซลเซียส เริ่มการทดลองโดยการ
ควบคุม อุณหภูม ิในกระบวนการทอร์รีแฟกชันให้ได้ไม่เกิน 300 องศา
เซลเซีย ส และในกระบวนการไพโรไลซีส 450 500 และ 550 องศา
เซลเซีย ส ตามลํ า ดับ เมื่อ อุ ณ หภู ม ิถึง ตามกํ า หนดแล้ ว ทํ า การป้ อน
ไนโตรเจนเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ท่อี ตั ราการไหล 5 ลิตรต่อนาที เมื่อป้อนซัง
ข้าวโพดจนหมด ในขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นการศึกษาระยะเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ
อุณหภูมทิ ่ีศกึ ษาที่มผี ลต่อปริมาณถ่านชีวภาพ ได้แก่ 30 60 90 และ
120 นาที การศึกษาระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี กึ ษาจะเกิดขึ้นที่
ถังพักถ่านชีวภาพด่านล่างสุดของเครื่องปฏิกรณ์

2. วิ ธีการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ
วัตถุดบิ ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ซังข้าวโพดซึ่งได้จากสหกรณ์เกษตร
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทําการตากแห้งในที่โล่งแจ้งเพื่อลดความชื้น
เบื้อ งต้น จากนัน้ ทําการบดซังข้าวโพดที่แห้งแล้วให้มขี นาดอนุ ภาคไม่
เกิน 5 มิล ลิเ มตร ก่ อ นป้ อนเข้า สู่ก ระบวนการ ทํ า การวิเ คราะห์แ บบ
ประมาณ (Proximate analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์หาปริมาณร้อยละ
ของความชืน้ สารที่ระเหยได้ ขีเ้ ถ้า และคาร์บอนคงที่ และวิเคราะห์แบบ
แยกธาตุ (Ultimate Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3176 ASTM
D4239 และ ASTM D4326 ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1 และ คํานวณค่า
พลังงานความร้อนสูง (Higher heating value) จากสมการที่ 1 [3-4]
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แบบประมาณและแบบแยกธาตุของซังข้าวโพดดิบ
Proximate Analysis (wt%)
Moisture
Volatile
Ash
Fixed carbon
Ultimate Analysis (wt%)
Carbon
Hydrogen
Oxygen
Nitrogen
Sulfur
HHV (MJ/kg)

This study
10.94
77.81
1.67
13.45
This study
47.52
6.26
43.80
0.44
0.10
19.4

Reference [5]
7.1
82.2
1.6
16.2
Reference [6]
47.35
5.9
38.07
0.69
0.18
17.8

ตารางที่ 2 องค์ประกอบหลักทางเคมีของซังข้าวโพด [7]
Hemicellulose
31.0

Cellulose
50.2

Lignin
15.0

HHV (MJ.kg-1) = 0.3491C + 1.1783H + 0.1005S – 0.1034O
– 0.015N – 0.0211A
(1)

เมื่อ

C
H
S
O
N
A

รูปที่ 1 เครือ่ งปฏิกรณ์แบบกึง่ ต่อเนื่อง

คือ ร้อยละของคาร์บอน (wt% , dry basis)
คือ ร้อยละของไฮโดรเจน (wt% , dry basis)
คือ ร้อยละของซัลเฟอร์ (wt% , dry basis)
คือ ร้อยละของออกซิเจน (wt% , dry basis)
คือ ร้อยละของไนโตรเจน (wt% , dry basis)
คือ ร้อยละของขีเ้ ถ้า (wt% , dry basis)

2.3 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ทําการวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านชีวภาพจากกระบวนการไพโรไล
ซีส ซัง ข้า วโพดโดยเลือ กผลิต ภัณ ฑ์จ ากการทดลองที่ใ ห้ป ริม าณถ่ า น
ชีวภาพสูงที่สุด คือ ที่อุณหภูม ิ 450 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่คา้ งไว้
ณ อุณหภูม ิท่ีศึกษา 30 นาที สําหรับการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์หา
ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อน
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วิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอออยล์ท่ีได้จากกระบวนไพโรไลซีสซัง
ข้าวโพด โดยเลือกผลิตภัณฑ์จากการทดลองที่ได้ปริมาณถ่านชีวภาพสูง
ทีส่ ดุ คือ ทีอ่ ุณหภูม ิ 450 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูม ิ
ที่ศึกษา 30 นาที สําหรับการวิเคราะห์ โดยนํ าไปวัดค่าความเป็ นกรดด่าง จุดขุน่ ตัว จุดเทไหล และความถ่วงจําเพาะ (API)
3. ผลการทดลองและอภิปราย
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ทํ า การศึก ษาป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ปริม าณผลิต ภัณ ฑ์ถ่ า น
ชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพดทัง้ สิน้ 2 ปจั จัย อัน
ได้แก่ ช่วงอุณหภูมทิ ่ใี ช้ในกระบวนการไพโรไลซีส และระยะเวลาที่ค้าง
ไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษา โดยมีผลการทดลองดังนี้
3.1 ผลของอุณหภูมทิ ท่ี ําการศึกษาต่อปริมาณถ่านชีวภาพ
การศึกษาหาอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพที่
ได้จ ากกระบวนการไพโรไลซีสซัง ข้า วโพด โดยช่ ว งอุ ณ หภู ม ิท่ีศึก ษา
ได้แก่ 450 500 และ 550 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองพบว่า ที่
อุณหภูม ิ 450 องศาเซลเซียส เป็ นอุณหภูม ิท่เี หมาะสมที่สุดที่ทําให้ได้
ปริม าณถ่ า นชีว ภาพสู ง สุ ด คือ ร้ อ ยละ 42.8 โดยนํ้ า หนั ก ในขณะที่
อุณหภูมสิ ูงขึ้นเป็ น 500 และ 550 องศาเซลเซียส จะทําให้ปริมาณถ่าน
ชีวภาพลดลงเป็ นร้อยละ 38.9 และ 37.1 โดยนํ้ าหนัก ตามลําดับ ดังรูปที่
2 การที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพลดลงขณะที่อุณหภูมเิ พิม่ ขึ้นนัน้
เนื่ อ งจากอุ ณ หภู ม ิท่ีเ พิ่ม ขึ้น จะทํ า ให้เ กิด การคายนํ้ า ของหมู่ ฟ งั ก์ ช ัน
ไฮดรอกซิลและเกิดการปลดปล่อยความร้อนของโครงสร้างเซลลูโลสและ
ลิกนิ นในซังข้าวโพด ซึ่งสามารถแตกตัวไปเป็ นของเหลวและแก๊ สที่ม ี
โมเลกุลตํ่า [10-12]

รูปที่ 3 ผลของระยะเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษาทีม่ ตี ่อปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ

รูปที่ 4 ผลของระยะเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษาทีม่ ตี ่อปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์แก๊ส

รูป ที่ 2 ผลของอุ ณ หภูม ิท่ีม ีต่ อ ปริม าณของผลิต ภัณ ฑ์ (ระยะเวลาที่ค้างไว้
ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษา 30 นาที)
รูปที่ 5 ผลของระยะเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษาทีม่ ตี ่อปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ไบโอออยล์

3.2 ผลของระยะเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี กึ ษา
การศึกษาหาระยะเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี กึ ษา 30 60 90 และ
120 นาที ทีเ่ หมาะสมต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ ผลที่ได้แสดงดัง
รูปที่ 3 – 5

จากรูปที่ 3 สามารถสรุปได้วา่ ระยะเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี กึ ษา
ทีเ่ หมาะสมซึง่ ทําให้ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพสูงสุด คือ 30 นาที
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ดังนัน้ ระยะเวลาทีค่ า้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี กึ ษา จึงมีผลต่อปริมาณถ่าน
ชีวภาพ กล่าวคือ ยิง่ มีระยะเวลาที่ยาวนาน ปริมาณถ่านชีวภาพจะลดลง
ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากระยะเวลาที่ค้า งไว้ท่ีเ พิ่ม มากขึ้นจะทํ า ให้สารระเหยถู ก
ปล่ อ ยออกจากซังข้า วโพดเพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆ โดยผลการทดลองที่ได้น้ี ม ี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ C. Penhyen et al., 2007
[13] ซึ่งระบุว่า ปริมาณถ่านชีวภาพของชีวมวลจะลดลงร้อยละ 9 เมื่อมี
ระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูม ิท่ศี ึกษาเพิม่ ขึ้นจาก 15 นาที เป็ น 4
ชั ่วโมง
จากรูปที่ 4 เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จาก 450 เป็ น 500 และ 550 องศา
เซลเซียส ผลิตภัณฑ์ก๊าซที่ได้ม ีแนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจยั ที่
ผ่านของ L.Demiral et al., 2012 [14] ที่ระบุว่าปริมาณก๊าซจะเพิม่ ขึน้
ตามอุณหภูมทิ ่เี พิม่ ขึน้ เนื่องจากกระบวนการแยกสลายขัน้ ที่สองของไอ
ของไพโรไลซีสที่อุณหภูมสิ ูงจะทําให้ได้ปริมาณก๊าซที่สูงกว่าที่อุณหภูม ิ
ตํ่ า ในส่ ว นของระยะเวลาที่ค้า งไว้ ณ อุ ณ หภู ม ิท่ีศึก ษา พบว่ า เมื่อ
ระยะเวลายิง่ เพิม่ ขึ้น ปริมาณก๊าซที่ได้จะมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นตามไปด้วย
เช่นกัน แต่ท่อี ุณหภูม ิ 500 และ 550 องศาเซลเซียสนัน้ แม้ว่าปริมาณ
ก๊าซจะเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาที่คา้ งไว้เพิม่ ขึน้ แต่เมื่อเพิม่ ระยะเวลาจาก
90 ไปเป็ น 120 นาที ปริมาณก๊าซนัน้ เพิม่ จากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ซึ่ง หากมีการทดลองต่ อ ไปโดยเพิ่ม ระยะเวลาที่ค้า งไว้ ณ อุ ณ หภู ม ิท่ี
ศึกษาที่มากกว่า 120 นาที ก็อาจจะเห็นว่าปริมาณก๊าซลดลงได้ ซึ่งต่าง
จากทีอ่ ุณหภูม ิ 450 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณก๊าซเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็น
ได้ชดั ทัง้ นี้ เนื่องจากที่อุณหภูม ิ 450 องศาเซลเซียส ยังเป็ นอุณหภูมทิ ่ี
ไม่สงู มากพอทีจ่ ะสิน้ สุดขัน้ ตอนการสลายตัวของไอไพโรไลซีส ดังนัน้ ยิง่
มีระยะเวลาที่ค้างไว้ท่ยี าวนาน ก็จะทําให้ได้ปริม าณก๊ าซที่ม ากขึ้น ซึ่ง
ระยะเวลาที่ค้า งไว้นัน้ ถือ ว่า เป็ นกระบวนไพโรไลซีส อย่างหนึ่ งแต่ไ ม่
สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้ [15-16] แต่หากมีการทดลองต่อไป โดยเพิม่
ระยะเวลาที่คา้ งไว้ให้มากกว่า 120 องศาเซลเซียส อาจจะพบแนวโน้มที่
แตกต่างมากขึน้ และจากรูปที่ 5 แนวโน้ มของไบโอออยล์นัน้ จะเพิม่ ขึ้น
เมื่อระยะเวลาที่คา้ งไว้เพิม่ ขึน้ เช่นกัน แต่ท่อี ุณหภูม ิ 450 องศาเซลเซียส
ปรากฏว่าเมื่อ ระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณ หภู ม ิท่ีศึก ษาเพิ่ม ขึ้นจาก 90
นาที เป็ น 120 นาที ปริมาณของไบโอออยล์จะลดลง ขณะที่อุณหภูม ิ
500 และ 550 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากรูปที่
4 ซึง่ หากปริมาณก๊าซเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ปริมาณไบโอออยล์ลดลงนั ่นเอง
อย่างไรก็ตาม หากมีการต่อยอดการทดลองโดยการเพิม่ ระยะเวลาที่คา้ ง
ไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี ึกษาให้มากกว่า 120 นาที อาจจะเห็นแนวโน้ มของ
เส้นกราฟทีช่ ดั เจนมากขึน้

รูปที่ 6 ถ่านชีวภาพทีไ่ ด้จากกระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพด

รูปที่ 7 ไบโอออยล์ทไ่ี ด้จากกระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพด

จากรูปที่ 6 ถ่านชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีส ที่อุณหภูม ิ
450 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี กึ ษา 30 นาที มีสี
ดําเป็ นเงา ซึ่งตรงตามกับลักษณะของงานวิจยั ที่ผ่านมา มีปริมาณเถ้า
ร้อยละ 3.88 โดยนํ้ าหนัก ปริมาณสารระเหยร้อยละ 36.24 โดยนํ้ าหนัก
ปริม าณคาร์บอนคงตัวร้อ ยละ 56.02 โดยนํ้ า หนัก และมีค่า ความร้อ น
28.6 MJ/kg ผลดังกล่าวแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 7 เป็ นลักษณะ
ของไบโอออยล์ท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพดที่อุณหภูม ิ
450 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี ึกษา 30 นาที
และเมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ จะได้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง จุดขุ่นตัว จุดเท
ไหล และความถ่วงจําเพาะ (API) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องถ่านชีวภาพจากการทดลองทีไ่ ด้ปริมาณ
ถ่านชีวภาพสูงสุด

3.3 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ จ ากกระบวนการไพโรไลซี ส นั ้น ได้ แ ก่ ของแข็ ง
ของเหลว และก๊าซ แต่สาํ หรับงานวิจยั นี้จะทําการวิเคราะห์เพียงของแข็ง
หรือ ถ่านชีวภาพ และไบโอออยล์เท่านัน้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว แสดงดัง
รูปที่ 6 – 7

Analysis
Volatile (wt%)
Ash (wt%)
Fixed carbon (wt%)
HHV (MJ/kg)
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Result
36.24
3.88
56.02
28.6
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[7] J. Wannapeera et al., “Product yields and characteristics of rice
husk, rice straw and corncob during fast pyrolysis in a droptube/fixed-bed reactor,” Songklanakarin J. Sci., 30, 2008, pp. 393 –
404.
[8] อรอริน คุ้มศักดิ ์ และคณะ, “อิทธิพลของอุ ณหภูมขิ องทอร์รแี ฟกชันต่อ
สมบัตนิ ้ํามันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์,” วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ., ปี
ที่ 34, ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554, หน้า 341 -353.
[9] A. Zheng et al., “Effect of torrefaction on structure and fast pyrolysis
behavior of corncobs,” Bioresource Technology, 128, 2013, pp. 370
– 377.
[10] J. Zhang et al., “Effects of pyrolysis temperature and heating time
on biochar obtained from the pyrolysis of straw and lignosulfonate,”
Bioresource Technology, 176, 2015, pp. 288 - 291 .
[11] A. Dilek, “Effect of pyrolysis temperature and heating rate on
biochar obtained from pyrolysis of safflower seed press cake,”
Bioresource Technology, 128, 2013, pp. 593 - 597.
[12] D. Chen et al., “effects of heating rate on slow pyrolysis behavior,
kinetic parameters and products properties of moso bamboo,”
Bioresource Technology, 169, 2014, pp. 313 – 319.
[13] C. Pechyen et al., “Investigation of pyrolyzed chars from physic nut
waste for the preparation of activated carbon,” Journal of Solid
Mechanics and Materials Engineering, 4, 2007, pp. 498-507.
[14] L.Demiral et al., “Bio-oil production from pyrolysis of corncob (Zea
mays L.),” Biomass and Bioenergy, 36, 2012, pp. 43 - 49.
[15] นคร ทิพยาวงศ์, “เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล,” สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย - ญีป่ นุ่ ), กรุงเทพมหานคร, 2552.
[16] Y. Haoran et al., “Influence of pyrolysis temperature and holding
time on properties of biochar derived from medicinal herb (radix
isatidis) residue and its effect on soil CO2 emission,” Journal of
Analytical and Applied Pyrolysis, 110, 2014, pp. 277 – 284.

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องไบโอออยล์จากการทดลองทีไ่ ด้ปริมาณ
ถ่านชีวภาพสูงสุด
Analysis
ค่าความเป็ นกรด – ด่าง
ค่าจุดขุน่ ตัว (◦C)
ค่าจุดเทไหล (◦C)
ความถ่วงจําเพาะแบบ API (◦API gravity) ที่ 60 ◦F

Result
3
10
-10
1.82

4. สรุปผลการทดลอง
ผลการศึ ก ษาป จั จัย ที่ ม ี ผ ลต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถ่ า นชี ว ภาพที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการไพโรไลซี ส ซัง ข้ า วโพด พบว่ า ที่ อุ ณ หภู ม ิ 450 องศา
เซลเซียส และเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ศ่ี ึกษา 30 นาที เป็ นสภาวะที่
เหมาะสมที่สุด ที่ทํ า ให้ไ ด้ป ริม าณของผลิต ภัณ ฑ์ถ่ า นชีว ภาพสู ง ที่สุ ด
เท่ากับร้อยละ 42.7 โดยนํ้ าหนัก ผลิตภัณฑ์ ของเหลวร้อยละ 32.2 โดย
นํ้ าหนัก และแก๊สร้อยละ 25.1 โดยนํ้ าหนัก โดยปริมาณถ่านชีวภาพจะ
ลดลงเมื่อเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี ึกษาเพิ่มขึ้น และหากมีการเพิ่ม
อุณหภูมเิ ป็ น 500 องศาเซลเซียส โดยเวลาที่คา้ งไว้ ณ อุณหภูมทิ ่ศี กึ ษา
เท่ ากัน จะทํา ให้ปริม าณของของเหลวเพิ่ม ขึ้น ในขณะที่ปริม าณถ่ า น
ชีวภาพลดลง จากร้อ ยละ 42.7 เป็ น 38.9 โดยนํ้าหนัก
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สถาบัน วิจ ยั และพัฒ นาพลัง งานนครพิง ค์ (ERDI)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุนสําหรับทําการวิจยั ในครัง้ นี้
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Design and Energy Analysis of Semi Continuous Reactor for Corn Cobs Pyrolysis
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stages can lead to future commercial expansions. The system was
consisted of 2 continuous reactors including a torrefaction reactor
with a temperature range of 200-300 °C and a pyrolysis reactor
with a temperature range of 450-550 °C. Corn cobs were used as
biomass samples. The energy input into the system and the
temperature at different locations were recorded. Data collected in
this study was analyzed for heat transfer rate within the reactor
and the energy balance of the reactors in the system that can
convert the cob to biochar. The results showed that the heat
transfer rate of the torrefaction reactor was 30 W and that of the
pyrolysis reactor was around 20-40 W. The energy balance
analysis on the pyrolysis reactor showed that the heat rate for
maximizing biochar was about 19 MJ/kg. The syngas product had
a heating value of 47 MJ/kg. The results from this work are
beneficial to energy and financial analyses for future commercial
expansions.
Keywords pyrolysis, energy balance, heat transfer and
torrefaction

บทคัดย่อ
เนื่องจังหวัดเชียงใหม่มกี ารเผาไร่ข้าวโพดในปริมาณมากซึ่ง
ทําให้เกิดปญั หาหมอกควันดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ทํามาเพื่อลดปญั หาหมอก
ควัน โดยในงานวิจ ยั นี้ ไ ด้ทํ า การออกแบบและวิเ คราะห์ห าอัต ราการ
ถ่ายเทความร้อนภายในระบบเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสสําหรับซังข้าวโพด
แบบกึ่งต่อเนื่ องและทดสอบเพื่อทราบถึงสมดุลทางความร้อนและมวล
ของเตาปฏิกรณ์ โดยระบบ ประกอบด้วยเตาปฏิกรณ์สองสภาวะต่อเนื่อง
ได้แก่ เตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชันซึ่งมีอุณหภูม ิ 200 - 300 °C และเตา
ปฏิกรณ์ไพโรไลซีสซึ่งมีอุณหภูมอิ ยู่ในช่วง 450 – 550 °C โดยใช้ซงั
ข้า วโพดเป็ น วัต ถุ ดิบ ในการทดลอง กระบวนการวิจยั ได้ทํ า การวัด
พลังงานที่ป้อนเข้าสู่ระบบและอุณหภูม ิ ณ ตําแหน่ งต่างๆ เพื่อหาอัตรา
การถ่ายเทความร้อนภายในชุดเตาปฏิกรณ์และวิเคราะห์สมดุลพลังงาน
ของระบบโดยมุ่งเน้ นไปที่การทดลองที่สามารถเปลี่ยนรูปซังข้าวโพด
เป็ นไบโอชาร์ได้ม ากที่สุด ผลการทดลองพบว่า ในสภาวะคงที่ ชุดเตา
ปฏิกรณ์ทอริแฟคชันมีอตั ราการถ่ายเทความร้อนประมาณ 30 W และใน
เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสมีอตั ราการถ่ายเทความร้อนประมาณ 20-38 W
เมื่อวิเคราะห์สมดุลพลังงานของชุดเตาปฏิกรณ์พบว่า ปริมาณความร้อน
ที่ทําให้ได้ปริมาณไบโอชาร์มากที่สุดคือ 19 MJ/kg หากวิเคราะห์
ปริมาณความร้อนของผลิตภัณฑ์แก๊สที่ออกมาจากกระบวนการ พบว่า
ปริมาณพลังงานความร้อนสะสมจากผลิตภัณฑ์แก๊สมีมากที่สุดคือ 47
MJ/kg ทัง้ นี้จากผลการวิเคราะห์สามารถนํ าไปสู่การขยายผลตอบแทน
ด้านทางพลังงานและการเงินต่อไป
คําสําคัญ: ไพโรไลซีส,สมดุลพลังงาน,การถ่ายเทความร้อน และทอริ
แฟคชัน

1. บทนํา
ป จั จุ บ ั น อั ต ราการใช้ พ ลั ง งานมี แ นวโน้ ม ที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
เนื่ อ งจากประชากรที่เ พิ่ม ขึ้น และเทคโนโลยีท่ีก้า วหน้ า ซึ่ง พลัง งาน
ปจั จุบนั จะเพียงพอต่อการใช้งานแต่เมื่อมองในด้านของแหล่งพลังงาน
แล้วนัน้ กับมีอ ตั ราที่ลดลงเรื่อ ยๆและอาจหมดไปได้ในอนาคต ดังนัน้
ปจั จุบนั จึงมีการใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้น โดยจากสถานการณ์ของ
การใช้พลังงานในปจั จุบนั พบว่าเพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่ง
พลังงานที่ใช้มากที่สุดคือ พลังงานฟอสซิลซึ่งอัตราการใช้งานมีมากถึง
ร้อยละ 76 [1] ต่อการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆของประเทศไทย และที่
เหลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานนํ้ า ชีวมวล เป็ นต้น ซึ่งจากข้อมูลของกรม
พลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย โดยในช่วงในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ประจําปี 2557 ของการใช้พลังงานของประเทศไทย พบว่า

Abstract
Smog in Chiang Mai is the result of burning a massive
amount of corn residues. This research aimed to design a
pyrolysis reactor system for semi-continuous corn based on heat
transfer analysis as well as heat and mass balances of the reactor
to help reduce the smog. Determination of the heat and mass
balances of the reactor system which consisted of two consecutive
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นํ้ ามันสําเร็จรูปเป็ นพลังงานที่ถูกใช้มากที่สุดคือร้อยละ 49.4 ของการใช้
พลังงานทัง้ หมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้าคิดเป็ นร้อยละ 17.5
พลังงานหมุนเวียนเป็ นร้อยละ 10.9พลังงานหมุนเวียน ถ่านหินคิดเป็ น
ร้อยละ 7.9 ลิกไนต์คดิ เป็ นร้อยละ 7.2 และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ
7.1 ตามลําดับ [1] ชีวมวลคือสารอินทรียท์ ่ีได้จากธรรมชาติ หรือจาก
การเกษตรกรรมต่างๆ ซึง่ สารอินทรียเ์ หล่านี้สามารถที่จะเก็บพลังงานไว้
แล้ ว สามารถนํ า มาผลิต เป็ น พลัง งานงานได้ ซึ่ง ประเทศไทยถือ เป็ น
ประเทศเกษตรกรรมแห่งหนึ่งของโลก ดังนัน้ ประเทศไทยจึงมีการปลูก
พืชมากมาย หนึ่งในนัน้ คือ ข้าวโพดซึ่งปริม าณข้าวโพดที่ปลูกได้ปีละ
4.40 ล้านตันต่อปี ซึง่ ส่วนใหญ่อยูท่ างภาคเหนือ เป็ นปริมาณ 40 % ของ
ปริมาณที่ผลิตได้ทงั ้ หมด เมื่อนํ าข้าวโพดไปแปรรูปแล้วพบว่า มีของ
เหลือจากการแปรรูปนัน้ คือ ซังข้าวโพด ซึ่งมีมากถึง 35,000 ตันต่อปี
และถือ ว่า เป็ น ชีว มวลชนิ ด หนึ่ ง ที่ส ามารถใช้ใ นการผลิต พลัง งานโดย
วิธกี ารต่างๆ เช่น การนํ าไปเผาไหม้โดยตรง การนํ าไปแปรรูปเป็ นถ่าน
และรวมไปถึง กระบวนการไพโรไลซีส ซึ่งซังข้าวโพดเองก็เป็ นชีวมวล
หนึ่งที่มอี งค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเช่นกัน
โดยกระบวนการไพโรไลซีส คือ กระบวนการย่อ ยสลายชีว มวลด้ว ย
อุณหภูมสิ ูงและไม่มอี อกซิเจนมาเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์
โดยภายในเตาปฏิกรณ์น้ีจะเกิดการส่งถ่ายความร้อน ที่อุณหภูมสิ ูงไปยัง
ชีวมวลทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ กว่า เมื่อเข้าสูก่ ระบวนการแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ คือ
ของแข็งและก๊ าซ และนํ าก๊ าซมาควบแน่ นจะทําให้กลายเป็ นเชื้อ เพลิง
ชนิดเหลวได้
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงจัดทําเพื่อที่จะออกแบบและจัดสร้างเตา
ปฏิกรณ์ สํา หรับ กระบวนการไพโรไลซีส ซึ่งใช้วตั ถุ ดิบ คือ ซังข้า วโพด
ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ และทําการศึกษาเกี่ยวกับส่งถ่ายความร้อน
ไปยัง ชีว มวลเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลิต ภัณ ฑ์ซ่ึง ก็คือ ของแข็ง และแก๊ ส ที่ไ ด้จ าก
กระบวนการ จากนัน้ จึงวิเคราะห์ทางด้านสมดุลพลังงาน เพื่อเป็ นพืน้ ฐาน
สําคัญในการขยายผลสูภ่ าคประชาชนต่อไป

2.2 การออกแบบสกรูลําเลียง
ระบบสกรูลําเลียง คืออุปกรณ์ ในการขนถ่ายวัสดุแบบหนึ่ง ซึ่งการ
ลําเลียงด้วยสกรูนัน้ เป็ นระบบที่มกี ารเคลื่อนที่ของวัสดุได้ดแี ละมีความ
คล่อ งตัวโดยวัสดุท่ใี ช้ลําเลียงเช่น เม็ดอาหาร เมล็ดพืชต่างๆ เป็ นต้น
โดยวัสดุอ่นื ก็ใช้ได้เช่นกันซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบใบเกลียวของสกรูให้
เหมาะสมกับวัสดุ [3] ระบบสกรูป้อนหลายเกลียวจะมีลกั ษณะใบเกลียว
หลายใบวางอยู่ใ นแนวราบและจะอยู่ภ ายในถังที่ใช้บรรจุว สั ดุ ในการ
ออกแบบควรทีจ่ ะเลือกขนาดของใบสกรู โดยพิจารณาจากขนาดของวัสดุ
ที่ใช้ในการขนถ่าย หลังจากนัน้ จึงจะสามารถหาความเร็วรอบของสกรูท่ี
ใช้ในการขนถ่ายได้
จากสมการที่ (1)
N=

โดยที่

N
ms
CF1
CF2
CF3
ρb
D
d
k
p

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

4ms CF1 CF2 CF3
ρb π(D2 -d2 )kp

(1)

ความเร็วรอบของสกรู (รอบต่อวินาที)
อัตราการขนถ่ายเชิงมวล (kg/hr)
แฟคเตอร์ระยะพิตซ์
แฟคเตอร์ชนิดของใบสกรู
แฟคเตอร์จาํ นวนใบพัด
ความหนาแน่นของวัสดุ (kg/m3)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบสกรู (mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาสกรู (mm)
แฟคเตอร์ความเต็มราง
ระยะพิตซ์ของสกรู (m)

ดัง นั น้ เมื่อ กํ า หนดขนาดของความยาวสกรู จ ากมาตรฐานสกรู จะ
สามารถหาเร็วทีใ่ ช้ในการลําเลียงได้โดยใช้สมการ (2)
t=[(L/p)/N]

2. ทฤษฏี
2.1 กระบวนการทอริแฟคชันและกระบวนการไพโรไลซีส
ไพโรไลซีสเป็ นกระบวนการที่ทําให้องค์ประกอบของชีวมวลเกิดการ
แตกตัว หรือ ย่ อ ยสลายที่อุ ณ หภู ม ิสูง โดยในกระบวนการนี้ ค วรจะทํ า
ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนหรือทําให้มอี อกซิเจนน้อยที่สุด สําหรับการ
เกิดปฎิกริ ยิ าของกระบวนการไพโรไลซีสนัน้ จะเกิดขึ้นในระบบปิ ดโดยที่
ช่วงอุณหภูม ิ 200 – 260 ◦C จะทําให้เฮมิเซลลูโลสถูกย่อยสลาย ที่ช่วง
อุณหภูม ิ 240 – 340 ◦C เซลลูโลสจะถูกย่อยสลาย และที่ช่วงอุณหภูม ิ
280 – 550 ◦C ลิกนินจะถูกย่อยสลาย [6] และ [7] โดยช่วงอุณหภูมทิ ่ี
เกิดการย่อยสลายนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของชีวมวลด้วย สําหรับกระบวนการ
ทอริแฟคชันเป็ นกระบวนการที่อยู่ในช่วงระหว่างไพโรไลซีสแบบช้าและ
กระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วซึ่งจะเกิดในช่วงอุณหภูมริ ะหว่าง 225 –
300 ◦C โดยลักษณะของกระบวนการคือ จะให้ค วามร้อ นคล้ายกับ
กระบวนการไพโรไลซีสแบบช้า

(2)

โดยที่

t คือ เวลาในการเคลื่อนทีข่ องวัสดุ (hr)
L คือ ความยาวของสกรู (m)
p คือ ระยะพิตช์ (m)
N คือ ความเร็วรอบสกรู (รอบต่อวินาที)
2.3 อัตราการถ่ายเทความร้อน
ในการพิจารณาอัตราการถ่ายเทความร้อ นนัน้ จะเกิดจากการที่ม ี
อนุภาคทีม่ อี ุณหภูมทิ ส่ี มํ่าเสมอเข้าไปในท่อที่อุณหภูมทิ ่แี ตกต่างกัน เมื่อ
อนุ ภาคที่เข้าไปในท่อมีการสัมผัสกับผิวท่อจะสมมุตใิ ห้อนุ ภาคที่สมั ผัสมี
อุณหภูมเิ ท่ากับผิวท่อซึง่ แสดงว่าเกิดการถ่ายเทความร้อน [4] และ [8] [10] โดยอัตราการถ่ายเทความร้อนจะหาได้จากสมการที่ (3)
Q̇ =ṁ Cp (Tmo -Tmi )
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Q̇
คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)
ṁ
คือ อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s)
Cp คือ ความจุความร้อนจําเพาะ (kJ/kg ◦C)
Tmi คือ อุณหภูมขิ าเข้า (◦C)
Tmo คือ อุณหภูมขิ าออก (◦C)

ในส่วนฟลักซ์ความร้อนที่ผวิ นัน้ จะมีค่าคงที่ เนื่องจากที่ผวิ ท่อได้รบั
ความร้อนจากฮิตเตอร์ไฟฟ้าในอัตราที่สมํ่าเสมอ ซึ่งฟลักซ์ความร้อนที่
ตําแหน่งใดๆจะสามารถหาได้จากสมการที่ (4)
q''s =

Q̇
A

(4)

q''s คือ ฟลักซ์ของความร้อน (W/m2)
Q̇
คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)
A
คือ พืน้ ที่ของท่อ (m2)
2.4 สมดุลความร้อน
สมดุลความร้อนคือ การทําสมดุลพลังงานแบบหนึ่งซึ่งสมดุลความ
ร้อนจะอยู่สภาวะคงตัว ซึ่งสมดุลความร้อนจะเป็ นความร้อนสุทธิท่อี ยู่ใน
ระบบรวมกับความร้อนที่อยู่ในตัววัตถุ ซึ่งจะเท่ากับพลังงานความร้อนที่
อยู่ในวัสดุท่อี อกจากระบบ [2] โดยจะสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการดัง
สมการที่ (5)
โดยที่

∑ HR +(- ∑ H0298 ) +q= ∑ HP

รูปที่ 1 ไดอะแกรมของกระบวนการไพโรไลซีสแบบสกรู

(5)

โดยที่ ∑ HR คือ ผลรวมของเอนทัลปี ทงั ้ หมดทีเ่ ข้าสู่
ปปปปปปปปปปปปปปปปปกระบวนการ
∑ Hp คือ ผลรวมของเอนทัลปี ทงั ้ หมดทีอ่ อกจาก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กระบวนการ
∑ H0298 คือ ค่าความร้อนมาตรฐานของปฏิกริ ยิ า
q คือ ความร้อนสุทธิทใ่ี ห้แก่กระบวนการ

รูปที่ 2 ชุดกระบวนการไพโรไลซีสแบบสกรู
3.2 การทดลอง
ในการทดลองจะทําการป้อนไนโตรเจนเข้าสู่ระบบก่อนด้วยอัตรา 5
ลิตร/นาที เข้าสู่เตาปฏิกรณ์ หลังจากนัน้ จะป้อนชีวมวลคือซังข้าวโพดที่
บดแล้วโดยมีขนาดไม่เกิน 10 mm เข้าเตาปฏิกรณ์ท่มี กี ารลําเลียงด้วย
สกรูและมีการให้ความร้อนด้วยฮิตเตอร์ โดยอุณหภูมฮิ ติ เตอร์ท่ใี ช้ในเตา
ปฏิกรณ์ ท อริแฟคชันใช้อุณหภูม ิ 300 °C ซึ่งเป็ นอุณหภูม ิท่ีทําให้ได้
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ดุ และทีเ่ ตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสจะใช้ช่วงอุณหภูม ิ 450 ,
500 และ 550 °C จากนัน้ จึงทําการวัดอุณหภูมโิ ดยใช้สายเทอร์โมคัปเปิ ล
และบันทึกข้อมูลด้วยดาต้าล๊อกเกอร์ ในการทดลองจากนัน้ จึงนํ าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์ผลต่อไป

3. การออกแบบและวิ ธีการทดลอง

3.1 การออกแบบชุดเตาปฏิกรณ์
ในส่วนของการออกแบบนัน้ จะเป็ นการออกแบบเตาปฏิกรณ์ แบบ
ชนิดลําเลียงด้วยสกรูเพื่อให้มกี ารถ่ายเทความร้อนให้แก่ชวี มวลได้มาก
ที่สุด โดยจะแบ่งเตาปฏิกรณ์เป็ น 2 ชุดคือ เตาปฏิกรณ์ ท อริแฟคชัน
(Torrefaction Reactor) และเตาปฏิก รณ์ ไ พโรไลซีส (Pyrolysis
Reactor) ตามไดอะแกรมที่แสดงในรูปที่ 1 สําหรับรูปที่ 2 จะแสดงชุด
เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบกึง่ ต่อเนื่องทีใ่ ช้ในการทดลอง

4. ผลการทดลองและวิ เคราะห์ผล
4.1 ผลของอุณหภูมขิ องเตาปฏิกรณ์
จากการทดสอบชุ ด เตาปฏิก รณ์ ไ พโรไลซีส โดยใช้ซ ัง ข้า วโพดเป็ น
วัตถุดบิ ซึง่ ทําการควมคุมอุณหภูมเิ ตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชัน 300 °C เป็ น
ช่วงอุณ หภูม ิท่ีทํ าให้ได้ปริม าณถ่านชาร์ม ากที่สุด และเตาปฏิกรณ์ ไ พ
โรไลซีส 450 °C 500 °C และ 550 °C เมื่อทําการป้อนซังข้าวโพดเข้าสู่
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เตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชัน อุณหภูมจิ ะมีแนวโน้ มที่จะลดลงเล็กน้ อย เมื่อ
เวลาผ่านไปประมาณ 11 นาที เตาปฏิกรณ์ท อริแฟคชันจะเข้าสู่ช่วง
Steady State และทีเ่ ตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสอุณหภูมมิ แี นวโน้มที่จะลดลง
เล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาทีซ่งึ เกิดจากซังข้าวโพดเดินทาง
จากเตาปฏิกรณ์ทอริเเฟคชันแล้วเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ ไพโรไลซีส และเตา
ปฏิกรณ์ไพโรไลซีสจะเข้าสู่ช่วง Steady State เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ
8 นาที ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ตามลําดับ
รูปที่ 5 อัตราการถ่ายเทความร้อนทีช่ ุดเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบกึ่ง
ต่อเนื่องทีช่ ่วงอุณหภูมติ ่างๆ
ในส่วนของฟลักซ์ความร้อนจะมีปริมาณคงที่ตลอดช่วงท่อ ซึ่งเมื่อ
เข้าสู่ช่วง Steady State พบว่าเมื่อพลังงานความร้อนที่ได้จากฮิตเตอร์
ไฟฟ้าที่เข้าสู่กระบวนการจะอยู่ในช่วงประมาณ 40 – 60 MJ/kg ที่ช่วง
อุณหภูม ิ 450 – 550 °C ซึง่ เมื่อเทียบกับพลังงานความร้อนสะสมที่ได้มา
จากผลิตภัณฑ์แก๊สที่ไม่ควบแน่ พบว่าผลิตภัณฑ์แก๊สที่ท่ีได้จะมีพลังงาน
ความร้อนสะสมอยู่ในช่ง 28 – 44 MJ/kg ซึ่งพลังงานความร้อนสะสมนี้
สามารถนําไปใช้ต่อในกระบวนการได้
4.2 พลังงานความร้อนสะสมจากผลิตภัณฑ์แก๊ส
แก๊สที่ออกมาจากกระบวนการจะเป็ นแก๊สที่ไม่ควบแน่ นกลายเป็ นไบ
โอออยล์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์แก๊สที่ออกมาจะสามารถนํ าไปผลิตเป็ นความร้อน
ได้ โดยปริมาณซิงค์แก๊สที่ออกมาจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อใช้เวลาในการ
คงอยูข่ องชีวมวลมากขึน้ [5] ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 3 อุณหภูมเิ ข้า(TC1)-อุณหภูมอิ อก(TC2)ทีเ่ ตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชัน

รูปที่ 4 อุณหภูมเิ ข้า(TC-3)-อุณหภูมอิ อก(TC4)ทีเ่ ตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีส
4.2 อัตราการถ่ายเทความร้อน
เมื่อทําการวิเคราะห์อตั ราการถ่ายเทความร้อนโดยใช้สมการที่ (3) ซึ่ง
เกิดขึน้ ภายในเตาปฏิกรณ์พบว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนที่เกิดในชุด
เตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชันมีแนวโน้มที่เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยอัตราการถ่ายเท
ความร้อนจะมีคา่ ประมาณ 30 W และในส่วนของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีส
ในช่วงแรกอัตราการถ่ายเทความร้อนจะมีแนวโน้มที่จะคงที่และเมื่อเวลา
ผ่านไปประมาณ 5 นาทีอตั ราการถ่ายเทความร้อนจะมีแนวโน้มที่เพิม่ ขึน้
โดยอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ช่วงอุณหภูม ิ 450, 500 และ 550 °C มี
ค่าประมาณ 20, 32 และ 38 kW ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 6 ปริมาณของแก๊สทีไ่ ด้จากกระบวนการต่อชีวมวลทีเ่ ข้าสูร่ ะบบ
ในช่วงอุณหภูมติ ่างๆ
จากนั น้ เมื่อ วิเ คราะห์พ ลัง งานความร้ อ นสะสมที่ผ ลิต ภัณ ฑ์ แ ก๊ ส
สามารถผลิตความร้อนได้โดยใช้สมดุลพลังงานในสมการที่ (5) จะพบว่า
เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จะทําให้ปริมาณผลิตภัณฑ์แก๊สเพิม่ ขึ้นและจะทําให้
พลังงานความร้อนสะสมที่ผลิตภัณฑ์แก๊สผลิตได้มแี นวโน้ มที่จะเพิม่ ขึ้น
ตามไปด้วย ดังแสดงในรูปที่ 7
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มากที่สุดคือ 47 MJ/kg ดังนัน้ เมื่อนํ าพลังงานความร้อนสะสมที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์แก๊สมาใช้ทดแทนพลังงานความร้อนที่ได้จากพลังงานไฟฟ้า
พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากทีส่ ดุ ประมาณ 97 %
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาและออกแบบระบบคอนเดนเซอร์เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
2. ควรมีการออกแบบระบบการป้อนชีวมวลมวลก่อนเข้าชุดเตา
ปฏิกรณ์
3. ควรมีการปรับปรุงฉนวนกันความร้อนทีช่ ุดเตาปฏิกรณ์
4. ควรมีการศึกษาผลิตภัณฑ์แก๊สเพื่อผลิตความร้อนเอามาใช้แทน
การใช้ความร้อนจากไฟฟ้า

รูปที่ 7 พลังงานความร้อนสะสมทีไ่ ด้จากผลิตภัณฑ์แก๊ส
4.4 พลังงานความร้อนทีเ่ ปลี่ยนรูปซังข้าวโพดเป็ นไบโอชาร์
จากการวิเคราะห์พลังงานความร้อนที่ให้แกซังข้าวโพดเพื่อใช้ในการ
เปลี่ย นรูป ไบโอชาร์พ บว่ า พลัง งานที่ใ ช้ใ นการเปลี่ย นรูป ซัง ข้า วโพด
เป็ นไบโอชาร์ 1 kg จะต้องใช้พลังงานน้อยที่สุดคือ 19.226 MJ ที่ช่วง
อุณหภูม ิ 450 °C และเมื่อช่วงอุณหภูมมิ คี ่าเพิม่ ขึน้ การใช้พลังงานความ
ร้อนเพื่อเปลี่ยนรูปซังข้าวโพดเป็ นไบโอชาร์ให้ได้ 1 kg ก็จะมีแนวโน้มที่
จะใช้มากขึน้ ตามไปด้วย ดังแสดงในรูปที่ 8

กิ ตติ กรรมประกาศ
ข อ ข อ บ พร ะ คุ ณ ส ถ า บั น วิ จ ั ย แ ล ะ พั ฒ นา พลั ง ง า นน คร พิ ง ค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุ เคราะห์ ทางด้านงบประมาณและ
การวิเคราะห์ในการทําวิจยั ครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิ ง

[1] กรมพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน "สถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 /2557 ,"กรมพลังงานทดแทนและ
อนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2557)
[2] โสภา กลิน่ จันทร์, "สมดุลมวลสาร พลังงานและการถ่ ายเทโมเมนตัม,"
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
[3] ปานมนัส ศิรสิ มบูรณ์, “ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ,”สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
[4] สมศรี จงรุ่งเรือ่ ง, "ระเบียบวิธวี เิ คราะห์การถ่ายเทความร้อน,"จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542
[5] Janewit Wannapeera, Bundit Fungtammasan, Nakorn
Worasuwannarak “Effects of temperature and holding time during
torrection on the pyrolysis behaviors of woodly biomass” , Journal of
Analytical and Applied Pyrolysis, (2011), 99-105
[6] Ramin Azargohar,Kathlene L.Jacobsona, Erin E. Powellb, Ajay K.
Dalaia, “Evaluation of properties of fast pyrolysis products obtained
from Canadian waste biomass” , Journal of Analytical and Applied
Pyrolysis, (2013), 330–340
[7] Park Won Chan “Determination of Pyrolysis Temperature for
Charring Materials” , Proceedings of the Combustion Institute,
(2009) 2471–2479
[8] V.N. Daggupati,G.F.Naterer , I.Dincer “Convective heat transfer and
solid conversion of reacting particles in a copper(II) chloride
fluidized bed” , Chemical Engineering Science 66 , (2011) 460–468
[9] Wasan Kamsanam , Xiaoan Mao, Artur J. Jaworski “Development of
experimental techniques for measurement of heat transfer rates in
heat exchangers in oscillatory flows” , Experimental Thermal and
Fluid Science 62 (2015) 202–215

รูปที่ 8 พลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลีย่ นรูปซังข้าวโพดเพื่อ
เปลีย่ นเป็ นไบโอชาร์ 1 kg
5. สรุปผลการทดลอง
ผลการทดสอบชุดเตาปฏิกรณ์ ไพโรไลซีสแบบกึ่งต่อเนื่อ ง สามารถ
ทํางานได้และเมื่อป้อนซังข้าวโพดสามารถผลิต ไบโอชาร์ ไบโอออยล์
และแก๊สได้ โดยปริมาณความร้อนที่สามารถทําให้ผลิตไบโอชาร์ได้มาก
ที่สุดคือ 19 MJ/kg ซึ่งชุดเตาฏิกรณ์น้ีจะมีแบ่งออกเป็ น 2 เตาปฏิกรณ์
โดยอัตราการถ่ายเทความร้อนทีเ่ ตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชันจะมีค่าประมาณ
30 W ที่อุณหภูม ิ 300 °C และในส่วนของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสอัตรา
การถ่ายเทความร้อนที่ช่วงอุณหภูม ิ 450 – 550 °C จะอัตราการถ่ายเท
ความร้อน 20 , 32 และ 38 W ตามลําดับ และปริมาณแก๊สที่ออกมาจาก
ระบบจะเป็ น แก๊ ส ที่ไ ม่ควบแน่ น เมื่อ นํ าแก๊ สที่ได้ม าวิเคราะห์พลัง งาน
ความร้อนสะสมจะพบว่าผลิตภัณฑ์แก๊สทีไ่ ด้จะมีพลังงานความร้อนสะสม
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[10] Gabriela Huminic , Angel Huminic , Ion Morjan , Florian Dumitrache
“Experimental study of the thermal performance of thermosyphon
heat pipe using iron oxide nanoparticles” , International Journal of
Heat and Mass Transfer 54 (2011) 656–661
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ผลกระทบของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ
Effect of Particle Size on Properties of Biocoke from Used Coffee Ground
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บทคัดย่อ

1. บทนํา
เนื่ อ งจากความต้ อ งการการใช้ พ ลัง งานที่ม ีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ของ
ประเทศไทย ปจั จุบนั ประเทศไทยจึงมีปริมาณการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
อื่นๆ เพิม่ ขึ้น [1] เพื่อ นํ ามาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็ นพลังงานมี
ปริมาณมีราคาสูงขึ้นเรื่อยและมีความจําเป็ นต้องนํ าเข้าจากต่างประเทศ
และมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคต โดยใน พ.ศ. 2555 กระทรวง
พลังงานได้จดั ทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดย
จะสนับสนุ นให้ม ีสดั ส่วนการใช้พลังงานพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก เพิม่ ขึน้ เป็ น 25% ภายในระยะเวลา 10 ปี [2] และมีเป้าหมาย
ที่จ ะใช้ ชี ว มวลซึ่ ง เป็ น สารอิ น ทรีย์ ท่ี เ ป็ น แหล่ ง กัก เก็ บ พลัง งานจาก
ธรรมชาติและสามารถนํ ามาใช้เป็ นเชื้อ เพลิงผลิต พลังงานได้ มาผลิต
ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงถึง 3,630 MW ใน พ.ศ. 2564 ชีวมวลทีส่ ามารถ
นํ ามาใช้ในเป็ นพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและให้พลังงานความ
ร้อนในอุตสาหกรรม ได้แก่ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษวัสดุ
จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีอยู่เป็ นจํานวนมาก
ในประเทศไทย เช่น ชานอ้อ ย แกลบ ฟางข้าว กะลามะพร้าว ต้นมัน
สําปะหลัง และชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pallet) เป็ นต้น [3] ปจั จุบนั เศษ
วัสดุจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม เช่น กากกาแฟ ทีเ่ ป็ นผลมาจาก
แนวโน้ ม การผลิตและบริโภคกาแฟที่สูงขึ้น [4] แต่ยงั ไม่ได้ม ีการใช้
ประโยชน์จากกากกาแฟอย่างคุม้ ค่าและไม่มกี ารจัดการทีเ่ หมาะสม

งานวิจ ัย นี้ ทํ า การผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพ (เชื้ อ เพลิ ง แข็ง จากเศษวัส ดุ
ชีวภาพ) จากกากกาแฟ โดยศึกษาผลกระทบของขนาดอนุ ภาคของกาก
กาแฟต่อสมบัติของผลิตถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ ได้แก่ ค่าความหนาแน่ น
รวม (Bulk Density, DB) ความต้านทานแรงอัดสูงสุด (Maximum
Compressive Strength) และค่าความร้อน (Calorific Value) กากกาแฟ
ที่ใช้เป็ นวัตถุดบิ มีขนาดอนุ ภาคอยู่ในช่วง 595 - 1,000 micron 400 595 micron และขนาดตํ่ากว่า 400 micron โดยทําการผลิตถ่านชีวภาพ
ทีอ่ ุณหภูม ิ 160 ๐C เป็ นเวลา 10 นาที จากการศึกษาพบว่าถ่านชีวภาพ
ที่ผลิตจากกากกาแฟขนาด 595 - 1,000 Micron มีค่าความต้านทาน
แรงอัดสูงสุดและค่าความหนาแน่ นมากที่สุด โดยมีค่าประมาณ 58.54
MPa และ 1.3 g/cm3 ตามลําดับ ส่วนค่าความร้อนของถ่านชีวภาพที่
ผลิต ได้จ ะสู ง ขึ้น เมื่อ ขนาดอนุ ภ าคของกากกาแฟเล็ก ลง โดยที่ถ่ า น
ชีวภาพที่ผลิตจากกากกาแฟขนาดอนุ ภาคเล็กที่สุด (ขนาดเล็กกว่า 400
micron) ให้คา่ ความร้อนสูงสุดประมาณ 5,175 kcal/kg

Abstract
In this research, biocoke (the solid fuel made from bio-residues)
was successfully produced from used coffee ground. The effect of
particle sizes of used coffee ground on properties of the produced
biocoke such as bulk density, maximum compressive strength and
calorific value. The particle size used as raw materials are in the
ranges of 595 - 1,000 micron, 400 - 595 micron and smaller than
400 micron. It is found that the biocoke produced from the
particle size in the range of 595 - 1,000 micron has the highest
bulk density at 1.3 g/cm3, and highest maximum compressive
strength at 58.54 MPa. However, the calorific values of the
produced biocokes increase with the decreasing in particle size.
The biocoke produced from the smallest particle size (smaller than
400 micron) has the highest calorific value at 5,175 kcal/kg.

ถ่านชีว ภาพ (Biocoke) เป็ นชีวมวลชนิ ดหนึ่ ง ซึ่งเกิดจากการนํ า
วัต ถุ ดิ บ เช่ น วัส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตร เศษอาหารและขยะ
อุ ต สาหกรรม มาผ่ า นกระบวนการอัด ร้ อ นที่ ค วามดัน สู ง [5] ทํ า ให้
สารประกอบลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ที่อยู่ในวัตถุดิบซึ่งเป็ น
สารประกอบอิ น ทรีย์ ท่ี พ บมากในผนั ง เซลล์ ข องพืช ประกอบด้ ว ย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน [6] เกิดการเปลี่ยนสภาพระหว่าง
กระบวนการ ส่งผลให้เกิดการยึดเกาะตัวกันของวัตถุดิบเกิดเป็ นถ่าน
ชีวภาพที่ม ีลกั ษณะเป็ นเชื้อ เพลิงแข็ง และค่าความร้อนสูง สามารถใช้
ผสมกับถ่านโค้ก เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านโค้กในอุตสาหกรรมหลอม
เหล็กได้ นอกจากนัน้ ยังสามารถประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้
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ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตได้มลี กั ษณะเป็ นของแข็งทรงกระบอก ขนาดของถ่าน
ชีว ภาพจะขึ้น อยู่กบั ขนาดของแม่พิม พ์ท่ีใ ช้ใ นการผลิต ข้อ ดีของถ่ า น
ชีวภาพ คือ ช่วยลดปริมาณขยะได้เนื่ องจากผลิตจากเศษวัสดุ มีข้เี ถ้า
และปริม าณกํ า มะถัน น้ อ ย เมื่อ เผาไหม้จ ะเกิดคาร์บอนมอนออกไซด์
และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณตํ่า ช่วยลดมลพิษทางอากาศ มีความ
หนาแน่ นสูง (ประมาณ 1.1 - 1.3 g/cm3) จึงสามารถลดพื้นที่และ
พลัง งานที่ใ ช้ใ นการขนส่ง ได้ และมีค่า ความร้อ นสูง (มากกว่า 4,000
kcal/kg) ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของวัตถุ ดิบ ปจั จัยที่ม ีผลต่อ สมบัติของถ่า น
ชีวภาพที่ผลิตได้ คือ อุณหภูม ิและความดันในการผลิต ความชื้นของ
วัตถุดบิ นอกจากนี้จากงานวิจยั ของ T. Sawai และคณะ [7] พบว่า
ขนาดอนุ ภาคของวัตถุดบิ ที่นํามาใช้ผลิตถ่านชีวภาพมีผลต่อคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุ ณ สมบัติท างกลของถ่ า นชีว ภาพด้ว ยเช่ น กัน ใน
งานวิจยั นี้จงึ ทําการผลิตถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ โดยศึกษาผลกระทบ
ของขนาดอนุ ภาคของกากกาแฟต่อคุณสมบัตทิ างกายภาพ คุณสมบัติ
ทางกล และคุณสมบัตทิ างความร้อนของถ่านชีวภาพ

micron 400 - 595 micron และขนาดเล็กกว่า 400 micron จากนัน้ อบ
ซํ้าเพื่อให้วตั ถุดบิ มีความชื้นอยู่ท่รี ะหว่าง 5 - 10% และทําการทดลองที่
อุณหภูม ิ 160 ๐C เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้กากกาแฟปริมาณ 50 กรัม
ต่อครัง้ ตารางที่ 1 แสดงภาพพืน้ ผิวด้านบนและด้านข้างของถ่านชีวภาพ
ทีข่ นาดอนุภาคของกากกาแฟแต่ละขนาด

5951000

50 mm

2. ขัน้ ตอนการทดลอง
2.1 ขัน้ ตอนการผลิตถ่านชีวภาพจากเครื่องอัดถ่านชีวภาพโดยการอัดใน
แนวตัง้
ในงานวิจยั นี้จะใช้กากกาแฟซึ่งนํ ามาจากแหล่งเดียวกันเป็ นวัตถุดบิ
ในการผลิต ถ่ า นชีว ภาพ โดยใช้ เ ครื่อ งอัด ถ่ า นชีว ภาพโดยการอัด ใน
แนวตัง้ ซึง่ มีลกั ษณะดังรูปที่ 1

400595

50 mm

ตารางที่ 1 ภาพด้านบนและด้านข้างของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ
Particle
Size
(Micron)

Top View

Side View

20.05 mm

22.24 mm

<400
50 mm

22.22 mm

2.2 การตรวจสอบสมบัตขิ องถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากกากกาแฟ
2.2.1 สมบัตทิ างกายภาพ
การตรวจสอบสมบัตทิ างกายภาพของถ่านชีวภาพสามารถทําได้โดย
การหาค่าความหนาแน่นรวม (Bulk Density) จากสมการ
DB =
รูปที่ 1 ภาพจําลองเครือ่ งอัดถ่านชีวภาพโดยการอัดในแนวตัง้

โดย DB

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของเครื่องผลิตถ่านชีวภาพโดยการ
อัดในแนวตัง้ ซึ่ง ประกอบไปด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกสูบ ลูกสูบ
เตาเผาทรงกระบอก และชุดควบคุมอุณหภูม ิ

m
v

ขัน้ ตอนการผลิตเริม่ จากการนํ ากากกาแฟมาผ่านกระบวนการอบแห้ง
และร่อนผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้กากกาแฟที่มขี นาดอนุ ภาค 595 - 1,000
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m
v

(1)

คือ ค่าความหนาแน่นรวม (Bulk Density, g/cm3)
คือ มวลของถ่านชีวภาพ (g)
คือ ปริมาตรของถ่านชีวภาพ (cm3)
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กากกาแฟขนาด 400 - 500 micron และ <400 Micron มีค่าความ
ต้านทานแรงอัดสูงสุดใกล้เคียงกัน

2.2.2 สมบัตทิ างกล
การตรวจสอทางกลของถ่ า นชี ว ภาพทํ า ได้ โ ดยการหาค่ า ความ
ต้านทานแรงอัดสูงสุด (Compressive Strength) จากกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นแรงกด (Compressive Stress) และความเครียดแรง
กด (Compressive Stain)
2.2.3 คุณสมบัตทิ างความร้อน
การตรวจสอบคุณสมบัตทิ างความร้อนของถ่านชีวภาพทีได้โดยการ
หาค่าความร้อน (Calorific Value) ในงานวิจยั นี้ใช้เครื่องบอมบ์แคลอรี่
มิเตอร์ (Bomb Calorimeter, Parr รุน่ Model 1341 Plain Jacket) .
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
ความหนาแน่ น (Bulk Density, DB) ที่วดั ได้จากถ่านชีวภาพที่ผลิต
จากกากกาแฟขนาด 595 - 1,000 micron 400 - 595 micron และ< 400
micron มีคา่ เท่ากับ 1.30 g/cm3 1.23 g/cm3และ 1.22 g/cm3 ตามลําดับ
ความต้านทานแรงอัดสูงสุด (Maximum Compressive Strength) ที่
ได้จากถ่านชีวภาพที่ผลิตจากกากกาแฟ 595 - 1,000 micron 400 595 micron และ <400 micron มีค่าเท่ากับ 58.54 MPa 27.9 MPa และ
30.25 MPa ตามลําดับ
ค่าความร้อน (Calorific Value) ที่ได้จากถ่านชีวภาพที่ผลิตจากกาก
กาแฟขนาด 595 - 1,000 micron 400 - 595 micron และ< 400 micron
มีค่าเท่ากับ 4,400.36 kcal/kg 4,812.39 kcal/kg และ 5,176.27 kcal/kg
ตามลําดับ

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงอัดสูงสุดและความหนาแน่น
ของถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากกากกาแฟขนาดต่างๆ

รูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดและค่าความ
หนาแน่ นมีความสัม พันธ์ในทางเดียวกันคือเมื่อค่าความหนาแน่ นของ
ถ่ า นชีว ภาพจากกากกาแฟสูง จะมีค่า ความต้า นทานแรงอัด สูง สูด สู ง
เช่นเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลมาจากขนาดอนุภาคของวัตถุดบิ ที่มขี นาดใหญ่จะ
มีพ้นื ที่ผิวน้ อ ยเนื่อ งจากรูพรุนน้ อ ยกว่าทําให้ให้ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้มคี วาม
หนาแน่ น สู ง กว่ า และส่ ง ผลให้ม ีค วามต้ า นทานแรงอัด สู ง สุ ด สู ง กว่ า
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากวัตถุดบิ ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า [8]

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นแรงอัด (Compressive Stress) และ
เปอร์เซนต์การหดตัวของถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากกากกาแฟขนาดต่างๆ

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนกับถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากกากกาแฟ
ขนาดต่างๆ

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนกับถ่านชีวภาพขนาด
595 - 1,000 micron 400 - 595 micron และ <400 micron ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าขนาดอนุ ภ าคของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟขนาดเล็กว่า 400

รู ป ที่ 2 ซึ่ง แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความเค้น แรงอัด และ
ความเครียดแรงอัด พบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตจากกากกาแฟขนาด 595 1,000 micron มีค่ า ความต้ า นทานแรงอัด สู ง สุ ด มากที่ สุ ด เมื่อ มี
เปอร์เซนต์การหดตัวที่ประมาณ 12% ในขณะที่ถ่านชีวภาพที่ผลิตจาก
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Micron จะให้คา่ ความร้อนที่สูงที่สุด และขนาด 595 - 1,000 Micron จะ
ให้คา่ ความร้อนตํ่าทีส่ ดุ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณในการวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั “การผลิตถ่านจากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร” และขอขอบคุณ บริษทั อินเตอร์ คลินส์ อินดัสตรีส์
จํากัด ที่ให้คํา แนะนํ า ทางเทคนิ คในการใช้เตาเผาไฟฟ้ าตลอดจนการ
ติดตัง้ และซ่อมบํารุง

จากผลการทดลองเราสามารถนํ าค่าความร้อน (Calorific Value) ที่ได้
จากถ่านชีวภาพจากกากกาแฟไปเรียบเทียบกับค่าความร้อนของชีวมวล
ชนิดอื่นๆได้ จากรูปที่ 5 จะเห็นได้วา่ ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพจาก
กากกาแฟขนาด <400 Micron มีค่าสูงกว่าชีวมวลชนิดอื่นๆ ที่ใช้อยู่ใน
ประเทศไทยในปจั จุบนั [5]

เอกสารอ้างอิ ง
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Available: http://www.eppo.go.th/engy/Load/ET08.pdf. [Accessed:
Jan. 3, 2015].
[4] International Coffee Organization., “Statistics on Coffee,” [Online]
Available: http://www.ico.org/historical/2010-

รูปที่ 5 ค่าความร้อนจากชีวมวลชนิดต่างๆ [5]

19/PDF/TOTPRODUCTION.pdf. [Accessed: Jan. 3, 2015].

4. สรุปผล
งานวิจยั นี้ทําการศึกษาผลกระทบของขนาดอนุ ภาคของกากกาแฟซึ่ง
ใช้ เ ป็ น วัต ถุ ดิบ ในการผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพต่ อ ค่ า ความหนาแน่ น (Bulk
Density) ความต้า นทานแรงอัดสูงสุด (Maximum Compressive
Strength) และค่าความร้อน (Calorific Value) โดยทําการผลิตถ่าน
ชีวภาพโดยใช้กากกาแฟจากแหล่งผลิตเดียวกัน และผ่านกระบวนการ
ผลิตเหมือนกันทีม่ ขี นาดอนุ ภาคต่างกัน 3 ช่วงขนาด ได้แก่ 595 - 1,000
micron 400 - 595 Micron และขนาดเล็กกว่า 400 Micron และควบคุม
อุณหภูมใิ นการผลิตในทุกการทดลองที่ 160 ๐C เป็ นเวลา 10 นาที จาก
การศึกษาพบว่า ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากกากกาแฟขนาด 595 - 1,000
Micron มีค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดและค่าความหนาแน่ นมากที่สุด
ส่วนค่าความร้อนจะสูงขึ้นเมื่อ ขนาดอนุ ภาคของกากกาแฟเล็กลง โดย
ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากกากกาแฟขนาดอนุ ภาคเล็กกว่า 400 Micron ให้
ค่าความร้อ นสูงสุดประมาณ 5,175 kcal/kg จากผลการศึกษาที่ได้น้ี
สามารถนําไปขยายผลเพื่อสภาวะในการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตถ่าน
ชีว ภาพจากกากกาแฟในระดับ อุ ต สาหกรรมต่ อ ไปได้ อย่า งไรก็ต าม
ผลกระทบของปจั จัยการผลิตอื่นๆ เช่น อุณหภูมแิ ละความดันในการผลิต
ต่ อ สมบัติ ข องถ่ า นชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต ได้ ย ัง อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาโดย
คณะผูว้ จิ ยั จะรายงานในโอกาสต่อไป

[5] นคร ทิพยาวงค์, “พลังงานชีวภาพ,” เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล,
สํานักพิมพ์ ส.ส.ท., กรุงเทพ, 2010.
[6] L. J. Jönsson, B. Alriksson, N.O. Nilvebrant, “Bioconversion of
lignocellulose: inhibitors and detoxification,” Biotechnology for
Biofuels, Sweden, Jan. 28, 2013.
[7] T. Sawai et al., “Compressive Strength Properties of Bio-Solid Fuel
made form Pruned Branch,” Journal of High Temperature Society,
vol. 36, pp. 36-40, 2010.
[8] Z. A. ALjubouri and A. M. ALRawas, “Physical properties and
compressive strength of the technical plaster and local juss,” Iraqi
Journal of Earth Sciences, vol. 9, no. 2, pp 49-58, 2009.
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การผลิ ตบิวทานอลจากเปลือกถั ่วเหลืองด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117
Butanol production from soybean hulls by Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117
มานพ บุญเจริญ1, ชุตมิ ณฑน์ สถิรพิพฒ
ั น์กุล2
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สามารถนําไปผสมในนํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อเพิม่ ค่าออกเทนได้ มีความดัน
ไอตํ่ากว่านํ้ามันเบนซีนเมื่อผสมกันจึงช่วยให้น้ํ ามันระเหยได้ยากกว่าการ
ใช้เอทานอลผสม สามารถทําปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนได้ดกี ว่าเอทานอล
เพราะออกซิเจนสามารถละลายได้มากกว่า ทําให้มคี วามเป็ นพิษตํ่ากว่า
เอทานอลในขณะเกิดการสันดาป [1]
บิว ทานอลจากกระบวนการหมัก จํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ป จั จัย ทาง
เศรษฐศาสตร์การลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายวัตถุดบิ , ค่าใช้จ่ายในการใช้
พลังงาน, ค่าติดตัง้ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนการ
สําหรับกระบวนการหมักนัน้ ค่าใช้จ่ายวัตถุดบิ ถือเป็ นปจั จัยสําคัญที่สุด
สําหรับการเลือกกระบวนการผลิต [2] ดังนัน้ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เช่น เปลือกถั ่วเหลืองจึงเป็ นวัสดุเหมาะสม เพราะมูลค่าของวัสดุกลุ่มนี้ม ี
ราคาไม่แพง ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงราคาตามความต้องการ และในกรณี
ประเทศเกษตรกรรมก็สามารถหาวัสดุดงั กล่าวได้ตลอดทัง้ ปี
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการนํ า
เปลือกถั ่วเหลืองมาใช้ผลิตสารละลายนํ้ าตาลด้วยวิธกี ารไฮโดรไลซิสด้วย
กรดเจือจางและนําสารละลายนํ้าตาลทีไ่ ด้มาใช้เป็ นแหล่งคาร์บอนสําหรับ
การผลิตบิวทานอลด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC
BAA117 ในถังหมักแบบไร้อากาศที่มกี ารควบคุมอุณหภูม ิ และค่าความ
เป็ นกรดด่างทีเ่ หมาะสมสําหรับการหมัก

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ทําการศึกษาการผลิตบิวทานอลจากเปลือ กถั ่วเหลือ ง
ด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 โดยศึกษา
สภาวะของการผลิตนํ้าตาลรีดวิ ซ์จากการย่อยสลายเปลือกถั ่วเหลืองด้วย
กรดซัลฟิ วริกเจือจางและผลิตบิวทานอลจากสารละลายนํ้ าตาลที่ได้จาก
การทําปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส พบว่า การย่อยสลายเปลือกถั ่วเหลืองด้วย
กรดซัลฟิ วริกเจือจางที่สภาวะเหมาะสม คือ ความเข้มข้นกรดซัลฟิ วริก
ร้อยละ 5 โดยปริมาตร ที่อุณหภูม ิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15
นาที ในหม้อแรงดันสูง โดยผลิตนํ้ าตาลรีดวิ ซ์เท่ากับ 31.86 กรัมต่อลิตร
อีกทัง้ สารละลายนํ้ าตาลที่ได้การปฏิกริ ยิ าดังกล่าวสามารถนํ ามาใช้ผลิต
บิวทานอลด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117
(ความเข้มข้นนํ้ าตาลเริม่ ต้น 30 กรัมต่อลิตร) คิดเป็ นความเข้มข้นบิวทา
นอลเท่ากับ 11.82 กรัมต่อลิตร คิดเป็ นความเข้มข้นตัวทําละลายรวม
เท่ากับ 30.31 กรัมต่อลิตร
คําสําคัญ: บิวทานอล, ลิกโนเซลลูโลส, การหมัก
Abstract
Butanol production from soybean hulls by Clostridium
saccharobutyricum ATCC BAA117 was studied the condition of
reducing sugar production of soybean hulls and butanol production
from sugar solution by sulfuric acid hydrolysis. The optimal
condition is solid/liquid ratio of 1:5 in 5%v/v sulfuric acid at 121°C
15 min high pressure and produce maximum reducing sugar
concentration of 31.86 g/L. In addition, By cultivation of
Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 using hydrolysate
medium at the optimal initial sugar concentration (30 g/L) at 35 °C
and pH 5.5, butanol concentration of 11.82 g/L and total solvent of
30.31 g/L
Keywords: butanol lignocellulosic biomass fermentation

2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
2.1 จุลนิ ทรีย์
แบคทีเรีย Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 จาก
American Type Culture Collection, Maryland, U.S.A.
2.2 การเตรียมเปลือกถั ่วเหลืองและไฮโดรไลซิสด้วยกรด
นํ าเปลือกถั ่วเหลืองมาบดให้มขี นาด 40 mesh และอบไร้ความชื้นที่
อุณหภูม ิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั ่วโมง เก็บในโถดูดความชื้น
จากนัน้ แช่เปลือกถั ่วเหลืองในสารละลายกรดซัลฟิ วริก ใช้สดั ส่วนนํ้ าหนัก
เปลือกถั ่วเหลืองแห้ง 1 กรัมต่อนํ้ าหนักสารละลายกรด 10 กรัม ที่ความ
เข้ม ข้นกรดต่างๆ นํ าไปไฮโดรไลซิสที่อุณหภูม ิ 121 องศาเซลเซียส
ภายในหม้อแรงดันสูง สภาวะไฮโดรไลซิสทีศ่ กึ ษาแสดงดังตารางที่ 1
2.3 การกําจัดสารยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้
นํ า สารละลายนํ้ า ตาลปรับ ค่า ความเป็ น กรดด่า งเท่ า กับ 8 ด้ว ย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และปล่อยให้เกิดการตกตะกอน 30 นาที กรอง

1. บทนํา
บิวทานอล เป็ นสารประกอบประเภทแอลกอฮอล์ นิยมนํ ามาใช้เป็ นตัว
ทําละลายในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี และเชื้อ เพลง เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ เอทานอลในด้า นเชื้อ เพลิง บิว ทานอลมีข้อ ดีห ลาย
ประการดังนี้ บิวทานอลมีพลังงานจากการสัน ดาปที่สูงกว่าเอทานอล
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3. ผลการวิ จยั และอภิปรายผล

แยกตะกอนออก ปรับค่าความเป็ นกรดด่างของสารละลายใสเท่ากับ 5
ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยปริมาตร

3.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อสภาวะไฮโดรไลซิ สของเปลือกถั ่ว
เหลือง

ตารางที่ 1 สภาวะการไฮโดรไลซิสเปลือกถัวเหลื
่ อง
สภาวะ

3.1.1 ผลของความเข้มข้นกรด

ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก (ร้อยละโดยปริมาตร)

0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5

เวลาทีใ่ ช้ในการทําปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส (นาที)
อัตราส่วนนํ้าหนักของแข็งต่อนํ้าหนักสารละลาย

15, 30, 45 และ 60
1:5 และ 1:10

การศึกษาผลของความเข้มข้นกรดจากการทําปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิส
ของเปลือกถั ่วเหลืองที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ
5.0 โดยปริมาตร ทีส่ ภาวะเวลาในการทําปฏิกริ ยิ าและอัตราส่วนของแข็ง
ต่อสารละลายกรดเท่ากัน พบว่า การเพิม่ ความเข้มข้นของกรดส่งผลให้
ปฏิกิริย าไฮโดรไลซิสเกิดได้ม าก ทํา ให้ม นี ้ํ าตาลรีดิว ซ์เป็ นผลิต ภัณ ฑ์
สูงขึน้ ตามการเพิม่ ขึ้นของความเข้มข้นกรด ดังรูปที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ R. Aguilar และคณะ [3] พบว่า ผลของความเข้มข้นกรดที่
มากขึ้นส่งผลให้ได้น้ํ าตาลไซโลสที่สูงขึ้นตาม โดยที่ความเข้ม ข้นกรด
เท่ากับร้อ ยละ 5 โดยปริมาตร เป็ นความเข้มข้นกรดให้ความเข้มข้น
นํ้ า ตาลรีดิว ซ์ ม ากที่ สุ ด เพราะเป็ น การเพิ่ม อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริย า
ไฮโดรไลซิสของกรดให้สูงขึ้นตามการเพิม่ ความเข้มข้นกรดเริม่ ต้น แต่
การเพิม่ ความเข้มข้นกรดเริม่ ต้นมีแนวโน้ มจะทําให้เกิดสารอนุ พนั ธ์ของ
เฟอร์ฟูร สั มากขึ้น ตามไปด้วย ซึ่ง เป็ นสารประกอบที่ม ีฤทธิ ์ยับยัง้ การ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลนิ ทรีย์ [4] นอกจากนี้ในงานวิจยั ของ P. Lenihan
และคณะ [5] ได้ส รุ ป ว่ า การเพิ่ม ความเข้ม ข้น ของกรดในปฏิกิริย า
ไฮโดรไลซิสที่อุณหภูมสิ ูงเป็ นการเพิม่ อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าให้มากขึ้น
ในขณะเดียวกันการใช้กรดความเข้ม ข้นตํ่าในการทําปฏิกิรยิ าสามารถ
ช่วยให้น้ําตาลทีเ่ กิดขึน้ ไม่เกิดปฏิกริ ยิ าเป็ นสารข้างเคียง

2.4 การเตรียมต้นเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหารเหลว
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Reinforced clostridium Medium (RCM)
แล้วนํ าไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่ง ที่ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที
และใช้รงั สีอลั ตร้าไวโอเลตฆ่าเชื้อเป็ นเวลา 1-2 ชั ่วโมง จากนัน้ นํ ากล้า
เชื้อที่เก็บรักษาที่อุณหภูม ิ -20 องศาเซลเซียส มาทําการ heat shock ที่
อุณหภูม ิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที แล้วนํ ามาแช่ในถัง
นํ้าแข็งทันที จากนัน้ ทําการถ่ายเชื้อร้อยละ 10 โดยปริมาตรลงในอาหาร
เลีย้ งเชือ้ ทีผ่ า่ นแก๊สไนโตรเจนในอัตราการไหล 0.1 มิลลิลติ รต่อนาที เป็ น
เวลา 5 นาที แล้วนํ าไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 115 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชั ่วโมง
2.5 การเตรียมเชือ้ ในระดับขวดเขย่าและถังหมัก 1 ลิตร
เตรียมสูตรอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบดังนี้ :สารสกัดยีสต์ 0.504 กรัม, ไอ
รอนซัลเฟต 0.006 กรัม, แอมโมเนียมอะซิเตต 0.18 กรัม, แมกนิเซียม
ซัลเฟต 0.018 กรัม และไดโปตัสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.03 กรัม ใน
นํ้ ากลั ่น 60 มิลลิลติ รต่อ 1 ฟรากส์ นํ าไปฆ่าเชื้อตามวิธขี อ้ 2.4 แล้วผ่าน
แก๊สไนโตรเจนเป็ นเวลา 15 นาที ก่อนถ่ายเชือ้ จากหลอดทดลองที่รอ้ ย
ละ 10 โดยปริมาตรในอาหารเลี้ยงเชื้อ นํ าไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซียส
ความเร็วรอบ 115 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48 ชั ่วโมง วิธกี ารเตรียมเชื้อ
ในถังหมัก 1 ลิตร ใช้วธิ คี ล้ายคลึงกันเพียงแต่แยกการฆ่าเชื้อสารละลาย
นํ้าตาลออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนจะนํ ามาผสมกันในตู้ปลอดเชื้อ แล้ว
ผ่านแก๊สไนโตรเจน 20 นาที ก่อนจะถ่ายเชื้อร้อยละ 10 โดยปริมาตร
เข้าสูอ่ าหารผสม โดยมีตวั แปรควบคุมดังต่อไปนี้ ความเร็วรอบ 200 รอบ
ต่อ นาที อุณหภูม ิ 35 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรดด่าง 5.0 และ
ควบคุม ค่าความเป็ นกรดด่างด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 4
นอร์มอลิต้ี และเก็บตัวอย่างครัง้ ละ 5 มิลลิลติ ร ทุกๆ 6-12 ชั ่วโมง
2.6 การวิเคราะห์ตวั อย่าง
วิ เ คราะห์ ค วามเข้ ม ข้ น เฟอร์ ฟู ร ัล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า ความขุ่ น
สารละลายเจือ จางด้วยเครื่อ งสเปคโตโฟโตมิเตอร์ท่ีค่าความยาวคลื่น
275 นาโนเมตร วิเคราะห์ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื่องแก๊ส
โครมาโตกราฟี วิเคราะห์ปริมาณนํ้ าตาลรีดวิ ซ์ดว้ ยวิธี DNS ด้วยเครื่อง
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ท่คี ่าความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร วิเคราะห์ความ
เข้มข้นเซลล์ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์น้ํ าหนักเซลล์แห้ง วัดค่าความขุ่นของ
เซลล์แห้งทีค่ า่ ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร

รูปที่ 1 ผลของความเข้มข้นของนํ้ าตาลรีดวิ ซ์จากปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสจาก
เปลือกถัวเหลื
่ องทีอ่ ตั ราส่วนของแข็งต่อสารละลายกรด 1 ต่อ 10

3.1.2 ผลของเวลาในการทําปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส
พิจารณาผลของเวลาในการทําปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิสของเปลือกถั ่ว
เหลืองที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที เมื่อเปรียบเทียบที่ความเข้มข้น
กรดและอัตราส่วนของแข็งต่อสารละลายกรดเท่ากัน พบว่า ช่วงความ
เข้มข้นกรดตํ่ากว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตร เวลาในการทําปฏิกริ ยิ ามีผลต่อ
การผลิตนํ้ าตาลรีดวิ ซ์ต่ํากว่าช่วงความเข้มข้นกรดสูงกว่าร้อยละ 2 โดย
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ความเข้มข้นร้อยละ 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยปริมาตร ที่เวลา 15, 30,
45 และ 60 นาที พบว่า สารประกอบเฟอร์ฟูรลั ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิสด้วยกรดมีความสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นกรดแบบ
แปรผันตรง ในทํานองเดียวกันกับเวลาในการทําปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิส
ดังนัน้ เวลาที่เหมาะสมสําหรับการผลิตนํ้ าตาลรีดวิ ซ์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดสารยับยัง้ เชื้อจึงเท่ากับ 15 นาที และที่สภาวะของการไฮโดรไลซิส
ของเปลือกถั ่วเหลืองที่ความเข้มข้นกรดซัลฟิ วริกร้อยละ 5 โดยปริมาตร
เวลา 60 นาที ให้สารประกอบเฟอร์ฟูรลั สูงสุดเท่ากับ 0.0789 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจากงานวิจยั ของ Sjolander และคณะ [8] ได้
พบว่าสารประกอบเฟอร์ฟูรลั ที่เกิดขึ้นจากปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสของวัสดุ
ลิกโนเซลลูโลสเป็ นสารยับยัง้ เชื้อ C.acetobutyricum ในทํานองเดียวกับ
งานวิจยั ของ Baugh และคณะ [9] ที่กล่าวว่าการเกิดสารประกอบเฟอร์
ฟูรลั ระหว่างปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสของวัสดุลกิ โนเซลลูโลสด้วยสารละลาย
ที่อุณหภูมสิ ูง พบว่ามีน้ํ าตาลในเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสบางส่วนถูก
เปลี่ยนเป็ นเฟอร์ฟูรลั โดยมีปจั จัยที่เกี่ยวข้อ งกับการเกิดสารประกอบ
เฟอร์ฟูรลั ได้แก่ อุณหภูม ิ ความเข้มข้นกรด และเวลาในการทําปฏิกริ ยิ า
ไฮโดรไลซิส

ปริมาตร ดังรูปที่ 1 และนํ้ าตาลรีดวิ ซ์มคี วามเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 22.5
กรัมต่อลิตร จากสภาวะปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสทีค่ วามเข้มข้นกรดร้อยละ 5
โดยปริม าตร เวลา 30 นาที ซึ่ง ข้อ มู ล สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ยั ของ
Abelardo Herrera และคณะ [6] ที่พบว่า ช่วงความเข้มข้นกรดร้อยละ 2
โดยปริมาตร ผลของเวลาการทําปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสของกรดมีแนวโน้ม
การเกิดนํ้ าตาลรีดวิ ซ์ต่ํากว่าช่วงความเข้มข้นกรดร้อยละ 4 และ 6 โดย
ปริมาตร และเมื่อระยะเวลาในการทําปฏิกริ ยิ ามากขึน้ ที่ความเข้มข้นกรด
สูง จะมีน้ํ า ตาลบางส่ ว นที่ถู ก ย่ อ ยสลายเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ข้า งเคีย งจาก
ปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส เช่น สารประกอบเฟอร์ฟูรลั
3.1.3 ผลของอัตราส่วนนํ้าหนักของแข็งต่อสารละลายกรด
การศึกษาผลของอัตราส่วนนํ้าหนักของแข็งต่อสารละลายกรด จากการ
ทําปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสของเปลือกถั ่วเหลืองทีค่ วามเข้มข้นกรดร้อยละ 2
และ 5 เวลา 15 นาที โดยใช้อตั ราส่วนของแข็งต่อสารละลายกรดเท่ากับ
1 : 5 และ 1 : 10 แสดงได้ดงั รูปที่ 2 พบว่า การเพิม่ อัตราส่วนของแข็ง
ต่อสารละลายกรดสามารถเพิม่ การผลิตนํ้ าตาลรีดวิ ซ์ได้มากขึ้น และได้
นํ้ าตาลรีดิวซ์สูงที่สุดเท่ากับ 31.86 กรัม ต่อ ลิตร ที่สภาวะอัตราส่ว น
ของแข็งต่อสารละลายกรดเท่ากับ 1 : 5 ความเข้มข้นกรดร้อยละ 5 โดย
ปริมาตร ผลของอัตราส่วนนํ้ าหนักของแข็งต่อสารละลายมีผลต่อความ
เข้มข้นนํ้ าตาลรีดวิ ซ์ท่ไี ด้เนื่องจากการลดลงของปริมาณสารละลายกรด
ทําให้ปริมาณตัวทําละลายลดลงตามไปด้วย ซึ่งเป็ นผลให้ความเข้มข้น
ของนํ้าตาลรีดวิ ซ์เพิม่ สูงขึน้ ตามโดยสอดคล้องกับผลการทดลองของการ
ปรับสัดส่วนของแข็งต่อของเหลวในงานวิจยั ของ Xue-bing Zhao และ
คณะ [7] ซึ่งได้อธิบายว่าเป็ นผลของการเพิม่ สารตัง้ ต้นที่เกิดขึน้ จากการ
การลดลงของตัวทําละลาย ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์มากขึน้

รูปที่ 3 ความเข้มข้นของสารประกอบเฟอร์ฟูรลั ที่เกิดขึน้ จากปฏิกิรยิ า
ไฮโดรไลซิสทีส่ ภาวะต่างๆ
3.2 ผลการศึกษาการผลิตบิวทานอลจากสารละลายไฮโดรไลซิสของ
เปลือกถั ่วเหลือง
การศึกษาการผลิตบิวทานอลจากสารละลายไฮโดรไลซิสของเปลือก
ถั ่วเหลืองโดย Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 ใน
กระบวนการหมักแบบกะ ที่ความเข้มข้นนํ้ าตาลรีดวิ ซ์เริม่ ต้นเท่ากับ 30
กรัมต่อลิตร ควบคุมสภาวะการหมักที่อุณหภูม ิ 35 องศาเซลเซียส อัตรา
การกวน 200 รอบต่อนาที ที่สภาวะไร้ออกซิเจน ค่าความเป็ นกรดด่าง
เท่ากับ 5.0 เป็ นระยะเวลา 132 ชั ่วโมง แสดงดังรูปที่ 4 และ 5 ดังนี้

รูปที่ 2 ผลของความเข้มข้นของนํ้าตาลรีดวิ ซ์จากปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสจาก
เปลือกถั ่วเหลืองทีอ่ ตั ราส่วนของแข็งต่อสารละลายกรด 1 ต่อ 10 และ 1 ต่อ 5

3.1.4 การเกิดสารยับยัง้ เชือ้ ในระหว่างไฮโดรไลซิสด้วยกรด
การศึก ษาผลของสภาวะปฏิกิริย าไฮโดรไลซิส พิจ ารณาการเกิด
สารประกอบเฟอร์ฟูรลั โดยวัดความเข้มข้นของสารละลายเฟอร์ฟูรลั ใน
แต่ละสภาวะในปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสของเปลือกถั ่วเหลืองที่กรดซัลฟิ วริก

3.2.1 การใช้น้ํ าตาลรีดวิ ซ์และการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียใ์ น
ระหว่างการหมัก
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นํ้ าตาลที่เกิดขึ้นจากปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิสของเปลือกถั ่วเหลืองถูกใช้
ในระหว่างการหมักและการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ แสดงดังรูปที่ 4
พบว่า ช่วงเวลาที่ 0 ถึง 12 ชั ่วโมง อัตราการใช้น้ํ าตาลของเซลล์เป็ นช่วง
ระยะของการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับปริมาณเซลล์ท่ไี ม่มกี ารเพิม่ จํานวน จากนัน้ มีถงึ มีการใช้น้ํ าตาลลดลง
อย่างรวดเร็วที่ช่วงเวลาที่ 18 ถึง 24 ชั ่วโมง เพื่อเพิม่ จํานวนเซลล์และ
สร้างผลิตภัณฑ์ จากเอกสารของ Mitchell [10] อธิบายไว้ว่า นํ้ าตาล
ในช่ว งระยะเพิ่ม จํา นวนเซลล์จ ะถู กเปลี่ยนเป็ นไพรูเวตผ่านการเมตา
โบไลต์ด้ว ยกระบวนการเอ็ม เดน-เมเยอร์ฮ อฟ-พานาส และผลิต เป็ น
ผลิตภัณฑ์กรดและตัวทํ าละลายต่อ ไป สุดท้า ยนํ้ าตาลถูก ใช้จนหมดที่
ช่วงเวลาที่ 40 ชั ่วโมง และเริม่ เข้าสู่มเี ซลล์หยุดการเพิม่ จํานวนและมี
เซลล์บางส่วนทีเ่ ริม่ ตาย ทีช่ ่วงเวลาที่ 116 ชั ่วโมง

นอกจากนี้ยงั พบว่า มีปริมาณกรดอะซิตกิ และบิวทิวริกเท่ากับ 4.13 และ
1.98 กรัมต่อลิตรตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นปริมาณกรดรวมเท่ากับ 6.11 กรัม
ต่อลิตร

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการหมักนํ้ าตาลจากปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสที่ความ
เข้มข้นนํ้ าตาลเริม่ ต้น 60 กรัมต่ อลิตร อุ ณหภูม ิ 35 องศาเซลเซียส และค่า
ความเป็ นกรดด่าง 5.0

4.สรุป
จากผลการทดลองการผลิต บิว ทานอลจากเปลือ กถัว่ เหลือ งเป็ น
วัตถุดบิ ด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 โดย
ศึก ษาสภาวะของการผลิตนํ้ า ตาลรีดิว ซ์จ ากการย่อ ยสลายเปลือ กถั ่ว
เหลือ งด้ว ยกรดซัล ฟิ ว ริก เจือ จางและผลิต บิว ทานอลจากสารละลาย
นํ้ าตาลที่ได้จากการย่อ ยสลาย พบว่า การย่อ ยสลายเปลือ กถั ่วเหลือ ง
ด้ว ยกรดซัล ฟิ ว ริก เจือ จางที่ส ภาวะเหมาะสม คือ ความเข้ม ข้น กรด
ซัลฟิ วริกร้อยละ 5 โดยปริมาตร ที่อุณหภูม ิ 121 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 15 นาที ในหม้อแรงดันสูง โดยผลิตนํ้ าตาลรีดวิ ซ์เท่ากับ 31.86
กรัมต่อลิตร อีกทัง้ สารละลายนํ้ าตาลที่ได้การปฏิกิรยิ าดังกล่าวสามารถ
นํ า มาใช้ ผ ลิต บิว ทานอลด้ว ยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum
ATCC BAA117 (ความเข้มข้นนํ้ าตาลเริม่ ต้น 30 กรัมต่อลิตร) คิดเป็ น
ความเข้มข้นบิวทานอลเท่ากับ 11.82 กรัมต่อลิตร คิดเป็ นความเข้มข้น
ตัวทําละลายรวมเท่ากับ 30.31 กรัมต่อลิตร

รูปที่ 4 นํ้ าตาลรีดวิ ซ์ท่ถี ูกใช้และปริมาณเซลล์ท่สี ร้างขึ้นในระหว่างการหมัก
นํ้าตาลจากปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสทีค่ วามเข้มข้นนํ้าตาลเริม่ ต้น 30 กรัมต่อลิตร
อุณหภูม ิ 35 องศาเซลเซียส และค่าความเป็นกรดด่าง 5.0

3.2.2 ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการหมัก
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเ กิด ขึ้น จากกระบวนการหมัก นํ้ า ตาลที่ไ ด้จ ากการทํ า
ปฏิกิริย าไฮโดรไลซิสของเปลือ กถั ่วเหลือ ง แสดงดัง รูปที่ 5 พบว่า
ช่วงเวลาที่ 0 ชั ่วโมง ตัวทําละลาย(อะซิโตน เอทานอล และบิวทานอล)
ยังไม่ถูกผลิต แต่มคี วามเข้มข้นกรด(อะซิตกิ และบิวทิวริก)เริม่ ต้นที่สูง
หลังจากช่วงเวลาที่ 18 ชั ่วโมง มีการเพิม่ จํานวนเซลล์ โดยเซลล์ท่เี พิม่
จํานวนจะเปลีย่ นกรดให้เป็ นตัวทําละลายส่งผลให้ตวั ทําละลายที่ช่วงเวลา
ดัง กล่ า วมีค วามเข้ ม ข้น เพิ่ม สู ง ขึ้น ในขณะที่ ค วามเข้ม ข้ น กรดลดลง
หลังจากนํ้ าตาลเริม่ หมดยังคงมีเซลล์บางส่วนที่ช่วงเวลา 40 ถึง 53
ชั ่วโมง สามารถเปลี่ยนกรดให้เป็ นตัวทําละลายได้บางส่วน แต่เมื่อ ถึง
ช่วงเวลาหลังจาก 53 ชั ่วโมง เป็ นต้นไปเซลล์ไม่สามารถเปลี่ยนกรดให้
เป็ นตัวทําละลายได้เนื่องจากการขาดนํ้ าตาลในระบบ ส่งผลให้อตั ราการ
ผลิตกรดและผลิตภัณฑ์เริม่ คงที่ โดยพบว่าที่ช ั ่วโมงที่ 140 ซึ่งเป็ นเวลา
สุดท้ายของการหมักพบว่ามีปริม าณตัวทําละลายอะซิโตน เอทานอล
และบิวทานอลเท่ากับ 12.48, 6.01 และ 11.82 กรัมต่อลิตรตามลําดับ
โดยคิด เป็ น ปริม าณตัว ทํ า ละลายรวมเท่ า กับ 30.31 กรัม ต่ อ ลิต ร

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

324

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

เอกสารอ้างอิ ง
[1] A. Herrera, S. J. Tellez-Luis, Juan J. G. Cabriales, J. A. Ramirez,
M.Vazquez. "Effect of the Hydrochloric Acid Concentration on the
Hydrolysis of Sorghum Straw at Atmospheric Pressure." Jounal of
Food Engineering 63, 2004, pp 103-109.
[2] D.T.Jones, D. R.Woods. Acetone-Butanol Fermentation Revisited.
American Society for Microbiology, 1986.
[3] E. Palmqvist, B.H. Hagerdal. "Fermentation of Lignocellulosic
Hydrolysates. Ii: Inhibitors and Mechanisms of Inhibition."
Bioresource Technology 74, 2000, pp 25-33.
[4] L. T. Fan, Y. H. Lee, M. M. Gharpuray. "The Nature of
Lignocellulosics and Their Pretreatments for Enzymatic Hydrolysis."
Adv. Biochem. Eng. 23, 1982, pp 158-187.
[5] N. Qureshi, X. L. Li, S. Hughes, B. C. Saha and M. A. Cotta.
"Butanol Production from Corn Fiber Xylan Using Clostridium
Acetobutylicum." Biotechnology Progress 22, 2006, pp 673-680.
[6] P. Lenihan, A. Orozco, E. O'Neil, M.N.M. Ahmad, D.W. Rooney,
G.M. Walker. "Dilute Acid Hydrolysis of Lignocellulosic Biomass."
Chemical Engineering Jounal 156, 2010, pp 395-403.
[7] Xue-bing Zhao, L. W. a. D.-h. L. "Effect of several factors on
peracetic acid pretreatment of sugarcane bagasse for enzymatic
hydrolysis." Jounal of Chemical Technology and Biotechnology 82,
2007, pp 1115-1121
[8] Sjolander N.O., Langlykke A.F., Peterson W.H., "Butyl Alcohol
Fermentation of Wood Sugar." Ind. Eng. Chem. 30, 1938, pp 11.
[9] Baugh, K. D. (1983) Rate of formation/decomposition and methane
fermentability of autohydrolysis product from lignocellulose, Standford
University.
[10] Mitchell W.J, Physiology of carbohydrates to solvent conversion by
clostridia. Adv Microb Physio, 39, 1998, pp 31-130.

325

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

การเตรียมวัสดุแหล่งคาร์บอนจากมูลช้างโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มลั
Preparation of Carbon-source Material from Elephant Dung by Hydrothermal Process
มานพ ชุมภูแก้ว†1, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์‡2

†

หลักสูตรวิศวรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวศิ วรรม), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่
เลขที ่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
1

‡

manop@tni.ac.th

ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีพลังงานขัน้ สูง, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
เลขที ่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
2

jintawat@tni.ac.th

เคลป์ สาหร่ายคลอเรลล่า นอกจากนี้เศษวัสุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
ครัว เรือ น เช่ น ขี้เ ลื่อ ย เศษไม้ ฟางข้ า ว เปลือ กข้ า ว ขยะมู ล ฝอย
ครัว เรือ น กากไม้ มูล สัต ว์ ก็เ ป็ นชีว มวลที่ม ีศ ักยภาพที่จ ะพัฒ นาเป็ น
เชือ้ เพลิงได้ดี โดยทั ่วไปเศษวัสดุเหล่านี้สามารถนํ ามาแปรรูปเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ได้หลากหลายต่างกันออกไปตามสมบัติของวัสดุแต่ละชนิ ด
ปจั จุบนั ในประเทศไทยมีการนํ าเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนํ าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย เช่น แกลบนํ าไปเป็ นเชื้อเพลิงหรือช่วย
ในการปรับสภาพดิน ฟางข้าวนํ าไปเป็ นอาหารสัตว์ ชานอ้อยนํ าไปใช้
เป็ นอาหารสัตว์ [1] แม้ว่าในปจั จุบนั จะมีการรณรงค์ให้มกี ารใช้พลังงาน
หมุนเวียน หรือ พลังงานทดแทน โดยการนํ าเศษวัสดุเหลือใช้มาทําให้
เกิด ประโยชน์ ห รือ แปรรู ป เป็ น พลัง งาน แต่ ชีว มวลเหล่ า นี้ ก็ย ัง ไม่ ไ ด้
นํ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกเป็ นจํานวนมาก นอกจากเป็ นการสูญเสีย
ทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็ นการสูญเสียเงินทุนเพื่อนํ ามากําจัด
ชีวมวลเหล่านี้อกี ด้วย มูลช้างเป็ นมูลสัตว์ท่มี อี ยู่ปริมาณมาก โดยเฉพาะ
ในพื้นที่จ งั หวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา ซึ่งมีปางช้า งสําหรับการท่ อ งเที่ย ว
ปจั จุบนั มีการนํามูลช้างไปใช้ประโยชน์และเพิม่ มูลค่าหลายอย่าง แต่กย็ งั
มีสว่ นหนึ่งทีย่ งั ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ และต้องมีการกําจัดเพื่อไม่ให้เกิด
ปญั หากับชุมชนในอนาคต
กระบวนการไฮโดรเทอร์มลั (Hydrothermal Process, HTC) เป็ น
กระบวนการเคมีความร้อน (Thermo-Chemical Conversion) ชนิดหนึ่ง
โดยใช้น้ํ าหรือ ตัว เร่ง ปฏิกิริยาชนิ ด อื่นเป็ นตัวกลางในการทํา ปฏิกิริย า
อุณหภูมขิ องกระบวนการจะอยู่ในช่วง 180-250 °C [2] ซึ่งกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์ม ลั สามารถนํ า ไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ห ลากหลายวิธีแ ละจะให้
ผลิตภัณฑ์ท่แี ตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั ปจั จัยต่างๆ โดยนิยมนํ ามาใช้
แปรรูปชีวมวลเป็ นวัสดุแหล่งคาร์บอน (Carbon-source Material) เพื่อ
ใช้ เ ป็ นสารตัง้ ต้ น ในการพัฒ นาวัส ดุ ท่ี ม ีส มบัติ ต ามต้ อ งการและใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายต่อไป เช่น ตัวดูดซับ เชื้อเพลิง เป็ นต้น ปจั จัยที่
มีผลต่อผลิตภัณฑ์ได้แก่ วัตถุดบิ ตัง้ ต้น อุณหภูมใิ นการทําปฏิกิรยิ าและ
ปริมาณความชืน้ ของมูลช้าง ข้อดีของวิธนี ้ี คือ โดยทั ่วไปวัสดุชวี มวลที่จะ
นํ ามาแปรรูป จากพืชนัน้ จะมีความชื้นอยู่ในตัว ซึ่ง ก่อ นทํ าการแปรรูป
จําเป็ นต้องนํ าวัสดุชวี มวลเหล่านัน้ มากําจัดความชื้นเสียก่อนโดยอาจทํา
การอบไล่ค วามชื้น หรือ นํ า ไปตากแดดจนแห้ง จึง จะสามารถนํ าไปสู่
กระบวนการต่ อ ไปได้ ซึ่ง จะเป็ น การเสีย เวลาเนื่ อ งจากกระบวนการ

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ไ ด้ทํา การศึก ษาผลกระทบของปริม าณสารเร่ง ปฏิกิริย า
อุ ณ หภู ม ิ และระยะเวลาในการทํ า ไฮโดรเทอร์ม ลั ต่ อ ปริม าณผลผลิต
โครงสร้างพืน้ ผิว องค์ประกอบเบือ้ งต้นของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์และค่า
ความร้อนของวัสดุแหล่งคาร์บอนทีไ่ ด้จากมูลช้างด้วยกระบวนการไฮโดร
เทอร์มลั จากการศึกษาพบว่าการไฮโดรเทอร์มลั โดยใช้ปริมาณสารเร่ง
ปฏิกริ ยิ า 100 ml ทีอ่ ุณหภูม ิ 200 °C เวลาในการทําปฏิกริ ยิ า 8 ชั ่วโมง
จะได้วสั ดุแหล่งคาร์บอนทีม่ ขี นาดอนุ ภาคประมาณ 1 µm และมีค่าความ
ร้อนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 66.5%เมือเปรียบเทียบกับค่าความร้อนของมูลช้าง
ทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ
คําสําคัญ: การไฮโดรเทอร์มลั , มูลช้าง
Abstract
In this study, effects of amount of catalyst, temperature and
reaction time on the product yield, surface structure, chemical
composition and calorific value of the carbon-source material
prepared from elephant dung by hydrothermal process were
investigated. It is found that the average particle size of the
carbon-source material prepared by hydrothermal process using
100 ml of catalyst at 200 °C for 8 hours was approximately 1 µm
and its calorific value increased by 66.5% compared to the raw
material.
Keywords: Hydrothermal, Elephant Dung.
1. บทนํา
ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรียท์ ่ีเป็ นแหล่งกักเก็บพลังงานจาก
ธรรมชาติ เช่น วัส ดุท่ีได้ม าจากพืชทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม สามารถ
นํามาใช้ผลิตพลังงานได้ โดยทางอ้อมนัน้ หมายถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่ได้ม าจากการเพาะปลูกและอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดิบทางการเกษตร
เป็ นพลังงานในรูปแบบต่างๆ พืชพลังงานเป็ นหนึ่งในชีวมวลทางเลือ ก
ใหม่ แม้ว่าในปจั จุบ ันยังไม่ได้ผลิตเชิงธุรกิจก็ตาม เนื่ อ งจากสามารถ
ขยายพืน้ ที่เพาะปลูกได้กว้างขวางโดยไม่รบกวนพืน้ ที่เพาะปลูกเพื่อการ
บริโภค เช่น หญ้าเนเปี ยร์ ผักกาดก้านขาว ผักตบชวา สาหร่ายไจแอนต์
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ตารางที่ 1 สภาวะทีท่ าํ การทดลองโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มลั

ไฮโดรเทอร์ม ัล จะใช้ น้ํ า เป็ น ตัว กลางในการทํ า ปฏิกิริย าหรือ สารเร่ ง
ปฏิกิรยิ า จึงเป็ นกระบวนการที่ราคาไม่สงู และกระบวนการไฮโดรเทอร์
มัล จะให้ป ริม าณอัต ราส่ ว นของผลผลิต คาร์บ อนมากกว่า วิธีก ารเผา
โดยทั ่วไปอีกด้วย [2]
งานวิจยั นี้จงึ นํามูลช้างมาแปรรูปเป็ นวัสดุแหล่งคาร์บอน ทําการศึกษา
ผลกระทบของปริม าณสารเร่ ง ปฏิกิริย า (นํ้ า กลั ่นและกรดซัล ฟิ ว ริก )
อุ ณ หภู ม ิ และระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์ ม ัล ต่ อ ปริม าณผลผลิ ต
โครงสร้างพืน้ ผิว องค์ประกอบและค่าความร้อนของวัสดุแหล่งคาร์บอนที่
ได้จากการเตรียมจากมูลช้างด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มลั

ตัวอย่าง อุณหภูม ิ เวลาในการทํา
(˚C)
ปฏิกริ ยิ า (h)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
2.1 ขัน้ ตอนการทดลอง
ขัน้ ตอนการทดลองแสดงดังรูปที่ 1 เริม่ จากการเตรียมวัตถุดบิ ซึ่ง
งานวิจยั นี้ใช้วตั ถุดบิ เป็ นมูลช้างจากปางช้างอยุธยา แสดงดังรูปที่ 2 โดย
ทํ า การตากแห้ง มูล ช้ า ง หลัง จากนัน้ นํ า มาอบแห้ง โดยใช้ตู้อ บ (ยี่ห้อ
Redline รุ่น RF115) ที่อุณหภูม ิ 110 ˚C เป็ นเวลา 24 ชั ่วโมง เพื่อให้
แห้งสนิท และใช้วตั ถุดบิ ที่ผ่านการอบแห้งจํานวน 25 กรัมผสมนํ้ ากลั ่น
และกรดซัลฟิวริก (ความเข้มข้น 5%) เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า โดยใช้ปริมาณ
นํ้าทีผ่ สมตัวเร่งปฏิกริ ยิ าแล้วจํานวน 30 50 100 ml จากนัน้ นํ าวัตถุดบิ ที่
ผสมแล้วใส่ใน Hydrothermal Chamber แสดงดังรูปที่ 3 และทําการ
ไฮโดรเทอร์มลั โดยใช้เตาเผาอุณหภูมสิ ูง (Thai burner 89) ที่สภาวะ
ต่างๆ ในหัวข้อที่ 2.2 และตารางที่ 1 จากนัน้ จึงทําการวิเคราะห์สมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
2.2 สภาวะทีท่ ําการทดลอง
สภาวะที่ทําการทดลองโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มลั แสดงดัง
ตารางที่ 1 โดยกําหนดให้คา่ อัตราการเพิม่ อุณหภูมคิ งที่เท่ากับ 4 ˚C/min
ในทุกการทดลอง

180
180
180
180
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
240
240
240
240
240
240
240
240
240

4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8

ปริมาณ
สารเร่ง
(ml)
30
30
30
50
50
50
100
100
100
30
30
30
50
50
50
100
100
100
30
30
30
50
50
50
100
100
100

อัตราการ
เพิม่ อุณหภูม ิ
(˚C/min)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2.3 การวิเคราะห์สมบัตขิ องวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ในการวิจยั นี้ทําการวิเคราะห์สมบัตติ ่างๆ ของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ โดยทํา
การวิเคราะห์ปริมาณลิกนิน เซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลส จากวิธแี ละ
มาตรฐาน
เซลลูโลส หาค่าโดยใช้วธิ ี TAPPI T203 OM-88
โฮโลเซลลูโลส หาค่าโดยใช้วธิ ี Browning in method of wood
chemistry
เฮมิเซลลูโลส หาค่าโดยหาผลต่างจาก เซลลูโลส – โฮโลเซลลูโลส

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการทดลอง
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ลิกนิน หาค่าโดยใช้วธิ ี TAPPI T222 OM-98
2) ทํ า การวิเ คราะห์โ ครงสร้ า งพื้น ผิว ด้ว ย Scanning Electron
Microscopy (SEM ยีห่ อ้ ZEISS รุน่ EVO MA10)
3) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทั ่วไป (Proximate Analysis) โดยทํา
การวิเคราะห์ค่าปริม าณความชื้น ปริม าณเถ้า ปริม าณสารระเหยและ
ปริมาณคาร์บอนคงตัวตามมาตรฐาน ASTM D7582
4) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธี Ultimate Analysis
วิเคราะห์เพื่อ ศึกษาหาองค์ประกอบธาตุท่ีมอี ยู่ในตัวอย่าง โดยทําการ
วิเคราะห์ปริม าณธาตุ คาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ตามมาตรฐาน
ASTM D75573 และวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ ตามมาตรฐาน ASTM
D4239
5) วิเคราะห์ค่าความร้อนของการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
ไฮโดรเทอร์มลั ด้วย Bomb Calorimeter ยีห่ อ้ Parr รุ่น1341โดยกรรมวิธี
isoperibol
6) ทํ าการคํา นวณปริม าณผลผลิต ทํา ได้โ ดยการนํ า นํ้ า หนัก ของ
ผลผลิตมาคํานวณโดยใช้สมการที่ (1)
%Yield
=

Wf
Wi

×100

โดย W f คือ นํ้ า หนักของผลิต ภัณฑ์ และ Wi
วัตถุดบิ ตัง้ ต้น

ml ซึ่งพบมีปริมาณขององค์ประกอบทัง้ 3 ชนิดลดลงเป็ นผลมาจากการ
สลายตัวขององค์ประกอบดังกล่าวโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มลั
ตารางที่ 2 องค์ประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ ลิกนิน

ตัวอย่าง
วัตถุดบิ ตัง้ ต้น
HTC 200 ˚C 8 h 100 ml

เซลลูโลส
35.47
28.32

เฮมิเซลลูโลส
26.16
22.22

ลิกนิน
38.79
37.12

4.1 ผลกระทบของอุณหภูม ิ
จากการศึกษาผลกระทบของอุ ณหภูม ิต่อ ปริม าณผลผลิต พบว่า ที่
อุ ณ หภู ม ิ ท่ี สู ง ขึ้ น ปริ ม าณผลผลิ ต มี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อง
เนื่องจากจากการสลายตัวองค์ประกอบต่างๆของวัสดุชีวมวล เช่น สาร
ระเหยต่างๆ แนวโน้มการลดลงของปริมาณผลผลิตแสดงดังรูปที่ 4
รูปที่ 5 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการ
ไฮโดรเทอร์ม ลั ในสภาวะอุ ณหภู ม ิท่ี 180 200 และ 240 ˚C โดย
ระยะเวลาและปริม าณสารเร่ ง ปฏิกิ ริย าคงที่ พบว่ า เมื่อ ทํ า การเพิ่ม
อุณหภูมใิ ห้สงู ขึน้ พืน้ ผิวโครงสร้างมีแนวโน้มในการแตกตัวของผนังเซลล์
มากยิง่ ขึน้ โดยที่อุณหภูม ิ 180 ˚C ผนังเซลล์มกี ารแตกตัวเพียงเล็กน้อย
ที่อุณหภูม ิ 200 ˚C ผนังเซลล์มกี ารแตกตัวมากขึน้ และที่อุณหภูม ิ 240
˚C ผนังเซลล์ม ีการแตกมากที่สุดซึ่งเป็ นผลมาจากการสลายตัวของ
เซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลส โดยจะเริม่ สลายตัวที่อุณหภูมชิ ่วง 200-240
˚C สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Liu et al. [3]

(1)
คือ นํ้ าหนักของ

4.2 ผลกระทบของระยะเวลา
รู ป ที่ 6 แสดงผลกระทบของระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์ม ัล ต่ อ
ปริมาณผลผลิตพบว่าเมื่อเพิม่ ระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์มลั ให้นานขึน้
ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อถึงระยะเวลาช่วง
ที่ 6-8 ชั ่วโมง แนวโน้ ม การเปลี่ยนแปลงของปริม าณผลผลิต ไม่ม ีการ
เปลี่ย นแปลงมากนั ก สาเหตุ เ พราะ องค์ป ระกอบที่ส ลายตัว ในช่ ว ง
อุณหภูมไิ ม่เกิน 240 ˚C เช่น ความชื้น สารระเหยต่างๆ รวมถึง เฮมิ
เซลลูโลส และ เซลลูโลส สลายตัวไปจนเกือบหมดแล้ว ส่งผลให้น้ํ าหนัก
ของผลิตภัณฑ์มกี ารเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Liu et al. [3] ทีไ่ ด้รายงานว่า เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสจะสลายตัว
เกือบทัง้ หมดที่อุณหภูมไิ ม่เกิน 250 ˚C แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณผลผลิตต่อปจั จัยด้านระยะเวลาดัง
รู ป ที่ 7 แสดงผลของระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์ ม ัล ต่ อ พื้น ผิว
โครงสร้างของวัสดุแหล่งคาร์บอน โดยเป็ นการไฮโดรเทอร์มลั ที่ระยะเวลา
ที่ต่างกันคือ 4 และ 8 ชั ่วโมง ที่อุณหภูมแิ ละสารเร่งปฏิกริ ยิ าคงที่ท่ี 200
˚C และ 50 ml ตามลําดับ พบว่าเมื่อเพิม่ ระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์มลั
นานขึ้น โครงสร้างพื้น ผิว มีแ นวโน้ ม ในการแตกตัว ของผนัง เซลล์ม าก
ยิง่ ขึน้ แม้วา่ จากงานวิจยั ของ Liu et al. [3] ได้รายงานว่า เซลลูโลส และ
เฮมิเซลลูโลสจะสลายตัวที่อุณหภูมชิ ่วง 200-240 ˚C แต่หากระยะเวลา
ในการทําปฏิกิริยาไม่นานพอ องค์ประกอบเหล่านัน้ ก็ไม่สามารถที่จะ
สลายตัวได้อย่างสมบูรณ์

รูปที่ 2 มูลช้าง จากแหล่งข้อมูล (ปางช้างอยุธยา)

รูปที่ 3 Hydrothermal Chamber

4. ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ ลิกนิน
ของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการไฮโดรเทอร์มลั 200 ˚C 8 h 100
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สรุ ป ได้ว่ า ปริม าณสารเร่ ง ปฏิ กิริย าไม่ ม ีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของ
ปริมาณผลผลิต
รูปที่ 9 แสดงภาพโครงสร้างพืน้ ผิวของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรเทอร์
มัลที่มปี ริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ าต่างกันที่ 50 และ 100 ml โดยกําหนดให้
อุ ณ หภู ม ิแ ละระยะเวลาคงที่ พบว่า เมื่อ เพิ่ม ปริม าณสารเร่ง ปฏิกิริย า
อนุ ภาคที่แตกตัวแล้วจะมีขนาดการแตกตัวที่เล็กลงและมีความกลมมาก
ยิง่ ขึน้ โดยพบว่าที่สภาวะอุณหภูม ิ 200 ˚C ระยะเวลาทําปฏิกิริยา 8
ชั ่วโมง ปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ า 100 ml อนุ ภาคมีการแตกตัวเป็ นขนาด
เล็กในช่วงประมาณ 1 µm แสดงให้เห็นว่าว่าปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ ามี
ผลต่อการแตกตัวของโครงสร้างพื้นผิวของวัสดุชีวมวล โดยส่งผลให้ม ี
การแตกตัวได้ดีและมีความกลมมากยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Ratchahat et al. [4] ทีร่ ายงานว่า สารเร่งปฏิกริ ยิ ามีผลต่อขนาดอนุ ภาค
ในกระบวนการไฮโดรเทอร์ม ลั โดยสารเร่งปฏิกิริยาที่ม ากขึ้นจะทําให้
อัตราการไฮโดรไลซิสสามารถทําได้ดยี งิ่ ขึน้

รูปที่ 4 ผลกระทบของอุณหภูมใิ นการไฮโดรเทอร์มลั ต่อปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้

(ก) มูลช้างยังไม่ทาํ ไฮโดรเทอร์มลั

4.4 การวิเคราะห์สมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทั ่วไปองค์ประกอบธาตุของวัตถุดบิ ตัง้
ต้นและผลิตภัณฑ์ท่จี ากการเตรียมด้วยการไฮโดรเทอร์มลั ที่ 200˚C เป็ น
เวลา8 ชั ่วโมง ใช้สารเร่งปฏิกริ ยิ าปริมาณ 100 ml แสดงดังตารางที่ 3
และตารางที่ 4 พบว่า การไฮโดรเทอร์มลั ส่งผลให้ปริมาณสารระเหย
ลดลงจากเดิม 76.73 % เป็ น 36.50 % และปริมาณคาร์บอนคงตัวเพิม่
จากเดิม 9.88 % เป็ น 10.73 % เนื่องจากระหว่างการไฮโดรเทอร์มลั อาจ
ทําให้เกิดการสลายตัวของโครงสร้างหรือสารระเหยโดยสลายตัวไปในรูป
ของเถ้าและก๊าซต่างๆ ส่งผลให้วสั ดุแหล่งคาร์บอนที่เตรียมจากมูลช้าง
โดยการไฮโดรเทอร์ม ลั มีป ริม าณคาร์บอนคงตัวมากขึ้น และปริม าณ
คาร์บอนมีปริมาณเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเช่นกัน

(ข) T 180 ˚C 4 h 50 ml

(ค) T 200 ˚C 4 h 50 ml
(ง) T 240 ˚C 4 h 50 ml
รูปที่ 5 เปรียบเทียบโครงสร้างพืน้ ผิวของวัสดุแหล่งคาร์บอนหลังจากไฮโดร
เทอร์มลั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นการทําปฏิกริ ยิ า

(ก) มูลช้างยังไม่ทาํ ไฮโดรเทอร์มลั

รูปที่ 6 ผลกระทบของเวลาในการไฮโดรเทอร์มลั ต่อปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้

4.3 ผลกระทบของปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ า
จากการศึกษาถึงผลกระทบจากปจั จัยด้านปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา
แล้ว ต่อ ปริม าณผลผลิต พบว่า ปริม าณสารเร่งปฏิกิริยาส่งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตเพียงเล็กน้ อ ย ดังรูปที่ 8 จึงสามารถ

(ข) T 200 ˚C 4 h 50 ml
(ค) T 200 ˚C 8 h 50 ml
รูปที่ 7 เปรียบเทียบโครงสร้างพืน้ ผิวของวัสดุแหล่งคาร์บอนหลังจากไฮโดร
เทอร์มลั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเวลาในการทําปฏิกริ ยิ า
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ชั ่วโมง ใช้ปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ า 100 ml มีค่าความร้อน เท่ากับ 18.56
MJ/kg โดยเพิม่ ขึน้ 66.5% เมื่อเทียบกับมูลช้างที่ใช้เป็ นวัตถุดบิ ซึ่งมีค่า
ความร้อนเท่ากับ 11.15 MJ/kg เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้
พบว่ามีค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกัน โดย Parshetti ; et al. [5] ได้
วิเคราะห์ค่าความร้อนของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานนํ้ ามันปาล์ม ที่ผ่าน
การไฮโดรเทอร์มลั ทีอ่ ุณหภูม ิ 350 ˚C ระยะเวลา 20 นาที พบว่ามีคา่ การ
เผาไหม้ท่มี ากที่สุดเท่ากับ 27 MJ/kg โดยมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 49%
และที่อุณหภูม ิ 250 ˚C มีค่าการเผาไหม้เท่ากับ 22.1 MJ/kg ปริมาณ
ผลผลิตเท่ากับ 62%
5. สรุป

รูปที่ 8 ผลกระทบของปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ าในการไฮโดรเทอร์มลั ต่อปริมาณ
ผลผลิตทีไ่ ด้

จากการศึกษาผลกระทบของอุ ณหภูม ิและระยะเวลาในการไฮโดร
เทอร์มลั ต่อปริมาณผลผลิตพบว่าที่อุณหภูมทิ ่สี ูงขึน้ และการใช้เวลานาน
ขึ้น ทํ า ให้ ป ริม าณผลผลิ ต มีแ นวโน้ ม ที่ล ดลง ขณะที่ ป ริม าณสารเร่ ง
ปฏิกิริย ามีผ ลต่ อ ปริม าณผลผลิต ที่ไ ด้เ ล็ก น้ อ ย อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ ใช้
เวลานานขึน้ และใช้ปริมาณสารเร่งมากขึน้ จะส่งผลของโครงสร้างพื้นผิว
ของวัสดุมากขึน้ โดยเมื่อใช้ปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ า 100 ml ที่อุณหภูม ิ
200 °C เวลาทําปฏิกริ ยิ า 8 ชั ่วโมง จะได้วสั ดุแหล่งคาร์บอนที่มขี นาด
อนุ ภาคประมาณ 1 µm และมีค่าความร้อนเพิม่ ขึน้ จากเดิม 66.5% เมือ
เปรียบเทียบกับค่าความร้อนของมูลช้างทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ

(ก) มูลช้างยังไม่ทาํ ไฮโดรเทอร์มลั

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุ น การวิจ ยั นี้ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี
ไท ย -ญี ปุ่ น ซึ่ ง ส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จ ั ย ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น โ ค ร ง ก า รจั ด ตั ้ง
ห้อ งปฏิบตั ิก ารวิจ ยั กระบวนการวัส ดุขนั ้ สูง และขอขอบคุณ บริษ ัท
อินเตอร์ คลินส์ อินดัสตรีส์ จํากัด ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการติดตัง้ และ
ซ่อมบํารุงเตาเผาทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้

(ข) T 200 ˚C 8 h 50 ml
(ค) T 200 ˚C 8 h 100 ml
รูปที่ 9 เปรียบเทียบโครงสร้างพืน้ ผิวของวัสดุแหล่งคาร์บอนหลังจากไฮโดร
เทอร์มลั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ าในการทําปฏิกริ ยิ า
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทัวไปของวั
่
ตถุดบิ ตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้จากการไฮโดรเทอร์มลั ที่ 200 ˚C 8 h สารเร่งปฏิกริ ยิ า 100 ml

ตัวอย่าง
มูลช้าง
HTC

ร้อยละ
ความชืน้
7.93
46.30

เอกสารอ้างอิ ง
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[2] J.A. Libra et al., “Hydrothermal carbonization of biomass residuals a
comparative review of the chemistry processes and applications of
wet and dry pyrolysis,” Biofuels, vol. 2, no. 1, pp. 89-124, January
2011.
[3] Z. Liu et al., “Production of solid biochar fuel from waste biomass
by hydrothermal carbonization,” Fuel, vol. 103, no. 1, pp. 943-949,
April 2009.
[4] S. Ratchahat et al., “Synthesis of carbon microspheres from starch
by hydrothermal process,” Science Journal of Ubon Ratchathani
University, vol. 2, no. 1, pp. 40-45, November 2010.
[5] G. Parshetti et al., “Chemical structural and combustion
characteristics of carbonaceous products obtained by hydrothermal

องค์ประกอบแบบประมาณ
สารระเหย เถ้า คาร์บอนคงตัว
76.23
5.96
9.88
36.50
6.47
10.73

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของวัตถุดบิ ตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้จากการไฮโดรเทอร์มลั ที่ 200 ˚C 8 h สารเร่งปฏิกริ ยิ า 100 ml

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน
ซัลเฟอร์
มูลช้าง
17.05
4.47
0.19
10.88
HTC
18.51
3.90
0.21
11.82
จากการวิเคราะห์ค่า ความร้อ นของวัสดุแ หล่ งคาร์บ อนจากมูลช้า ง
พบว่า มูลช้างที่ผ่านการไฮโดรเทอร์มลั ที่อุณหภูม ิ 200 ˚C ระยะเวลา 8
ตัวอย่าง
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carbonization of palm empty fruit bunches,” Biosource Technology,
vol. 135, no. 1, pp. 683-689, April 2013.
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การสอนฟั งภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเน้ นการสื่อสารเพื่อยกระดับความสามารถในการทํา
ข้อสอบโทอิ คด้านทักษะการฟั ง สําหรับนักศึกษาวิ ศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ที่ 1
Using Communicative Approach to Uplift TOEIC Proficiency Test on Listening Skill for
the 1st Year Engineering Students
บุญชัย คงศักดิตระกู
์ ล

สํานักวิชาพื้นฐานและภาษา สภาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม.10250
boonchai@tni.ac.th

after using communicative approach teaching and 3) to study
students’ opinions toward the teaching materials and methods by
using communicative approach teaching. The 60 samples were
randomly selected from the 1st year students in faculty of
Engineering who enrolled in English for Communication 1
(ENL101) course in 2013 academic year. The research instrument
consisted of 1) 80 items of pre-test and post test for 4 types of
exercises 2) 100 items of pre-test and post test for TOEIC
proficiency test on listening skill 3) the questionnaire surveyed
about the students’ opinions toward the teaching materials and
methods. The t-test was used to analyze the data in order to
access the students’ English listening ability before and after using
communicative approach teaching for TOEIC Listening Test. In
addition, the mean and standard deviation were used to evaluate
the students’ opinions toward the teaching materials and methods.
The results of the study were the efficiency in English teaching by
using communicative approach was able to uplift 1st year
engineering students’ proficiency in TOEIC listening skill test
taking. The test results which compare the efficiency in English
teaching by using communicative approach found that after using
communicative approach teaching, the students’ post-test score
categorized by 4 types of exercises were higher than the students’
pre-test score which had statistically significant difference at 0.05
level. In addition, the students’ level of satisfaction toward the
teaching materials and methods by using communicative approach
teaching was at very high level (0.90).
Keywords: Teaching Listening Skills, Using Communicative
Approach, TOEIC Proficiency Test on Listening Skill

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาผลการสอนด้วยวิธกี าร
สอนการฟงั แบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทํา
ข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ฟงั ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้ นการ
สื่อสาร และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อวิธกี ารสอน
แบบเน้นการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้
ปี ท่ี 1 ที่ล งทะเบีย นเรีย นในรายวิช าภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สาร 1
(English for Communication 1) ในปี การศึกษา 2556 จํานวน 60 คน
โดยใช้วิธกี ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบง่า ย (Simple Random Sampling
Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนประจําคาบเรียนการสอนฟงั ภาษาอังกฤษแบบเน้ นการ
สื่อสาร จํานวน 80 ข้อ 2) แบบทดสอบ TOEIC วัดความสามารถในการ
ฟ งั ภาษาอัง กฤษก่ อ นเรี ย นและหลัง เรีย น จํ า นวน 100
ข้ อ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี ่อวิธกี ารสอนฟงั ภาษาอังกฤษแบบเน้น
การสื่ อ สาร สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความ
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า การสอนด้วยวิธกี ารสอนการฟงั แบบเน้นการสื่อสาร
(Communicative Approach) สามารถยกระดับความสามารถในการทํา
ข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี
1 ได้ โดยหลังการเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้ นการสื่อสารนักศึกษามี
คะแนนที่สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจต่อ วิธีการสอนฟงั ภาษาอังกฤษเพื่อ ยกระดับความสามารถใน
การทําข้อสอบ TOEIC ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.32
คําสําคัญ: การสอนฟงั ภาษาอังกฤษ, วิธกี ารสอนแบบเน้นการ
สื่อสาร, ข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั
Abstract

1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้เปิ ด
สอนเพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถและมีคุณภาพ

The purposes of this research were 1) to test the
efficiency of communicative approach teaching for TOEIC listening
test, 2) to compare students’ English listening ability before and
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จํานวน 300 คน

ในด้า นเทคโนโลยีแ ละอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้ ย ัง ได้ม ีน โยบายให้
นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า นการสื่ อ สารทั ง้ ภาษาญี่ ปุ่ น และ
ภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจึงให้ความสําคัญเป็ นอย่าง
มากกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทีไ่ ด้วางไว้โดยสถาบันได้เปิ ดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นวิชาบังคับ
3 รายวิชาให้แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบันฯนอกจากนี้ ยงั เปิ ดให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย (สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2554: 20) โดยสํานักวิชาพื้น ฐานและภาษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิช าภาษาญี่ปุ่น และภาษาอัง กฤษให้ก ับ นัก ศึก ษาในทุ ก คณะของ
สถาบัน นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารจัดการเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ
ในช่วงก่อนเข้าเรียนจริงและเป็ นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1
2 3 และวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ENL-412) เพื่อให้นกั ศึกษาได้ยกระดับ
ความสามารถทัง้ ด้านการฟงั และการอ่านเพื่อนําไปใช้ในการสอบ TOEIC
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการทํา
ข้อสอบโทอิคด้านการฟงั โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแน้นการสื่อสารหรือ
Communicative Approach ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี
1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อ พัฒ นาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอัง กฤษในรายวิช าอื่ น ๆ ในการทํ า การวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปเพื่อ ให้
สามารถทําคะแนนการสอบด้านการฟงั จากแบบวัด TOEIC ในระยะ
ต่อไปได้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สาร 1 (ENL-101) ในปี การศึกษา 2556
จํานวน 60 คนได้มาด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling Technique)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ผลการสอนฟงั ภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบเน้นการ
สื่อสาร
2. ความสามารถในการทํ า ข้อ สอบโทอิค ด้า นทัก ษะการฟ งั
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ที่ลงทะเบียน
เรีย นในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สาร 1 (English
for
Communication1)
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อวิธกี ารสอนแบบเน้นการ
สื่อสารอยูใ่ นระดับมาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจําคาบเรียนการ
สอนฟงั ภาษาอังกฤษแบบเน้นการสื่อสารเพื่อยกระดับความสามารถใน
การทําข้อสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ จํานวน 8 ชุดซึง่ ประกอบด้วย
1. Sentences about Photographs
20 items
2 Stimuli-Response
20 items
3. Short-Conversation
20 items
(10 conversations with 3 questions each)
4. Short Talks
20 items
(10 talks with 3 questions each)
Total Score for Listening
80 scores

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึก ษาผลการสอนด้ว ยวิธีก ารสอนการฟ งั แบบเน้ น การ
สื่อสาร (Communicative Approach) ในการทําข้อสอบโทอิคด้านทักษะ
การฟงั
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร(Communicative
Approach)
3. เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ม ีต่อ วิธกี ารสอน
แบบเน้นการสื่อสาร(Communicative Approach)

2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษ 1
ฉบับ จํานวน 100 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 45 นาทีซง่ึ ประกอบด้วย
1. Sentences about Photographs
10 items
2. Stimuli-Response
30 items
3. Short-Conversation
30 items
(10 conversations with 3 questions each)
4. Short Talks
30 items
(10 talks with 3 questions each)
Total Score for Listening
100 scores

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาผลของวิธกี ารสอนแบบเน้นการ
สื่อสาร(Communicative Approach) ในการทําข้อสอบโทอิคด้านทักษะ
การฟงั ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2556 โดยมี
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทีศ่ กึ ษาดังนี้
ประชากร
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ENL-101) ในปี การศึกษา 2556
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3. แบบสอบถามความพึง พอใจที่ ม ีต่ อ วิธีก ารสอนฟ งั
ภาษาอังกฤษแบบเน้ นการสื่อสาร(Communicative Approach) เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการทําข้อสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลการสอนด้วยวิธกี ารสอนการ
ฟงั แบบเน้ น การสื่อ สาร (Communicative Approach) ในการทํ า
แบบทดสอบโทอิค ด้านทักษะการฟงั ประจําคาบเรียน
แบบวัด

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิ เคราะห์ผลการศึ กษาผลการสอนการฟั ง
ด้วยวิ ธีการสอนแบบเน้ นการสื่อสาร (Communicative Approach)
ในการทําข้อสอบโทอิ ค ด้านทักษะการฟัง
ผลการศึกษาผลการสอนด้วยวิธกี ารสอนการฟงั แบบเน้นการ
สื่อสาร (Communicative Approach) โดยให้กลุ่มตัวอย่างหรือนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอังกฤษเพื่อ
การสื่อ สาร 1 (ENL-101) ในปี การศึกษา 2556 จํานวน 60 คน ทํา
แบบทดสอบซึ่งเป็ นข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ด้าน
ทั ก ษะการฟ งั (Listening
Comprehension) จํ า นวน 80 ข้ อ
ประกอบด้วยแบบทดสอบ 4 ส่วนคือ Sentences about Photographs,
Stimuli-Response, Short-Conversation และ Short Talks ผลวิเคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 1

Sentences
about
Photographs
StimuliResponse

ShortConversation

Short Talks

คะแนน
เต็ม

Sentences about Photographs

20

Stimuli-Response

20

Short-Conversation

20

Short Talks

20

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

16.53

3.03

82.67

12.58

3.70

62.92

9.93

3.75

49.67

12.55

4.17

62.75

ก่อน
เรียน
หลัง
เรียน
ก่อน
เรียน
หลัง
เรียน
ก่อน
เรียน
หลัง
เรียน
ก่อน
เรียน
หลัง
เรียน

x

ผลต่าง

SD.

60

11.33

3.64

60

16.53

3.03

60

7.97

3.30

60

12.58

3.70

60

6.97

3.24

60

9.93

3.75

60

8.30

4.64

60

12.55

4.17

t.

df

Sig.

2.56

-15.756

59

0.000*

4.62

2.82

-12.695

59

0.000*

2.97

2.40

-9.574

59

0.000*

4.25

2.65

-12.409

59

0.000*

x

SD.

5.20

* นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการเปรีย บเทีย บผลของวิธีก ารสอนแบบเน้ นการสื่อ สาร
(Communicative Approach) ในการทําข้อสอบโทอิค ด้านทักษะการฟงั
พบว่ า คะแนนก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้ว่า
ความสามารถในการทําข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั หลังการเรียนด้วย
วิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสารในการทําข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั
สูงกว่าก่อนเรียน

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานและอันดับ
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC
ด้านทักษะการฟงั ประจําคาบเรียน
แบบวัด

N

อันดับ
1

ตารางที่ 3 ผลต่างคะแนน TOEIC ความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษ
ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบเน้ นการสื่ อ สาร
(Communicative Approach)

2
4
3

จา กผ ล กา รวิ เ ครา ะ ห์ ผ ลกา รส อ บ วั ด ควา ม ส า ม า รถ
ภาษาอังกฤษ TOEIC ด้านทักษะการฟงั (Listening Comprehension)
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งทํ า คะแนนเฉลี่ ย สู ง เกิน 75.0% ในแบบวัด
Sentences about Photographs ซึ่งได้ ร้อยละ 82.67 สูงสุดเป็ นอันดับ
หนึ่ ง รองลงมา คือ แบบวัด Stimuli-Response ร้อ ยละ 62.92 และ
Short Talks ร้อยละ 62.75 โดยน้อยสุด คือ Short-Conversation ร้อยละ
49.67

นักศึกษา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ส่วนที่ 2 การศึกษาเปรียบเที ยบความสามารถในการฟั ง
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิ ธีการสอนแบบเน้ นการ
สื่อสาร (Communicative Approach)
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คะแนน TOEIC (495)
ก่อน
หลัง
ผลต่าง
เรียน
เรียน
(D)
220
265
45
145
175
30
105
140
35
180
195
15
185
200
15
160
210
50
130
200
70
220
240
20
120
245
125
130
175
45
220
280
60
180
220
40
160
185
25

นักศึกษา
คนที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คะแนน TOEIC (495)
ก่อน
หลัง
ผลต่าง
เรียน
เรียน
(D)
110
205
95
120
165
45
185
290
105
175
165
-10
260
320
60
210
325
115
175
160
-15
135
165
30
175
230
55
160
290
130
115
210
95
100
290
190
185
325
140
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

110
265
115
190
120
180
145
95
145
135
115
140
160
75
190
195
165

145
310
190
200
185
180
220
155
180
175
200
160
225
190
265
205
195
คะแนนรวม

35
45
75
10
65
0
75
60
35
40
85
20
65
115
75
10
30

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

220
130
200
180
135
180
225
205
205
140
180
175
140
120
155
180
155
9,725

265
265
335
180
315
210
245
340
325
190
310
305
180
205
265
210
185
13,580
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< 0.05 หรือ กล่าวได้ว่า คะแนน TOEIC ความสามารถในการฟ งั
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร
(Communicative Approach) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี ก ารสอนแบบเน้ นการสื่ อ สาร
(Communicative Approach) สามารถยกระดับความสามารถในการสอบ
TOEIC ด้านทักษะการฟงั ของนักศึกษาได้จริง

45
135
135
0
180
30
20
135
120
50
130
130
40
85
110
30
30
3,855

ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาที่ม ีต่ อ
วิธกี ารสอนฟงั ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถในการทําข้อสอบ
TOEIC พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 เมื่อพิจารณาราย
คาบ พบว่า มีค วามพึง พอใจในระดับ มากที่สุด ทัง้ 8 คาบ โดยสูง สุด
อันดับหนึ่ง คือ คาบที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือ คาบที่ 5,6,7 มี
ค่าเฉลีย่ 4.34
สรุปผลงานวิ จยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่องการสอนฟงั ภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ กี าร
สอนแบบเน้นการสื่อสารเพื่อยกระดับความสามารถในการทําข้อสอบ
โทอิคด้านทักษะการฟงั สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 1
สามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ผลต่างคะแนน TOEIC ความสามารถในการ
ฟงั ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้ นการ
สื่อสาร (Communicative Approach) พบว่า หลังเรียนมีคะแนนสูงสุดอยู่
ที่ 335 คะแนน และมีคะแนนเพิม่ ขึ้นสูงสุด คือ 190 คะแนน และตํ่าสุด
คือ คะแนนลดลงจากก่อนเรียน 15 คะแนน โดยผลการศึกษา พบว่า มี
นักศึกษาจํานวน 2 คน ที่มผี ลคะแนนหลังเรียนลดลง และ จํานวน 2 คน
ทีม่ ผี ลคะแนนเท่าเดิม คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ คะแนน TOEIC หลังเรียน
ร้อยละ 39.64

1. ผลการวิเคราะห์ผลการสอนด้วยวิธกี ารสอนการฟงั แบบเน้น
การสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทําข้อสอบโทอิค ด้าน
ทักษะการฟงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทําคะแนนเฉลี่ยสูงเกิน 75.0% ในแบบ
วัด Sentences about Photographs ซึ่งได้ ร้อยละ 82.67 สูงสุดเป็ น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ แบบวัด Stimuli-Response ร้อยละ 62.92 และ
Short
Talks ร้ อ ยละ 62.75 โดยน้ อ ยสุ ด คื อ แบบวัด ShortConversation ร้อยละ 49.67 ตามลําดับ

ตารางที่ 4 เปรีย บเที ย บคะแนน TOEIC ความสามารถในการฟ งั
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร
(Communicative Approach)
คะแนน TOEIC
การทดสอบ

ก่อนเรียน
หลังเรียน

ผลต่างคะแนน
N

x

SD.

x

t

df

Sig.

10.4
53

59

0.000*

2. ผลการวิเคราะห์เ ปรียบเทีย บความสามารถในการฟ งั
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร
(Communicative Approach) พบว่า นักเรียนส่วนมากมีความสามารถ
ในการทําคะแนน TOEIC เพิม่ ขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนที่
33.42 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย TOEIC เท่ากับ 162.08 คะแนน ส่วน
หลัง เรีย นมีค ะแนนเฉลี่ย เพิ่ม เป็ น 44.18 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
TOEIC เพิม่ เป็ น 226.33 คิดเป็ นอัตราส่วนการเพิม่ ขึน้ ของคะแนนจาก
ก่อนเรียนร้อยละ 32.22 และอัตราการเพิม่ ขึ้นคะแนน TOEIC ร้อยละ
39.64 คะแนน TOEIC วัดความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษก่อ น
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร มีความแตกต่าง
กัน อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ โดยผลทดสอบค่า เฉลี่ย ความแตกต่ า ง
พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนคะแนน TOEIC มีค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ที่ 64.25 คะแนน และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 47.61 คะแนน ดังนัน้
แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอน

SD.

60
60

162.08
226.33

40.80
56.18

64.25

47.61

* นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลทดสอบค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามี
คะแนน TOEIC เฉลี่ยอยู่ท่ี 162.08 คะแนน และหลังเรียนนักศึกษามี
คะแนน TOEIC เฉลี่ยอยู่ท่ี 226.33 คะแนน ซึ่งก่อนเรียนและหลังเรียน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนน TOEIC แตกต่างกันที่ 64.25 คะแนน และ
ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 47.61 คะแนน ผลการทดสอบเปรีย บเทีย บ
คะแนน TOEIC ความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยวิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach)
ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 พบว่า มีคา่ t = -10.453, Sig. = 0.000
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ที่ม ีคํ า เชื่อ ม เพราะคํ า เชื่อ มจะแสดงความสัม พัน ธ์ข องเนื้ อ ความใน
ประโยคหน้ า และประโยคหลัง ในรูป แบบใดรูป แบบหนึ่ ง ทัก ษะการ
คาดการณ์ล่วงหน้ ารวมถึง การที่ผู้ฟงั จะคาดการณ์ อย่างคร่าวๆ ว่าตน
กํ า ลัง จะได้ ฟ งั เรื่ อ งอะไร หรื อ บทสนทนาเกี่ ย วกับ อะไร โดยอาจ
คาดการณ์ได้จากหัวข้อ เรื่อง รูปภาพ ตาราง และความรูร้ อบตัวที่ผฟู้ งั มี
อยู่ โดยเชื่อ มโยงกับความรู้เดิมทําให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจใน
เนื้ อ หาที่ ฟ งั และอ่ า น จดจํ า สิ่ ง ที่ เ รี ย นดีข้ึ น และสามารถทํ า คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนเพิม่ ขึน้ จากเกณฑ์กําหนด โดยผลการศึกษาครัง้ นี้
พบว่า ความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
วิธีก ารสอนแบบเน้ น การสื่อ สาร (Communicative Approach) มี
อัตราส่วนการเพิม่ ขึน้ ของคะแนนจากก่อนเรียนร้อยละ 32.22 และอัตรา
การเพิม่ ขึน้ คะแนน TOEIC ร้อยละ 39.64
4. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการทําข้อสอบ
โทอิค ด้า นทัก ษะการฟ งั หลัง การเรีย นด้ว ยวิธีก ารสอนแบบเน้ น การ
สื่อ สารในการทํา ข้อ สอบโทอิคด้า นทักษะการฟ งั โดยผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ
หลั ง เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบเน้ นการสื่ อ สาร พบว่ า คะแนน
ความสามารถในการฟงั ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธกี าร
สอนแบบเน้ นการสื่อสาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ วอลเลตและดิสคิ (Valette and
Disick,1972:168) ทีก่ ล่าวว่า วิธกี ารสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเป็ น
วิธีก ารเรีย นการสอนที่เ น้ น การฝึ ก หัด ตามความรู้ค วามสามารถของ
ผูเ้ รียนและช่วยให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามชํานาญในทักษะภาษาที่ต้องการ
ทําให้สามารถทําแบบทดสอบหลังการเรียนได้เพิม่ มากขึน้

แบบเน้ นการสื่อสาร สามารถยกระดับความสามารถในคะแนน TOEIC
นักศึกษาได้จริงอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อวิธกี าร
ั
สอนฟ ง ภาษาอัง กฤษเพื่อ ยกระดับ ความสามารถในการทํ า ข้อ สอบ
TOEIC พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.32 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.90
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลงานวิจยั พบว่า การสอนฟงั ภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธกี ารสอนแบบเน้นการสื่อสาร สามารถยกระดับความสามารถในการทํา
ข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี
1 ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมติ รา อังวัฒนากูล (2535 ก :
8) ที่ก ล่า วว่าการฟ งั เป็ น กระบวนการของสมองหลายขัน้ ตอนที่ต่ อ
ั ญาและเป็ น
เนื่ อ งมาจากการได้ยิน ซึ่ง เป็ น ความสามารถทางสติป ญ
ความสามารถที่จะรับรู้สงิ่ ที่ได้ยนิ จับความ และตีความของสิง่ ที่รบั รู้ได้
รวมถึงจดจํานําไปใช้ได้ โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบผลการสอนด้วย
วิธกี ารสอนการฟงั แบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) ใน
การทําข้อสอบโทอิค ด้านทักษะการฟงั พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนมี
คะแนนที่แ ตกต่า งกัน โดยหลังจากเรีย นด้ว ยวิธีก ารสอนแบบเน้ นการ
สื่อสารนักศึกษามีคะแนนทีส่ งู ขึน้
2. จากผลการวิเคราะห์ ผลการสอนด้วยวิธีการสอนการฟ งั
แบบเน้ นการสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทําข้อสอบ
โทอิค ด้านทักษะการฟงั พบว่า นักศึกษาทําคะแนนเฉลี่ยสูงเกิน 75.0%
ในแบบวัด Sentences about Photographs ซึ่งได้ ร้อยละ 82.67 สูงสุด
เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง รองลงมา คือ แบบวัด Stimuli-Response และ Short
Talks โดยน้ อ ยสุด คือ Short-Conversation ตามลํ า ดับ ผลการศึก ษา
สอดคล้องกับแนวคิดของ แคทลีน (Kathleen 1986 : 76) ที่กล่าวว่า
ความแตกต่างของการฟงั และการได้ยนิ ว่า การฟงั เป็ นทักษะที่ได้รบั การ
พัฒ นาแล้วโดยที่ก ารฟ งั จะเกิด ขึ้น เมื่อ มีส ญ
ั ญาณเสีย งส่ง ไปยัง สมอง
สมองรับ สัญ ญาณเสีย งนัน้ แล้ว แปลสัญ ญาณออกมาเป็ นข้อ ความที่ม ี
ความหมาย ทําให้ผฟู้ งั เกิดความเข้าใจ ซึ่งนักศึกษาจะทําแบบทดสอบได้
ก็ต้องฟงั แล้วแปลสัญญาณออกมาเป็ นข้อความที่มคี วามหมาย ซึ่งทําให้
เกิดความเข้าใจ
3. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาโดยรวมมี
ความสามารถในการทําคะแนน TOEIC เพิม่ ขึน้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรีย นสูง กว่ า ก่ อ นเรีย น ผลการศึก ษาสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ วีณ า
จันทนาโกเมษ (2530 : 105) ซึ่งกล่าวว่า ในการฟงั ผูฟ้ งั จะต้องใช้ทกั ษะ
ความรู้เ พื่อ ช่ วยให้เ ข้าใจสิ่ง ที่ได้ยินได้ฟงั ดีข้นึ ซึ่งหนึ่ งในทัก ษะนัน้ คือ
ทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive Skill) โดยมากแล้ว ผูฟ้ งั จะ
สามารถเดาได้ ว่ า ผู้ พู ด นี้ กํ า ลัง จะพู ด อะไรต่ อ จากการพู ด ค้ า งไว้
โดยเฉพาะการพูดเกี่ยวกับสํานวนต่างๆ สุภาษิต คําพังเพย และการพูด

5. จากการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อ
วิธีการสอนแบบเน้ น การสื่อ สารอยู่ใ นระดับมากที่สุด แสดงให้เ ห็น ว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ วิธีการสอนฟงั ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบ TOEIC ในระดับ ดี ม ากที่ สุ ด ผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โอ (Ou,1993:2348-A) ที่ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการฟงั ภาษาอังกฤษ กับแรงจูงใจ
ของนักศึกษา พบว่า แรงจูงใจมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการศึกษา
บางเรื่อง กล่าวคือ การเรียนบางเรื่องอาจต้องใช้แรงจูงใจมากกว่าการ
เรียนเรื่องอื่น ประสิทธิภาพการสอนของครูมผี ลต่อการส่งเสริมแรงจูงใจ
ของผูเ้ รียน โดยผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มตี ่อวิธกี ารสอนฟงั ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถในการทํา
ข้อสอบ TOEIC อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.32 ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.90
โดยผลวิเคราะห์ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากทีส่ ุด โดยในรายด้าน พบว่า มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น โดยสูงสุด คือ ด้านขนาดตัวอักษร
ของสื่อ ที่นํ า มาสอนอ่ า นง่า ย รองลงมา สื่อ การเรีย นการสอนมีค วาม
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[6] Rost, Micheal. Listening in Action. London: Prentice-Hall Ltd.,
1994
[7] Valette R.M. and R.S. Disick. Modern Language Performance
Objectives and Individualizations. New York : Harcourt Brace
Jovanovich Inc., 1972

หลากหลาย และมีค วามพึง พอใจในระดับ มาก คือ รู ป ภาพที่นํ า มา
ประกอบการเรียนการสอนชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิด
ของวีณา จันทนาโกเมษ (2530 : 105) ซึ่งกล่าวว่า ในการฟงั ผู้ฟงั
จะต้องใช้ทกั ษะ ความรู้เพื่อช่วยให้เข้าใจสิง่ ที่ได้ยนิ ได้ฟงั ดีขน้ึ อันได้แก่
สื่อทางตาทีจ่ ะช่วยในการฟงั (Visual Help) ผูฟ้ งั มีส่อื ทางตาหลายชนิดที่
จะช่วยเสริมสร้างให้มคี วามเข้าใจเนื้อหาที่ฟงั หรือการสนทนาได้ดขี น้ึ อัน
ได้แ ก่ รู ป ภาพ ภาพถ่ า ย ภาพนิ่ ง แผนที่ และแผนภู ม ิ แล้ ว ยัง รวม
หมายถึงสีหน้ า ท่า ทาง อากัปกิริยาอื่นๆ ของผู้พูดด้วย และพบว่า
นั ก ศึ ก ษามีค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดับ มากที่ สุ ด ผล
การศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ รอสท์ (Rost 1994 : 146) ซึ่งได้ให้
ข้อ เสนอแนะในการสอนทัก ษะการฟ งั แก่ ค รูผู้ส อนภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาต่ า งประเทศว่ า ควรจัด บรรยากาศในชัน้ เรีย นให้ เ ป็ น กัน เอง
พยายามให้หวั เรื่องทีส่ อนอยูใ่ นความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนมั ่นใจ
ว่าใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะฟงั หาโอกาสให้นกั เรียนได้ฟงั การพูดจากเจ้าของภาษา
อาจฟงั จากตัวผู้พูดหรือจากสื่อต่างๆ ฟงั เพื่อความเข้าใจสิง่ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน ให้ผูเ้ รียนมีอสิ ระที่จะเลือกฟงั ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ซึ่ง
ปจั จุบนั มีส่อื นอกชัน้ เรียนมากมายที่เป็ นประโยชน์ ในการฝึ กทักษะการ
ฟงั ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในอินเตอร์เน็ทที่นักศึกษาสามารถฝึ กทักษะ
การฟ งั นอกชัน้ เรียนได้แ ละมีอิสระที่จะเลือ กฟงั ด้วยตนเองตามความ
สนใจของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มอร์เลย์ (Morley 1971,
quoted in Paulston and Bruder 1979 :129) ซึ่งเสนอหลักเกณฑ์
ทั ่วๆไปในการสร้า งแบบฝึ กการฟ งั ว่า บทเรีย นการฟ งั ควรมีก ารวาง
แผนการสร้างอย่างระมัดระวัง ซึ่งมอร์เลย์กล่าวว่า ภาระงานการฟงั ควร
เริม่ จากง่ายไปยากตามความสามารถด้านภาษาของผูเ้ รียน
เอกสารอ้างอิ ง
[1] วีณา จันทนาโกเมษ. “จะสอนอะไรในชั ่วโมงการฟงั .” ภาษาปริทศั น์
8, 1 (ภาคต้น ปี การศึกษา 2530) : 104 – 114
[2] สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ . (2554). คูม่ อื นักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2554. กรุงเทพมหานคร.
[3] สุมติ รา อังวัฒนกุล. ก วิธกี ารสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535.
[4] Ou, Hung-Chang. “A study of the relationship between T
English listening Comprehension and student motivation.”
Dissertation Abstracts International 33 (September 1993):
2348-A
[5] Paulston, Christina Bratt, and Marry Newton Bruder. Teaching
English as a Second Language Techniques and Procedures.
Cambridge : Wintrop Publisher Inc., 1979.
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ประสิ ทธิ ภาพของปัจจัยเสริ มที่มีผลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
วิภาณี เพ็งเนตร

สํานักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่
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บทคัดย่อ

Technique. The instrument used for gathering the data were the
questionnaire with rating-scale and open-ended questions. Statistic
used for analyzing the data were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, F-test and content analysis. Research
findings were as follows: 1) In overall, students had a high level of
enhanced factors to uplift TNI students’ four skills of English
communication; 2) Students with different genders had no statistically
significant differences in overall and in each aspect; 3) Students with
different faculties had statistically significantly differences in all and in
each aspect at .01 level; and 4) The students gave various
suggestions as follows: using English news in classroom will be
useful for English teaching-learning process; English camp is
recommended to help students practice English in real situation; and
contests in English, such as speech contest, will uplift students’
English skills.
Keywords: Learning Factors, Teaching-Learning Process

การวิจ ยั ครัง้ นี้มีวตั ถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึก ษาปจั จัยเสริมในการ
ยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ การฟงั การ
พูด การอ่านและการเขียน ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2)
เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยเสริมในการเรียนภาษาอังกฤษตามเพศ และคณะที่
ศึกษา และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพิม่ เติมนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเรียนการ
สอนภาษาอัง กฤษทัง้ 4 ทัก ษะ โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งคือ นั ก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 296
คน ทีไ่ ด้มาโดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling
Technique) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ่ใี ช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
1) นั ก ศึก ษามีค วามคิด เห็น ต่ อ ป จั จัย เสริม ที่มีผ ลต่ อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้า น อยู่ใน
ระดับมาก 2) นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นต่อปจั จัยเสริมทีม่ ผี ลต่อการยกระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษา
ที่ศึก ษาคณะแตกต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น ต่ อ ป จั จัย เสริม ที่มีผ ลต่ อ การ
ยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
แตกต่า งกันอย่า งมีนัยสํา คัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 4) นัก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่ ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ การนําข่าว
ภาษาอัง กฤษมาสอนในชัน้ เรีย นจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมออกค่ายภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อ ฝึ ก ภาษาอัง กฤษในสถานการณ์ จ ริ ง และควรมีก ารแข่ ง ขัน ทาง
ภาษาอังกฤษต่างๆ
คํา สํา คัญ: ปจั จัยเสริมในการเรียนภาษาอัง กฤษ, การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

1. บทนํา
ชี วิ ต ของคนไทยต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษเกื อ บ
ตลอดเวลาอย่างไม่ม ีท างหลีกเลี่ยง ดังนัน้ การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษจึง
จําเป็ นสําหรับเยาวชนไทยอย่างมาก ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทใน
หลัก สู ต รทุ ก ระดับ ไม่ ว่ า ในระดับ ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา และ
อุดมศึกษา ด้วยเหตุน้ีจงึ มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ม ีคุ ณ ภาพทางด้ า นวิช าการให้ท ัด เทีย มกับ
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ ม ี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มคี ุณภาพเพื่อประโยชน์ใน
การศึก ษาค้น คว้าวิท ยาการใหม่ๆ เพื่อ การเล่าเรียนและการประกอบ
อาชีพ ในอนาคต ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาต่ า งๆ สามารถผลิต
บัณฑิตทีม่ คี วามรูก้ ว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็ นผูใ้ ฝร่ ู้ สามารถคิด
อย่า งมีเ หตุ ผ ล ใช้ ภ าษาในการติด ต่ อ สื่อ สารได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
สามารถนําความรูไ้ ปใช้ในการดําเนินชีวติ [1] จึงกล่าวได้ว่า การที่บุคคล
มีความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษจึงได้เปรียบทุกด้าน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยทีม่ กี ารขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังสคม จึง
มีความจําเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ
มากขึ้นตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับเมอเร่ [2] ที่กล่าวไว้ว่า นักศึกษาไม่
สามารถประสบความสําเร็จในการศึกษาได้ หากการเรียนรูภ้ าษากับการ

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to study
enhanced factors to uplift TNI students’ four skills of English
communication 2) to compare enhanced factors according to genders
and faculties and 3) to study supplemental opinions and suggestions
towards English teaching-learning techniques. Research samples
were 296 students at Thai-Nichi Institute of Technology in 2012
academic year, derived through Simple Random Sampling
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พื้ น ฐานและภาษาทุ ก คน พัฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นการเรี ย นการสอน
ภาษาอัง กฤษ ซึ่ง หลัง จากการสํ า รวจผู้วิจ ัย นํ า ข้อ มู ล มาประมวลผล
เพื่อที่จะได้นําไปประยุกต์กบั การการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชัน้
เรียนเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการดํารงชีวติ ประจําวัน
ได้ดขี น้ึ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยเสริมในการยกระดับความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ การฟงั การพูด การอ่านและการเขียน
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
2. เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยเสริมในการเรียนภาษาอังกฤษตาม
เพศ และสาขาวิชาเอก
3. เพื่อ ศึกษาข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม นักศึกษาที่ม ีต่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ

เรียนรู้เนื้อหาวิชาถูกแยกจากกันโดยสิ้นเชิง เพราะภาษาไม่ใช่เพืยงแค่
สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหา แต่ภาษาเป็ นสิง่ ที่ควรเรียนรูพ้ ร้อมๆ กับการ
เรียนรูเ้ นื้อหา กล่าวโดยสรุปคือ การทีน่ กั ศึกษาเข้าใจภาษาจะช่วยให้เกิด
การเรียนรูไ้ ด้ง่ายขึน้ และเกิดการถ่ายโอนการเรียนรูเ้ มื่อนักศึกษามีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะนําวิธกี ารเรียนรูจ้ ากวิชาหนึ่งไปต่อยอดกับอีกวิชาหนึ่ง

ป จั จัย เสริม ในการเรีย นภาษานั น้ ประยุ ก ต์ ม าจากทฤษฎี ข อง
Frederick Herzberg มีช่อื เรียกแตกต่างกัน เช่น “motivation-maintenance
theory” หรือ “dual factor theory”หรือ“the motivation-hygiene theory” ซึง่
ั ยหลายๆอย่างทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
แบ่งออกเป็ นปจจั
ั ยจูงใจ เป็นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนโดยตรง เป็ น
1. ปจจั
การกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจแก่นักศึกษาให้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะเป็นปจั จัยทีต่ อบสนองความต้องการภายในได้ดว้ ย
2. ปจั จัยคํ้าจุน หมายถึง ปจั จัยทีจ่ ะคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีอยู่ตลอดเวลา
ตั ว อย่ า งป จั จั ย เสริ ม ในการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ ม ี
ประสิทธิภาพคือ เอ็มเลินนิ่ง (m-Learning) หรือการเรียนการสอนผ่านทาง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ดังนัน้ เอ็มเลินนิ่ง จึงหมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดย
อาศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสื่อในการเรียนรู้ทต่ี ิดต่ อระหว่างผู้เรียนกับผูส้ อน
ซึ่ง สามารถสื่อ สารได้ด้ว ยเสีย ง ภาพ ภาพเคลื่อ นไหว ที่ห น้ า จอภาพของ
โทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รืออุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ เป็ นการศึกษาทางไกลแบบสอง
ทาง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสิง่ ท้าทายใหม่ใน
ระบบการศึกษาไทยในโลกยุคที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาเป็ นเครื่องมือในการ
ติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระจําตัวกันทุกคน การจัดการศึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนทีจ่ งึ
มีช่องทางมากมาย เป็ นสื่อเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้อยู่บนฐานของการ
เรียนรู้

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan [3] โดยใช้วธิ กี าร
สุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ ตามสัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 296 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ จิ ยั ได้
สร้างขึ้น เพื่อ สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ปุ่ น ต่ อ ประสิท ธิภ าพของป จั จัย เสริม ที่ ม ีผ ลต่ อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1
ชุด แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล ทัว่ ไปของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
Lists)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของปจั จัยเสริมที่ม ี
ผลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็ น คําถามที่ครอบคลุม เนื้ อ หา 4 ด้า น
ได้แ ก่ ป จั จัย เสริม ด้า นทัก ษะการฟ งั ป จั จัย เสริม ด้า นทัก ษะการพู ด
ปจั จัยเสริมด้านทักษะการอ่านและปจั จัยเสริมด้านทักษะการเขียน โดย
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ

จากการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษที่ผ่า นมาในอดีต จนถึง
ั
ปจจุบนั อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาพื้นฐานและภาษาได้
ให้ความสําคัญ กับทักษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟงั ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน อย่างไรก็ตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับที่
ไม่น่าพอใจ ฉะนัน้ หากไม่ปรับวิธกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเป็ น
ปญั หากับนักศึกษาไทยต่อไป
จากสภาพปญั หาดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับอยู่ระหว่างการ
เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Communities)
ในปี พ.ศ. 2558 ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและเห็นว่า
ปญั หาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีมานาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงต้อ งการสํารวจประสิท ธิภ าพของปจั จัยเสริม ที่ม ีผลต่อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ปุ่ น เพื่อ ให้อ าจารย์ข องแผนกวิช าภาษาอัง กฤษ สํ า นั ก วิช า
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1
ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทัว่ ไปของนั ก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

( x = 3.83) รองลงมาได้แก่ ปจั จัยเสริมด้านทักษะการฟงั ( x = 3.82)
ป้จจัยเสริมด้านทักษะการอ่าน ( x = 3.79) และ ปจั จัยเสริมด้านทักษะ
การพูด ( x = 3.66) ตามลําดับ

ตาราง 1 แสดงจํานวนแล ะร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศและคณะ
ทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. คณะทีศ่ กึ ษา
- วิศวกรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

176
120
296

59.50
40.50
100

93
104
99
296

31.40
35.20
33.40
100

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่นทีม่ ตี ่อปจั จัยเสริมทีม่ ผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
ชาย
หญิง
(n = 176 )
(n = 120 )
t
Sig.
ด้าน รายการ
S.D.
S.D.
x
x
ั
1.
ทักษะการฟง
3.84 0.59 3.78 0.66 0.47 0.37
2.
ทักษะการพูด
3.70 0.66 3.59 0.73 0.45 0.19
3.
ทักษะการอ่าน
3.81 0.62 3.76 0.65 0.84 0.51
4.
ทักษะการเขียน 3.84 0.64 3.81 0.67 0.38 0.68
รวม
3.80 0.58 3.73 0.61 0.72 0.36

จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ
ผูเ้ ป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 59.50 ที่เหลือเป็ นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเพศหญิง
จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50
ส่วนใหญ่ เป็ นนักศึกษาที่ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวน
104 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.20 คน เป็ นนักศึกษาที่ศกึ ษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.40 และน้ อยที่สุด เป็ น
นักศึกษาที่ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.40

จากตาราง 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย ความคิด เห็น ของนั ก ศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ม ีต่อ ปจั จัยเสริมที่ม ีผลต่อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรีย นภาษาอัง กฤษ จํ า แนกตามเพศ พบว่ า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ป จั จั ย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดั บ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมและรายด้านทัง้ 4
ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ โดยนักศึกษาเพศ
ชายมีความคิดเห็นต่อปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถใน
การเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม ในระดับสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง ซึ่ง
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า นักศึกษาชาย
และนัก ศึก ษาหญิง มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ป จั จัย เสริม ที่ม ีผ ลต่ อ การ
ยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ในด้านต่างๆ แตกต่าง
กัน

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่นที่มตี ่อปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของปจั จัย
เสริม ที่ม ีผ ลต่ อ การยกระดับ ความสามารถในการเรีย นภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
ด้าน

รายการ

1.
2.
3.
4.

ปจั จัยเสริมด้านทักษะการฟงั
ปจั จัยเสริมด้านทักษะการพูด
ปจั จัยเสริมด้านทักษะการอ่าน
ปจั จัยเสริมด้านทักษะการเขียน
รวม

n = 296

x

S.D.

3.82
3.66
3.79
3.83
3.77

0.62
0.69
0.63
0.65
0.59

ตาราง 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทีม่ ตี ่อปจั จัยเสริมทีม่ ผี ลต่อการยกระดับความสามารถใน
การเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามคณะทีศ่ กึ ษา เป็ นรายคู่

ระดับ

รายการ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การฟงั
การพูด
การอ่าน
การ
เขียน
รวม

จากตาราง 2 พบว่านักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีความคิดเห็นต่อ ประสิท ธิภาพของปจั จัยเสริม ที่ม ีผลต่อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มากทุก ด้า น ด้านสูงสุด ได้แ ก่ ป จั จัยเสริม ด้า นทัก ษะการเขีย น

ENG
(n = 93)
S.D.
x

BA
(n = 104)
S.D.
x

IT
F
(n = 99)
x S.D.

Sig.

3.80
3.60
3.77
3.78

0.59
0.73
0.65
0.67

3.64
3.48
3.60
3.68

0.60
0.68
0.64
0.69

4.02
3.90
4.01
4.02

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

3.74

0.60

3.60

0.59

3.99 0.51 12.01 0.00*

0.61
0.59
0.54
0.54

10.35
10.50
11.01
7.62

จากตาราง 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ย ความคิด เห็น ของนั ก ศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ม ีต่อ ปจั จัยเสริมที่ม ีผลต่อ การยกระดับ

340

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

เรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่
1 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง มีความคิดเห็น
เกี่ย วกับป จั จัยเสริม ที่ม ีผลต่อ การยกระดับความสามารถในการเรีย น
ภาษาอังกฤษ ในด้านต่างๆ แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนักศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ ม ี ต่ อ ป จั จัย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดั บ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามคณะที่ศกึ ษา พบว่า
นักศึกษาที่ศึกษาคณะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยเสริมที่มผี ล
ต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมทัง้
4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อ ที่ 2 ที่ได้ตงั ้ ไว้ว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ แตกต่างกัน โดยภาพรวม นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 จํานวน 2 คู่ ได้แก่
คู่ ท่ี 1 นั ก ศึ ก ษาคณะวิศ วกรรมศาตร์ ก ับ นั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่ ท่ี 2 นั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นที่มตี ่อปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษ สรุปได้ดงั นี้
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 79 คน โดยแบ่งเป็ นความคิดเห็น 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.30 และข้อเสนอแนะ 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.70
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นว่า ให้มกี ารสอนนอก
เวลาทุกอาทิตย์เพื่อ เสริมความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้มาก
ยิง่ ขึน้ จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.45 รองลงมา ได้แก่ การนํ าข่าว
ภาษาอังกฤษมาสอนในชัน้ เรียนจะเป็ นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.66 และน้อยที่สุด คือ มี
การสอนฟงั กับอาจารย์ช าวต่ า งชาติใ ห้ม ากขึ้น เพื่อ เพิ่ม ทักษะการฟ งั
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.33
ด้ า นข้ อ เสนอแนะ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ สนอว่ า ควรใช้
ภาพยนตร์เป็ นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฟงั สําเนียง
จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.52 รองลงมา ได้แก่ ควรจัดกิจกรรม
ออกค่ายภาษาอังกฤษกับมหาวิท ยาลัยต่างๆ เพื่อ ฝึ กภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.19 และน้อยที่สุด คือ
ควรเพิม่ ชั ่วโมงการสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติ จํานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.54

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดย
ภาพรวมทัง้ 4 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ตงั ้ ไว้
ว่า นัก ศึก ษาที่ค ณะต่ า งกัน มีค วามต้อ งการป จั จัย เสริม ในการเรีย น
ภาษาอังกฤษในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่า
ทัง้ 4 ด้าน นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดลําดับความถี่ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ทีม่ ตี ่อปจั จัยเสริมที่ม ี
ผลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
จํานวน
ความคิ ดเห็น
35
1.มีการสอนนอกเวลาทุกอาทิตย์เพื่อเสริมความ
เข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้มากยิง่ ขึน้
2. การนํ าข่าวภาษาอังกฤษมาสอนในชัน้ เรียนจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. มีก ารทดสอบหลักการเขีย นให้ถู ก ต้องและ
แม่นยําและสามารถนํ าไปใช้กบั การใช้ไวยากรณ์
ของภาษาอังกฤษได้ดยี งิ่ ขึน้
4. มีการสอนฟงั กับอาจารย์ชาวต่างชาติให้มากขึน้
เพื่อเพิม่ ทักษะการฟงั
ข้อเสนอแนะ
44
6. ควรใช้ภาพยนตร์เป็ นสื่อในการเรียนการสอน
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกฟงั สําเนียง
7. ควรจัด กิ จ กรรมออกค่ า ยภาษาอัง กฤษกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เพื่ อ ฝึ ก ภาษาอัง กฤษใน
สถานการณ์จริง
8. ควรจั ด ประกวดการเขี ย นเรี ย งความเป็ น
ภาษาอังกฤษ
9. ควรบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนในห้อง
ทุกคาบ
10. ควรเพิ่ม ชัว่ โมงการสนทนากับ อาจารย์
ชาวต่างชาติ

ความถี่
13

ร้อยละ
44.30
16.45

10

12.66

7

8.86

5

6.33

17

55.70
21.52

12

15.19

9

11.39

4

5.06

2

2.54

สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการศึ ก ษาป จั จั ย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดั บ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการ
ยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปจั จัยเสริมด้าน
ทักษะการเขียน ปจั จัยเสริมด้านทักษะการฟงั ปจั จัยเสริมด้านทักษะการ
อ่าน และปจั จัยเสริมด้านทักษะการพูด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่ม ีต่อ
ปจั จัยเสริมทีม่ ผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
จําแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการ
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การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
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กล่าวคือผู้เรียนที่มแี รงจูงใจในการเรียนสูงนอกจากจะสามารถเรียนรูไ้ ด้
แล้ว ยังประสบผลสําเร็จในการเรียนได้มากกว่าผู้เรียนที่ขาดแรงจูงใจ
หรือมีแรงจูงใจในการเรียนตํ่า

อภิปรายผล
จากสรุ ป ผลการวิ จ ัย มี ป ระเด็ น สํ า คัญ ที่ นํ ามาอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ดังนี้
1. จากผลการวิ จ ั ย ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ ม ี ต่ อ ป จั จัย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดั บ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ต่ อ ป จั จัย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดับ ความสามารถในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.77) ซึ่งปจั จัยเสริมที่
แสดง จึงอาจกล่าวได้ว่าการสาธิตหรือฝึ กทักษะให้เห็นกระบวนการหรือ
วิธกี ารจะทําให้ผูเ้ รียนเข้าใจการเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้ ช่วยจูงใจในการเรียนรู้
และทําให้จาํ หัวข้อสําคัญหรือเนื้อหาวิชาได้มากขึน้
2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ ม ี ต่ อ ป จั จัย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดั บ
ความสามารถในการเรี ย นภาษาอัง กฤษ จํ า แนกตามเพศ พบว่ า
นักศึกษาที่ม ีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อต่อ ปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อ การ
ยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตงั ้ ไว้ว่า
นักศึกษาเพศชายและนัก ศึกษาเพศหญิง มีความคิดเห็นที่ม ีต่อ ปจั จัย
เสริม ที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษใน
ด้านต่างๆ แตกต่างกัน ทัง้ นี้จะเห็นได้วา่ มีความใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ
อรุณี วิรยิ จิตรา [4] ที่กล่าวว่า ความแตกต่าง ระหว่างเพศจริงๆ มีน้อย
มาก อาจารย์ผู้สอนต้อ งสอนนักศึกษาทัง้ เพศชายและเพศหญิงให้ม ี
ความสามารถเท่าเทียมกัน และไม่ควรตัง้ ความคาดหวังว่าเพศหนึ่งเพศ
ใดจะดีเด่นกว่ากัน สอดคล้องกับ สเตรฟเฟ่น [5] ที่ศกึ ษาเรื่องกิจกรรม
เสริมในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการฟงั การพูด การอ่านและ
การเขียน ทีพ่ บว่า การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อนํ ามาใช้ในการสอน
ฟงั ภาษาอังกฤษจะต้องคํานึงถึงตัวผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ซึ่งการที่ผเู้ รียนได้
ฟงั สิง่ ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผูเ้ รียนจะทําให้การเรียนการสอนฟงั บรรลุจดุ ประสงค์ได้รวดเร็วขึน้
3. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ ม ี ต่ อ ป จั จัย เสริ ม ที่ ม ี ผ ลต่ อ การยกระดั บ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามคณะที่ศกึ ษา พบว่า
นัก ศึก ษาที่ค ณะต่ า งกัน นัก ศึก ษามีค วามคิด เห็น แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ตงั ้ ไว้
ว่า นัก ศึก ษาที่ค ณะต่ า งกัน มีค วามต้อ งการป จั จัย เสริม ในการเรีย น
ภาษาอังกฤษในแต่ละด้านและโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่า
ทัง้ 4 ด้าน นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
อาจเป็ นเพราะว่านักศึกษามีความคิด ทัศนคติ และแรงจูงใจแตกต่างกัน
เพราะว่าแรงจูงใจเป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ําให้ผเู้ รียนเกิดความพร้อมในการเรียน
และช่ ว ยให้ผู้เ รีย นสามารถไปสู่จุ ด หมายปลายทางที่ค าดหวัง ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเอ็นท์วสิ เทิล [6] ที่ให้ความเห็นว่า แรงจูงใจ ผูเ้ รียน
จะประสบผลสํา เร็จ ในการเรีย นมากน้ อ ยเพีย งใดขึ้น อยู่ ก ับ แรงจู ง ใจ

ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจยั ดังกล่า วข้างต้น ผู้วิจยั ได้นํามาพิจารณาและมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิ จ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ัย มี ข้ อ พิ จ ารณาเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ผสู้ อนระดับมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะสร้างปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมและในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 เนื่องจากผลวิจยั พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ปจั จัยเสริมทีม่ ผี ลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าอาจารย์สํานัก
วิชาพืน้ ฐานและภาษามีความรูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องเนื้อหารายวิชาที่สอน มี
การฝึ ก สร้า งสถานการณ์ จํา ลองในห้อ งเรีย นเพื่อ ฝึ ก การฟ งั มีก ารใช้
อุปกรณ์ ช่วยในการฝึ กพูดภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องเล่น VCD/DVD มีกลยุทธ์ในการฝึ กอ่านที่หลากหลาย และมีการ
ฝึ กการเขียนอย่างเป็ นอิสระมากกว่าการควบคุมเพื่อให้นักศึกษาได้เกิด
ความคิด สร้า งสรรค์ ดัง ที่สุภ ัท รา อัก ษรานุ เ คราะห์ [7] กล่ า วว่า
วัตถุประสงค์หลักของการสอนภาษาอังกฤษนัน้ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถใช้
ภาษาทีเ่ รียนได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถใช้ภาษานัน้ ได้เป็ นที่เข้าใจ
ซึ่งการทําความเข้าใจรูปแบบของภาษาต่างประเทศเป็ นงานที่ยากที่สุด
อย่างหนึ่งของผูเ้ รียนภาษา ดังนัน้ ครูผู้สอนจะต้องเตรียมการสอนอย่าง
รอบคอบ เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟงั การ
พูด การอ่าน การเขียน มีความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในการ
สื่อสาร
1.2 จากผลการเปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของนั ก ศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ม ีต่อ ปจั จัยเสริมที่ม ผี ลต่อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรี ย นภาษาอัง กฤษ จํ า แนกตามเพศ พบว่ า
นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ ปจั จัยเสริมที่มผี ลต่อ
การยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ อาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษจึงควรหากลยุท ธ์และวิธีใ นการพัฒ นาปจั จัยเสริม
ด้านทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียนยิง่ ขึน้ ไป
1.3 จากผลการเปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของนั ก ศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ม ีต่อ ปจั จัยเสริมที่ม ีผลต่อ การยกระดับ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดย
ภาพรวม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจ ารณารายด้า น พบว่า ด้า นทัก ษะการฟงั ด้า นทัก ษะการพูด ด้า น
ทักษะการอ่านและด้านทักษะการเขียน นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนภาษาอังกฤษจึงควร
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เอกสารอ้างอิง

หาเทคนิ คและกิจกรรมเสริม เพื่อ สอนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะให้กบั
นักศึกษาในแต่ละคณะอย่างเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ในครังต่
้ อไป
ั
2.1 ควรทําการวิจยั เปรียบเทียบปจจัยเสริม ที่ม ีผลต่ อ
การยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
เขตพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด
2.2 ควรมีการวิจยั คุณลักษณะของอาจารย์ในแต่ละด้าน
ในรูปแบบเชิงลึก เช่น คุณลักษณะด้านการเรียนการสอนก็ควรมี
การศึกษาถึงรูปแบบ วิธกี ารเรียนและเทคนิคการสอนที่มคี วามเหมาะสม
กับคุณลักษณะของเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างกัน
อย่างมาก

[1] อดุลย์ วิรยิ เวชกุล. สะท้อนแนวความคิ ดการศึกษาไทย: ปัจจุบนั และ
อนาคต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เจริญดีการพิมพ์, 2541.
[2] Murray, Donald. Write to Learn. New York: Holt, Rinehard and
Weber, 1987.
[3] บุญชม ศรีสะอาด. การวิ จยั เบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ: สุวรี ยิ าสาส์น, 2553.
[4] อรุณี วิรยิ จิตรา. การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร.
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532.
[5] Strevens, P. Teaching English as an International Language:
From Practice to Principle. New York: Pergamon Press, 1980.
[6] Entwistle, N.J. Supporting students' frameworks for conceptual
understanding: knowledge objects and their implications in
Improving Student Learning: Improve Students as Learners, Ed.
C. Rust, pp. 206-214, Oxford: Oxford Brookes University, 1988.
[7] สุภทั รา อักษรานุ เคราะห์. การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
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important language tool for communication between different
which affect English speaking problems among cultures where English is not a native tongue [3].
However, there are numerous articles, reports, research, etc.
engineering students at Thai-Nichi Institute of Technology
from
various Thai and foreign organisations that have
(TNI). This study looked at five aspects: attitude,
motivation, personality, exposure to English, and criticised English language communication abilities of
management in teaching and learning English. The study graduate employees. For example, one of the directors of the
also examines the comparison of the causes of English Academic Training Section of the Tourist Authority of
speaking problems according to students’ gender. Self- Thailand stated that Thai graduates have a weak command of
compiled questionnaires were distributed to 154 first-year English. Another case in the information technology sector,
and second-year engineering students and conducted Dr. Rom Hiranyapruk, director of Thai Software Park, stated
during the first semester of the academic year of 2013 at that Thais have high proficiency in technology but their
TNI. Stratified random sampling technique was applied. English competence is below the average level. Lastly,
Statistics used for analysing the data were frequency, companies that have employed graduates from TNI and other
percentage, mean, standard deviation, and t-test. The universities have also made comments about the low level of
findings showed that the main causes of the students’ English communication ability of these graduate employees.
What has caused the difficulties in learning English, more
English speaking problems were management in teaching
specifically
English speaking among Thai learners? Research
and learning English, exposure to English, and personality.
in
Thailand
has been carried out to investigate the factors
These factors were identified at a moderate level. However,
which
affect
a low proficiency level of English
motivational and attitude factors were identified at a low
communication
skills
among school and university students.
level of problem. This present study discusses these
findings and makes implications for increasing students’ Examples are Mokkarawat [4], Muangmood [5], Wanthanasut
opportunity to acquire a higher level of English speaking [6], etc. however the samples of these studies were not in the
field of engineering. There has been very little empirical
proficiency.
research investigating the factors which affect the English
speaking problems of engineering students. This research
Keywords— factors affecting English speaking problems,
decided to undertake an investigation to identify the causes of
causes of English speaking problems, teaching and
speaking difficulties faced by engineering students. This could
learning English speaking, engineering students, speaking
serve as a reference for instructors and syllabus designers at
and listening problems
TNI to improve teaching and learning English with regard to
speaking skills.
I. INTRODUCTION
This study seeks to investigate and answer the following
questions.
This year, in 2015, Thailand will be officially integrated
1. Which factors affect English speaking problems among
with ASEAN Economic Community (AEC). AEC 2015 is
engineering
students at Thai-Nichi Institute of Technology?
significant to the Thai economy as entrepreneurs in ten
2. Are there any differences in the factors affecting English
member countries can invest anywhere in these countries.
speaking problems between male and female students at ThaiConsequently, there will be a free flow of goods, services and
Nichi Institute of Technology?
skilled workforce [1]. In terms of a common language of
communication for AEC members, all ten members have
II. LITERATURE REVIEW
agreed to use English as an official language for business.
There are several factors that lead to a poor English
Moreover, English is cited as the major language of
speaking
performance even though the students have been
international business, diplomacy, science and professionals
studying
English
for more than ten years. This present study
[2]. In the field of engineering English language is an
considers five causes of problem. The first is the students’
Abstract— The aim of this study is to identify the factors
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attitude, the second is the students’ motivation, next is the
students’ personality, followed by the level of the students’
exposure to English, and finally management in teaching and
learning English.
1. Attitude
Rubin & Thomspson [7] defines attitude as one of the key
factors that influences success or failure for language learners.
There is a clear relationship between attitude and achievement
in learning a language. A positive attitude will help learners to
achieve their goals. Holmes [8] concludes in his study that
when language learners have a positive attitude towards a
target language, they will be successful in acquiring a target
language. On the other hand, Gardner & Lambert [9] state that
learners with a negative attitude do not put in the effort
required to learn the language. Moreover, Littlewood [10]
concludes that a bad attitude produced a barrier to the learning
process. Consequently, they will lose interest in learning.
Studies in Thailand have supported the adverse consequences
of Thai learners, Mokkarawut [4], Muangmood [5],
Wanthanasut [6]. For example, Mokkarawut’s research
revealed that a negative attitude could lead Thai learners to
avoid speaking activities in the classroom. As a result, their
communication skills were limited and that they were afraid to
speak English.
2. Motivation
The term motivation has been defined differently by
different schools of thought. In second and foreign language
learning, Gardner [11] defines motivation as ‘the extent to
which an individual works or strives to learn the language
because of a desire to do so and the satisfaction experienced in
this activity (p.10)’. Oxford & Shearin [12] consider
motivation as an important part of acquiring and retaining a
new language. Language learners are different in terms of
goals to achieve. McDonough [13] states that some wish to
become linguists, some wish for better jobs, and others wish
to be accepted in foreign countries.
According to Harmer [14], motivation can be categorised as
intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic
motivation refers to several factors which occur inside the
classroom, such as teacher’s personality, teacher’s teaching
techniques, classroom environment, etc. On the other hand,
extrinsic motivation is defined as factors outside the
classroom. This type of motivation can be further classified
into integrative motivation and instrumental motivation,
Harmer (ibid). Integrative motivation is the desire to learn a
language in order to integrate into the culture of the second or
foreign language group and engage in the community. In
contrast, instrumental motivation refers to the desire to learn a
language because it fulfills certain goals such as future career,
better status, or getting a place at university.
3. Personality
Personality is another factor that influences progress in
language learning. Therefore, scholars like Ehrman [15],
Krashen [16], Skehan [17], etc. have conducted studies
relating to the relation of personality and language learning.
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The results revealed a clear relationship between personality
and second language acquisition. This is because personality
determines things that learners feel comfortable with.
Consequently, they are able to express themselves better at the
given skills, Ehrman, p.101[15]. There are a number of
personality characteristics that may affect second or foreign
language learning. Extrovert language learners are more
comfortable in group activities, McDonough [18], and
produce more language output, Swain [19] than introvert
counterparts. Rubin & Thompson [7] conclude that learners
who are shy and inhibited are worried about their oral abilities.
They tend to show less willingness to participate in the
classroom and in daily-life communication. Language learners
who are not afraid to make mistakes and are willing to take
risk are more successful.
4. Exposure to English
There are various factors which affect learning a second or
foreign language. It is undeniable that one of the most
important factors is an opportunity to use a target language.
According to Briere [20], the amount of time in exposure to a
target language in formal and informal linguistic
environments influences second language acquisition. In
addition, language exposure is related to a proficiency level as
a study by Lubega shows[21]. He concludes that language
learning should be in a formal and informal linguistic situation,
learners who had only formal exposure will achieve a lower
level of language proficiency than those who had both formal
and informal exposure. Numerous researchers in Thailand
have suggested that extra language activities inside and
outside classrooms should be encouraged Lunpraphan [22],
Onkoa [23, Sirilukkananan [24], Wanthanasut [6], etc. in
order to promote better oral performance.
5. Management in teaching and learning English
This is the last factor which may influence students’
difficulties in acquiring communicative skills in language
learning. This factor includes teachers’ techniques, classroom
activities, extra curriculum activities, and the course syllabus.
The teacher is a very important factor in teaching language
learning. A good language teacher depends on two factors: his
level of proficiency in the language, and his knowledge and
expertise in language teaching techniques, Wilkin [25]. Fun
and interesting inside classroom activities are closely related
to teachers’ skills and techniques in handling the classroom.
The last two factors, extra classroom activities and the course
syllabus are related to management policy within the
department. These factors indirectly affect students’ problems
in English speaking.
III. METHODOLOGY
A. Population and samples
Thai-Nichi Institute of Technology is a Private Higher
Education Institute. It has four faculties: Engineering Faculty,
Business Administration Faculty, Information Technology
Faculty, and College of General Education and Languages.
All students are non-English majors and are required to take
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three compulsory English subjects including ENL-101:
English for Communication 1, ENL-102: English for
Communication 2, and ENL-201: English for Communication
3.
The total number of the population of this study was 606
engineering students (391 were first-year students and 215
were second-year students) in the 2013 academic year. They
were taking ENL-101: English for Communication 1 and
ENL-201: English for Communication 3 respectively. The
core curriculum contains four skills: reading, writing, listening,
and speaking. Thai instructors teach two sessions per week
(one and a half hours for each session) and mainly train
students in grammatical aspects, reading, and writing. Extra
inside classroom activities depend on each teacher’s teaching
techniques. Foreign instructors teach only one session per
week (one hour).
The samples of this study consisted of 154 engineering
students, 77 were freshmen, 75 were sophomore, and 2 who
did not indicate their year of study. Stratified Random
Sampling Techniques were used to select the participants.
Their gender: 121 were males, 32 were females, and 1 who
did not indicate their gender. Their average age was 19 years
old. They engaged in five majors which are Automotive
Engineering (AE), Production Engineering (PE), Computer
Engineering (CE), Industrial Engineering (IE) , and Electrical
Engineering (EE).
B. Research instruments
This research employed a self-compiled questionnaire and
contained two parts: the first part contained open-ended
questions which were about personal information including
gender, age, years of study, and majors. The second part was
close-ended questions and contained 37 questions. Each
question was measured in a five-point Likert scale which
asked participants to express their opinions in relation to
levels of problems in attitude, motivation, personality,
exposure to English, and management in teaching and
learning. The criteria used for evaluating the degree of
problems are: lowest level (1.00-1.49), low level (1.50-2.49),
moderate level (2.50-3.49), high level (3.50-4.49), and highest
level (4.50-5.00).
The questionnaire was piloted prior to the actual data
collection. The reliability according to Cronbach’s Alpha was
0.932.

IV. RESULTS
Research question 1: Which factors affect English speaking
problems among engineering students at Thai-Nichi Institute
of Technology?
The first purpose of the present study is to investigate the
factors which affect English speaking problems among
engineering students. The findings of this study showed that
the overall students’ problems in acquiring English speaking
were identified at a moderate level. When considering each
factor it was found that the students identified management in
teaching and learning English, exposure to English, and
personality as problems at a moderate level. However, they
expressed a low degree for motivation and attitude problems
in acquisition of English speaking.
TABLE I
FACTORS AFFECTING ENGLISH SPEAKING PROBLMES
REPORTED BY ENGINEERING STUDENTS AT THAI-NICHI
INSTITUTE OF TECHNOLOGY (N = 154)

Factors Affecting English
Speaking Problems
1. Attitude
2. Motivation
3. Personality
4. Exposure to English
5. Management
Total

Total
(N=154)
Mean

SD.

Frequency of
problem levels

2.31
2.18
2.71
2.89
3.09
2.55

0.74
0.67
0.88
0.97
0.99
0.61

Low
Low
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

Table 1 indicates the descriptive statistics of a level of
English speaking problem and average frequency of the level
of problems expressed by 154 engineering students. The
results showed that the overall factors which affected English
speaking problems were at a moderate level (Mean = 2.55).
Three out of five factors were rated as problems at a moderate
level, these were management in teaching and learning
English (Mean = 3.09), followed by the factor in exposure to
English (Mean = 2.89), and finally their personality (Mean =
2.71). A low level of problems contained two factors that were
students’ attitude (Mean = 2.31) and their motivation (Mean =
2.18.

Research question 2: Are there any differences in the factors
affecting English speaking problems between male students
C. Data analysis
and female counterparts at Thai-Nichi Institute of Technology?
This part presents the comparison of five causes affecting
The statistical analysis was conducted utilising the
Statistical Package of Social Science (SPSS) 13.0 for Window. English speaking problems between male students and female
The descriptive statistics were utilised to rank the problems peers. A t-test was carried out to identify the significance level
from the highest problems to the least problems. Then, a t-test of the difference. The criterion set for the value of
was utilised to determine the differences of the mean scores significance is <.05.
between two variables.
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TABLE 2
COMPARING FIVE FACTORS AFFECTING ENGLISH SPEAKING
PROBLEMS BETWEEN MALES AND FEMALES ENGINEERING
STUDENTS AT THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (N=154)
Factors Affecting
English Speaking
Problems

1. Attitude
2. Motivation
3. Personality

Gender
Males

Females

Mean

SD.

Mean

SD.

t

P

2.33

0.76

2.20

0.63

0.91

0.366

2.22

0.66

2.02

0.65

1.55

0.122

2.71

0.89

2.72

0.85

-0.04

0.965

4. Exposure to
English

2.93

0.99

2.73

0.87

1.02

0.308

5. Management

3.05

1.05

3.22

0.75

-0.83

0.407

2.57
0.64
* Statistical significant at .05 level

2.48

0.50

0.74

0.464

Total

Table 2 shows that the mean scores of overall factors
affecting English speaking problems indicated by male
students were higher than that of female counterparts, but not
at a significant level p <.05. In other words, the problems in
English speaking reported by male students and female peers
were not significantly different.
V. DISCUSSION AND CONCLUSION
The results of this study show that there was no item in any
of the factors that students rated as a high level problem.
Three out of five factors were expressed as a moderate level
problem, these were management in teaching and learning
English, exposure to English, and personality. Attitude and
motivation factors were rated at a low level.
Firstly, the factor concerned in management in teaching and
learning consists of teachers’ techniques, classroom activities,
extra curriculum activities, and the course syllabus.
The highest concern expressed by the students was in the extra
curriculum activity item such as a field trip with foreign
instructors (mean = 3.41), next was about outside classroom
activities such as summer camping or a short course broad
(mean = 3.25. This may imply that students prefer to be
exposed to real-life situations where they can practise English
speaking with foreign speakers. The students were also
concerned about the limited time of speaking sessions with
foreign instructors (mean = 3.17). This concern confirms their
preference in exposure to foreigners.
The students’ next concern is about the opportunity to
speak English, they expressed the highest concern in
practising English speaking with their parents and siblings
(mean = 3.20). It could be inferred that they want to practice
speaking with their family who support and boost their selfconfidence. Unfortunately, they did not have adequate time to
do so due to the heavy burden of their studies. The next item
was their concern in practicing speaking with their peers
(mean = 2.98). It may be inferred that they are well aware of
the importance of having the opportunity to practice their
speaking English. The students also expressed their concern
about the lack of chance to study abroad (mean = 2.96).
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The next factor is student’s personality, their highest rated
problem was about being worried to make mistakes (mean =
3.12) and being laughed at when making grammatical
mistakes in the language (mean = 2.93). This present study
supports the finds of Toosiri [26], Vithikul [27] which report
that Thai students lacked self-confidence when speaking
English. These obstacles can prohibit the speaking progress
when learning a foreign language as stated in the study by
Rubin & Thomson [7].
The forth factor affecting students’ English speaking was
attitude. It was indicated as a problem at a low level. In other
words, several students expressed positive attitudes in the
importance of learning to speak English (mean = 1.74). This
finding concurs with Thaneeyapanich [28] who reveal that
Thai students showed positive attitudes in learning English.
However, students expressed negative attitudes in terms of
putting little effort in self-studying during free-time (mean =
3.36). This present result also supports Thaneeyapanich [28]
who discovered that Thai students had high motivation in
learning English but they had bad attitudes in devoting their
time to practising outside the classroom.
The final factor concerns the students’ motivation, their
highest level problems were about the lack of improvement in
their English speaking abilities (mean = 2.89) and a lack of
self-confidence in communicating with foreigners (mean =
2.86). Fortunately, even though they faced several problems,
they did not think that learning to speak English was a waste
of time. They were well aware of the importance of English
for their future careers (mean = 1.61). This may imply that
they are fully aware of the importance of speaking English for
further education and better career opportunities.
Discussion of Finding Two
The findings of this study demonstrates that there was not a
significant difference in overall English speaking problems
between male and female engineering students at a confidence
level of .05. This present study supports the research of
Jindathai [29] and Ghazvini & Khajehpour [30] which stated
that there was no significant difference between males and
females in second and foreign language learning.
Implications of the study
According to the present findings, the students’ highest
concern was about participating in outside classroom activities.
So teachers can give more opportunities for students to
acquire English language through an informal acquisition by
arranging an interview trip with foreigners at popular a tourist
attraction such as JJ Market, a floating market, etc. Another
interesting activity is having a short duration English camp for
a few days during a summer term. English games and fun
activities should assist students to feel relaxed and feel less
worried about making mistakes. In the area of studying abroad,
a language school in an ASEAN country such as Malaysia or
Indonesia can be used as a safe place for students who want to
expand their experience and increase their exposure to English
in a real-life situation.
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Even though outside classroom activities are useful and
provide a lot of advantages for students to acquire informal
language learning, formal classroom activities are also helpful
in terms of providing training for learners in a classroom
setting before being faced by a real-context situation.
Therefore a simple activity such as story telling or role-play in
pairs or in groups in relation to a daily-life conversation
should be organised regularly in order to increase students’
confidence. Furthermore, challenging and interesting
materials should be introduced and implemented to avoid
boredom.
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ผลการใช้สื่อสตรีมมิ่ งวิ ดีโอ (Streaming Video) ในการสอนวิ ชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
The Effects of Using Streaming Video in Teaching a Fundamental English Course
กัลยา บูรณ์สริ จิ รุงรัฐ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
kalaya_boon@yahoo.com

well as their two teachers. The research instruments consisted of
offline streaming video delivering Fundamental English 2 lectures
of units eight and nine along with pictures and text clips that
complement the lectures, an English achievement test, two sets of
attitude questionnaires, an observation form, and an interview
form. The achievement test was administered before and after the
experiment, whereas the attitude questionnaires were completed
after the experiment only. The subjects were also observed and
interviewed. Mean, standard deviation and t-test were used to
analyze the quantitative data whereas content analysis and
interpretation were used for the qualitative data. It was found that
the subjects had a higher English achievement and positive
attitudes towards both the effectiveness of the streaming video
used and the course study via streaming video.
Keywords: streaming video teaching, English teaching

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการใช้ส่อื สตรีม มิง่ วิดโี อในการ
สอนกระบวนวิช าภาษาอัง กฤษพื้น ฐาน และเพื่อ ศึก ษาเจตคติ ข อง
นักศึกษาและอาจารย์ผูส้ อนที่มตี ่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อที่
ใช้ในการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รวมทัง้ เพื่อศึกษาเจต
คติของผู้เรียนต่อการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้ส่อื
สตรี ม มิ่ ง วิ ดี โ อ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก ศึ ก ษาชั ้น ปี ที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 53 คน และอาจารย์ผู้สอน
กระบวนวิชาดังกล่าวอีก 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ สื่อสตรีมมิง่
วิดีโอซึ่งเป็ นวิดีโอคลิปบันทึกภาพและเสียงของอาจารย์ผู้สอนรวมถึง
ภาพและตัวอักษรประกอบคําบรรยายเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
จํานวน 2 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติต่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่
วิดโี อที่ใช้ในการสอน แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติต่อการสอนด้วยสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อ แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน และแบบสัมภาษณ์เพื่อ
วัดเจตคติตอ่ การสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ และทําแบบวัดเจตคติหลังเรียน
ด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ จากนัน้ จึงนํ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ส่วนข้อ มูลที่ได้จากการสังเกต
พฤติ ก รรมการเรีย นของกลุ่ ม ตัว อย่ า งและการสัม ภาษณ์ ถู ก นํ า มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น มีเจตคติเชิงบวกต่อสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อที่ใช้ในการ
สอนและต่อการสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
คําสําคัญ: การสอนโดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อ, การสอนภาษาอังกฤษ

1. บทนํา
การก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค แห่ ง สารสนเทศในป จั จุ บ ัน ทํ า ให้รู ป แบบและวิธี
การศึกษาเรียนรูแ้ ตกต่างจากการเรียนการสอนในลักษณะเดิม กล่าวคือ
จากการเรีย นรู้แ บบดัง้ เดิม ที่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ ผู้ส อน กลายเป็ น การ
เรียนรู้แบบเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้น และ
เปลี่ยนการเรียนรูจ้ ากการฟงั การบรรยายไปเป็ นการเรียนรู้ท่ผี ูเ้ รียนต้อง
เรียนรู้ผ่านการทําด้วยตนเอง [1] นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลง
มุมมองทีม่ ตี ่อการเรียนรู้ โดยเปลีย่ นจากความเชื่อเดิมที่ว่า การเรียนรูค้ อื
การจดจําข้อมูล มาเป็ นการเรียนรูค้ อื การค้นพบและการใช้ขอ้ มูล [2] และ
มีการเน้ นการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนค้นพบด้ว ย
ตนเอง (Learning by Discovery) รวมถึงการเรียนรู้วธิ กี ารเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Learning How to Learn) โดยเน้ นการใช้เทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์เป็ น ตัว ช่ ว ยในหลากหลายรูปแบบ [3] และเนื่ อ งจาก
คอมพิวเตอร์เป็ นภาพลักษณ์ของกระแสนิยมและความทันสมัย การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาจึงช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญมากอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในการ
เรียนรูภ้ าษา [4] สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่า การกระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิด
แรงจู ง ใจในสิ่ง ที่เ รีย น สามารถช่ ว ยให้ผู้เ รีย นเรีย นรู้ไ ด้ดี เนื่ อ งจาก
แรงจูงใจเป็ นตัวกําหนดวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของคน [5]

Abstract
The purposes of this study were to explore the effects of using
streaming video in teaching a fundamental English course and to
examine the attitudes of students and teachers towards the
effectiveness of the streaming video used in teaching
Fundamental English along with investigating the students’
attitudes towards the course study via streaming video. The
subjects were 53 first-year Chiang Mai University students who
enrolled Fundamental English 2 in the first semester of 2012 as
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วิดโี อออนไลน์ในการบรรยายเนื้อหาทางการแพทย์ [10] และที่ The
University of Melbourne มีการศึกษาการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 [1] ซึง่ ผลทีไ่ ด้จาก
งานวิจยั เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อช่วยให้กระบวนการ
เรียนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ในการ
เรียนสูงขึน้ และมีทศั นคติท่ดี ตี ่อการเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 ในลักษณะออฟไลน์ (offline) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
• เพื่อศึกษาผลของการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการสอนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
• เพื่อศึกษาเจตคติของอาจารย์ผสู้ อนประจํากระบวนวิชาและ
นักศึกษา ทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อทีใ่ ช้ในการ
เรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
• เพื่อศึกษาเจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 โดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อ

นอกจากนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษายังช่วยให้ผเู้ รียนมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนได้มากกว่าการเรียนแบบธรรมดา
ในห้องเรียน เนื่องจากผูเ้ รียนสามารถกําหนดเวลาในการเรียน สถานที่
เรียน และลําดับของเนื้อหาทีต่ อ้ งการเรียนได้ตามทีต่ นเองต้องการ ทําให้
การเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างอิสระตามความต้องการของผูเ้ รียน [3]
การใช้ส่อื คอมพิวเตอร์ในลักษณะของสตรีมมิง่ วิดโี อ (Streaming
Video) เป็ นการนํ าสื่อในรูปแบบสตรีมมิง่ มีเดีย (Streaming Media) ซึง่
เป็ นการจัดทําไฟล์ภาพและเสียงในรูปแบบบีบอัดบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
ผูช้ มไม่ตอ้ งเสียเวลาคอยในการดาวน์โหลดไฟล์ มาใช้ในการบรรยาย
เนื้อหาของบทเรียน ช่วยให้ผูเ้ รียนได้ฟงั เนื้อหาบทเรียนที่ผูส้ อนบรรยาย
ไปพร้อม ๆ กับการได้เห็นตัวอักษร ภาพนิ่ง หรือภาพแอนนิเมชั ่น
(Animation) ควบคู่กนั ไปด้วย ซึง่ สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อสามารถนํ ามาใช้ได้
ทัง้ ในรูปแบบออนไลน์ (online) หรือออฟไลน์ (offline) ทีเ่ ป็ นการ
บันทึกภาพลงเทปวิดโี อหรือแผ่นดีวดี ใี นลักษณะของวิดโี อคลิปเพื่อรักษา
คุณภาพและความสมํ่าเสมอของการบรรยายบทเรียน สําหรับข้อดีของ
การสอนในลักษณะนี้คอื
ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการเรียนรูจ้ ากการได้ยนิ หรือการอ่านข้อความเพียงอย่างเดียว
[6] เนื่องจากสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อสามารถช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจแนวคิดและ
กระบวนการทีย่ ากต่อการอธิบายด้วยตัวหนังสือและรูปภาพทีใ่ ช้ในการ
เรียนการสอนแบบทั ่วไป (Klass, 2003 อ้างใน [6]) นอกจากนี้ การสอน
โดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อยังช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนจดจําข้อมูลทีเ่ รียนได้ดี
ยิง่ ขึน้ และช่วยพัฒนาผูเ้ รียนในด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Grades
and performance) ความพร้อมในการเรียน (School readiness)
ความสามารถในการเรียนแบบร่วมมือ (Student’s collaborative
abilities) พัฒนาการทางการศึกษาโดยรวม (Overall academic
development) และเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน (Workforce
preparation) [4]
การใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการเรียนการสอนมีจดุ ประสงค์หลักเพื่อลด
ข้อจํากัดทีม่ ใี นการสอนแบบบรรยาย และเป็ นการตอบสนองรูปแบบการ
เรียนของผูเ้ รียนทีม่ คี วามแตกต่างกัน โดยผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้โดย
ไม่มขี อ้ จํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผูเ้ รียนสามารถเรียนหรือฝึก
บทเรียนซํ้าได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ นอกจากนี้ สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนได้มากกว่าสือ่ การเรียนการสอนทั ่วไป
เนื่องจากมีภาพลักษณ์ทท่ี นั สมัย ทําให้เกิดการเรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ [7]
จากข้อดีของการใช้สอ่ื สตรีมมิง่ วิดโี อดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลให้ม ี
การศึกษาผลของการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการเรียนการสอนในหลาย
สถาบันการศึกษา ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการใช้ส่อื สตรีม
มิง่ วิดโี อในการสอนกระบวนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีท่ี
Technical School of Industrial Engineering and Aeronautical
Engineering of Terrassa [8] และงานวิจยั ทีท่ ดลองใช้เทคโนโลยีสตรีม
มิง่ มีเดียในการสอนวิชาชีววิทยาระดับปริญญาตรีทม่ี หาวิทยาลัย North
Carolina ทัง้ ในแบบออนไลน์และในห้องเรียน [9] ส่วนทีม่ หาวิทยาลัย
Manchester Royal Infirmary มีการศึกษาการทดลองใช้ส่อื สตรีมมิง่

2. ขัน้ ตอนการทําวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการทดลองโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทล่ี งทะเบียน
เรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2555 จํานวน 53 คน และอาจารย์ผสู้ อนประจํากระบวนวิชา จํานวน 2
คน มีขนั ้ ตอนในการทําวิจยั ดังนี้
2.1 สร้างเครื่องมือในการวิจยั ซึง่ ได้แก่
2.1.1 จัดทําสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
ศึ ก ษาเนื้ อ หากระบวนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน 2 และกํ า หนด
วัตถุประสงค์ในการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการสอน จากนัน้ จึงทําแผนการ
สอนโดยใช้ส่อื สตรีมมิ่งวิดีโอจํานวน 6 แผน สําหรับ 6 คาบเรียน และ
จัดทําสตอรีบ่ อร์ด (Storyboard) เพื่อกําหนดลําดับขัน้ ตอนการสอนตาม
แผนการสอน โดยเน้ น ให้ม ีก ารแสดงคํา บรรยายและข้อ ความสํา คัญ
ประกอบคู่ ข นานไปกับ ภาพวิดีโ อ เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นเข้ า ใจคํ า ศัพ ท์ แ ละ
ประเด็นที่ผูส้ อนกล่าวถึงได้มากขึน้ แล้วจึงให้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของคําบรรยายที่
แสดงคู่ขนานไปกับภาพวิดโี อ แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํ าของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และถ่ายทําสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ และบันทึกลงแผ่นดีวดี ี
2.1.2 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็ น
คํ า ถามแบบอั ต นั ย ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นระบุ คํ า คุ ณ ศั พ ท์ ท่ี ใ ช้ สํ า หรั บ การ
เปรียบเทียบในขัน้ กว่า (Comparative) และขัน้ สูงสุด (Superlative) ตอบ
คําถามจากการอ่านกราฟ (Graphs) แก้ไขประโยคภาษาอังกฤษที่ม ี
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (Common mistakes) และจดบันทึกย่อ (Note
taking) จากนัน้ จึงให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
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เหมาะสมของหัวข้อในการสังเกตพฤติกรรม และนํามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนําของทีป่ รึกษาโครงการวิจยั
2.1.6 สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ โดยตัง้ ประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เพื่อ
มุง่ หารายละเอียดของคําตอบทีไ่ ด้จากแบบวัดเจตคติทม่ี ตี ่อการเรียนด้วย
สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ รวมถึงปญั หาและข้อเสนอแนะ จากนัน้ จึงนํ าประเด็น
คําถามทีต่ งั ้ ไว้ไปให้ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั ตรวจสอบความตรงทางด้าน
เนื้อหาและความชัดเจนของคําถาม และปรับปรุงตามคําแนะนํา

เนื้ อ หา รวมถึง ความยากง่า ยของแบบทดสอบ และความชัด เจนทาง
ภาษา แล้ ว จึ ง นํ า แบบทดสอบกลับ มาปรับ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และนํ าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั นักศึกษา 3 คน เพื่อหา
ความเป็ นปรนัยของเครื่องมือ
2.1.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพของสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อจํานวน 10 ข้อ สําหรับอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างประเมิน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์จากทัง้ สองฝา่ ย โดยเริม่ จาก
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเจตคติ แล้วสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
หัวข้อเกีย่ วกับคุณภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ เนื้อหาทีใ่ ช้สอน และวิธกี าร
สอน จากนัน้ จึงนําแบบสอบถามไปให้ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั ประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหา ความเป็ นปรนัย และความชัดเจนทางภาษา แล้วจึง
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการวิจยั และนําแบบวัด
เจตคติไปทดลองใช้กบั นักศึกษา 3 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจน
ความเหมาะสม และความถูกต้องของภาษาอีกครัง้ หนึ่ง สําหรับการ
กําหนดการแปลความค่าคะแนนเจตคติเฉลีย่ ของข้อความมีดงั นี้
3.51 – 4.00 แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงบวกมาก
2.51 – 3.50 แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงบวก
1.51 - 2.50 แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงลบ
0.00 – 1.50 แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงลบมาก
2.1.4 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติต่อการเรียนการสอนด้วยสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อจํานวน 7 ข้อ โดยเริม่ จากการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับเจต
คติ แล้วจึงสร้างแบบสอบถามโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) และนํ าแบบวัดเจตคติไปให้ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความเป็ นปรนัย และความชัดเจนทาง
ภาษา แล้วนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของทีป่ รึกษาโครงการวิจยั และ
นําไปทดลองใช้กบั นักศึกษา 3 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความ
เหมาะสม และความถูกต้องของภาษาอีกครัง้ หนึ่ง ส่วนการกําหนดการ
แปลความค่าคะแนนเจตคติเฉลีย่ ของข้อความมีดงั นี้
3.51 – 4.00
แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงบวกมาก
2.51 – 3.50
แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงบวก
1.51 - 2.50
แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงลบ
0.00 – 1.50
แปลได้วา่
มีเจตคติเชิงลบมาก
2.1.5 สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนซึง่ ครอบคลุมหัวข้อดังนี้
บรรยากาศในการเรียน (สังเกตจากความสนใจและตัง้ ใจทําแบบฝึ กหัด
ตลอดจนการสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น) ความสนใจทีม่ ตี ่อการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อ (สังเกตจากพฤติกรรมการ
ตัง้ ใจฟงั รวมถึงการจดบันทึกข้อมูลหรือคําศัพท์) การมีส่วนร่วมในชัน้
เรียน (สังเกตจากการตอบคําถาม การปรึกษากันในการทําแบบฝึกหัด
และการซักถามข้อสงสัย) และความเข้าใจในบทเรียน (สังเกตจากการ
สนทนากับเพื่อนร่วมชัน้ เกีย่ วกับเนื้อหาทีเ่ รียน ความถูกต้องในการตอบ
คําถาม ความสามารถในการทําแบบฝึกหัด และการใช้เวลาตามกําหนด
ในการทําแบบฝึ กหัด) จากนัน้ จึงให้ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั ประเมินความ

2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทีล่ งทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
2.3 ทดสอบภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง
2.4 ใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 ใน
ห้องเรียนแทนการสอนด้วยอาจารย์ ใช้เวลา 6 คาบ ซึง่ เนื้อหาของสื่อ
สตรีมมิง่ วืดโี อครอบคลุมหัวข้อดังนี้ การใช้คาํ คุณศัพท์ (Adjectives) ใน
การเปรียบเทียบ การอ่านกราฟ (Graphs) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
บ่อย (Common mistakes) ในภาษาอังกฤษ และการจดบันทึกย่อ (Note
taking)
2.5 บันทึกพฤติกรรมการเรียนของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการเรียน
2.6 ทดสอบภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง
2.7 วัดเจตคติของอาจารย์ผสู้ อนประจํากระบวนวิชาและนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างต่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
2.8 วัดเจตคติของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พืน้ ฐาน 2 ด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
2.9 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 6 คน เกี่ยวกับเจตคติทม่ี ตี ่อการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานโดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อ
2.10 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพถูกนํ ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3. ผลการวิ จยั
3.1
กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
พืน้ ฐาน 2 สูงขึน้ หลังการเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังเรียนด้วยสือ่ สตรีมมิง่ วิดโี อ
การ
คะแนน ค่าเฉลีย่
ทดสอบ
เต็ม
ก่อนเรียน
30
15.62
หลังเรียน
20.57
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
5.30
4.48

สถิตทิ ดสอบ
t-Test

P-value

6.959

0.000*

ทัง้ นี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มเี จตคติเชิงบวกต่อการสอนด้วยสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อ โดยเชื่อว่าการสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อช่วยให้ผเู้ รียน
เข้าใจบทเรียนได้ดไี ม่น้อยไปกว่าการสอนแบบปกติดว้ ยอาจารย์ และสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ อีกทัง้ ยังเห็นว่าการใช้ส่อื
สตรีมมิง่ วิดโี อทําให้สามารถเพิม่ จํานวนนักศึกษาต่อห้องได้ อย่างไรก็
ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มเี จตคติเชิงลบต่อประเด็นอื่น ๆ ทัง้ หมด
รายละเอียดตามตารางที่ 5

3.2 กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 5 เจตคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 โดยใช้สอ่ื สตรีมมิง่ วิดโี อ
ข้อความ
ค่าเฉลีย่
1. สื่อ Streaming video ทําให้บทเรียนมีความน่าสนใจ 2.68
มากขึน้
2. การเรียนด้วยสื่อ Streaming video ทําให้บรรยากาศ 2.28
ในการเรียนน่าเบื่อ
3. การสอนด้วยสื่อ Streaming video ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจ 2.77
บทเรียนได้ดไี ม่น้อยไปกว่าการสอนแบบปกติดว้ ยอาจารย์
4. การสอนด้วยสื่อ Streaming video ทําให้อาจารย์ไม่ 2.40
สามารถคุมนักศึกษาในชัน้ เรียนให้ตงั ้ ใจเรียนได้
5. การใช้ส่อื Streaming video ในการสอนภาษาอังกฤษ 2.59
พืน้ ฐานทําให้สามารถเพิม่ จํานวนนักศึกษาต่อห้องได้
6. การสอนด้วยสื่อ Streaming video ไม่สามารถทดแทน 2.41
การสอนด้วยอาจารย์ตามปกติได้
7. ควรมีการใช้ส่อื Streaming video ในการเรียนการสอน 2.43
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานอย่างเต็มรูปแบบ

ตารางที่ 2 เจตคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพของสือ่ สตรีมมิง่ วิดโี อที่
ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ค่าเฉลีย่
2.92

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
6.69

ความหมาย
ดี

ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงบวกต่อคุณภาพของเสียงบรรยายใน
สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อมากทีส่ ดุ ตามด้วยเนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอน และความ
ชัดเจนของภาพในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ ในขณะทีใ่ ห้คะแนนกับความชัดเจน
ของตัวอักษรบรรยายน้อยทีส่ ุด รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เจตคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพของสือ่ สตรีมมิง่ วิดโี อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ข้อความ
1. ความชัดเจนของภาพในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
2. ความชัดเจนของตัวอักษรบรรยายในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
3. การจัดวาง lay out หรือรูปแบบของภาพและคํา
บรรยายในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
4. คุณภาพของเสียงบรรยายในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
5. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอนในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
6. วิธกี ารสอนทีใ่ ช้ในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
7. ระดับภาษาทีใ่ ช้ในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
8. ระดับความเร็วทีอ่ าจารย์ผสู้ อนบรรยาย
9. ความชัดเจนของคําอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ในสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อ
10. ระยะเวลาทีใ่ ห้นกั ศึกษาในการทําแบบฝึกหัด

Mean
3.05
2.62
2.96

ความหมาย
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

3.24
3.19
2.64
2.90
2.81
2.90

เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก
เชิงบวก

2.88

เชิงบวก

ตารางที่ 4 เจตคติของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 โดยใช้สอ่ื สตรีมมิง่ วิดโี อ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.92

เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงลบ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นไว้ในแบบสอบถาม
เพื่อวัดเจตคติต่อการเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อว่า การเรียนโดยใช้ส่อื
สตรีมมิง่ วิดโี อทําให้ผเู้ รียนไม่สามารถถามคําถามระหว่างเรียนได้
เนื่องจากเป็ นการสื่อสารทิศทางเดียว (One-way communication)
นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
เวลาในการปรับตัวในการเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อซึง่ เป็ นการเรียน
แบบใหม่ทย่ี งั ไม่คนุ้ เคยในช่วง 2 คาบแรก โดยในช่วงคาบเรียนที่ 3
จนถึงคาบเรียนสุดท้ายของการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเริม่ คุน้ เคยกับการ
เรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ และตัง้ ใจเรียนเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้
จากบรรยากาศในการเรียนซึง่ ค่อนข้างเงียบมากในช่วงระหว่างทีม่ กี าร
บรรยายเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างสนใจฟงั และดูส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อเป็ นอย่างดี
ตลอดจนมีการจดบันทึก และตัง้ ใจทําแบบฝึกหัดดีมากตลอดการทดลอง
ในส่วนของการสัมภาษณ์พบว่า ความรูส้ กึ ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 6 คนที่
มีต่อการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 โดยใช้ส่อื
สตรีมมิง่ วิดโี อมีดงั นี้ นักศึกษา 2 คนชอบสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ ในขณะทีอ่ กี
2 คนไม่ชอบ และอีก 2 คนคิดว่าสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย
โดยสามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อเมื่อเปรียบเทียบ
กับการสอนโดยอาจารย์ในห้องเรียนได้ดงั ต่อไปนี้

3.3 กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
พืน้ ฐาน 2 โดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อ รายละเอียดตามตารางที่ 4

ค่าเฉลีย่
2.51

ความหมาย
เชิงบวก

ความหมาย
เชิงบวก
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ตารางที่ 4 ข้อดีและข้อเสียของสือ่ สตรีมมิง่ วิดโี อเมือ่ เปรียบเทียบกับการสอน
โดยอาจารย์ในห้องเรียน

• สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อช่วยให้ผเู้ รียนจดจําสิง่ ทีเ่ รียนได้ดี เนื่องจากมี
ทัง้ ภาพและตัวอักษรประกอบการบรรยาย ทําให้กลุ่มตัวอย่างมี
โอกาสได้ยนิ และได้เห็นเนื้อหาทีเ่ รียนไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้
เข้าใจและจดจําเนื้อหาที่เรียนได้ดกี ว่าการเรียนโดยการบรรยาย
เพียงอย่างเดียวในห้องเรียนตามปกติ ซึง่ สอดคล้องกับความเห็น
ทีว่ า่ สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อช่วยเสริมสร้างกระบวนการถ่ายโอนความรู้
ดึงดูดความสนใจและช่วยส่งเสริมความจําของผูเ้ รียนได้ดกี ว่าสื่อ
การสอนประเภทอื่น เนื่องจากสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อมีรปู ภาพ เสียง
ตัวอักษร และการเคลื่อนไหว [4]
• สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ ยกว่าสื่อทีใ่ ช้
ในการสอนทั ่วไป
เนื่องจากมีภาพและตัวอักษรประกอบการ
บรรยายของผูส้ อน
ซึง่ นอกจากจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจใน
บทเรียนได้ดขี น้ึ แล้ว ยังช่วยให้ผเู้ รียนจดจําบทเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้
ซึง่ ตรงกับผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย North Carolina และ
มหาวิทยาลัย Manchester Royal Infirmary ทีพ่ บว่าสื่อสตรีมมิง่
วิดโี อช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนสูงขึน้ [9]
นอกจากนี้ การทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนการสอน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อยังเป็ นปจั จัย
สําคัญอีกประการหนึ่งทีท่ ําให้คะแนนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
เพิม่ ขึน้ ภายหลังจากการเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ ดังจะเห็นได้จาก
ความเชื่อทีว่ า่ เจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษสามารถช่วยส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนของผูเ้ รียนได้ [11]

การสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
- เหมาะกับการสอนไวยากรณ์
(Grammar) หรือเนื้อหาทีจ่ าํ เป็ นต้อง
ให้ผเู้ รียนมีสมาธิในการเรียน หรือนัง่
ฟงั เงียบ ๆ
- อาจารย์ผสู้ อนในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อไม่
สามารถสังเกตได้ว่านักศึกษาเข้าใจ
บทเรียนหรือไม่
- ไม่มปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
- นักศึกษาสามารถถามคําถามได้เฉพาะ
ท้ายคาบเรียนเท่านัน้ ไม่สามารถถาม
คําถามในระหว่างเรียนได้
- รายละเอียดของเนื้อหาทีส่ อนมีความ
ครบถ้วน

การสอนโดยอาจารย์ในห้องเรียน
- เหมาะกับการสอนทักษะฟงั -พูด ทีเ่ น้น
การสื่อสารระหว่างอาจารย์ผสู้ อนกับ
นักศึกษา และทักษะอ่าน-เขียน
เนื่องจากนักศึกษาสามารถถามคําถาม
อาจารย์ได้
- อาจารย์ผสู้ อนสามารถสังเกตได้ว่า
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนหรือไม่ โดยดู
จากท่าทีของนักศึกษาในการเรียน
- นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ ทํา
ให้รสู้ กึ ตื่นเต้นในการเรียนมากกว่า
- นักศึกษาสามารถถามคําถามได้
ตลอดเวลา
- อาจารย์อาจพลาดรายละเอียดของ
เนื้อหาทีต่ อ้ งสอน ทําให้สอนเนื้อหา
บางส่วนได้ไม่ครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม นักศึกษา 1 คนเห็นว่า การสอนภาษาอังกฤษจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ว่าเป็ นการสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
หรือเป็ นการสอนด้วยอาจารย์ในห้องเรียน หากแต่ขน้ึ อยู่กบั ตัวอาจารย์
ผูส้ อน ในขณะทีน่ กั ศึกษาอีก 1 คนเห็นว่า การสอนโดยอาจารย์ใน
ห้องเรียนมีประสิทธิภาพดีกว่าการสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ เนื่องจาก
สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อนัน้ ทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเงียบเกินไป อีกทัง้ ใน
การเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อนัน้ ไม่มอี าจารย์กระตุน้ ให้เรียน
นอกจากนี้ ยังเป็ นทีน่ ่าสังเกตอีกด้วยว่า นักศึกษาทุกคนเห็นด้วยกับ
การใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการสอนเสริมภาษาอังกฤษ โดยมีความเห็น
ตรงกันว่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อนักศึกษาทีข่ าดเรียนและนักศึกษา
ทีส่ นใจต้องการเรียนบทเรียนซํ้าเพื่อทบทวน โดยเห็นว่าควรอัพโหลดสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเลือกดูได้ในทุก
เวลาและสถานทีต่ ามต้องการ ในส่วนของอาจารย์ผสู้ อน นักศึกษา 3 คน
ต้องการให้เป็ นอาจารย์ชาวไทย
เนื่องจากไม่คนุ้ เคยกับสําเนียงของ
อาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในขณะที่ 2 คนต้องการให้มที งั ้
อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยต้องการให้อาจารย์ชาวไทยสอน
ไวยากรณ์และอาจารย์ชาวต่างชาติสอนทักษะฟงั และพูด และให้มคี าํ
บรรยายไทยขึน้ ในทุกคําทีอ่ าจารย์ชาวต่างชาติพดู มีนกั ศึกษาเพียงคน
เดียวเท่านัน้ ทีต่ อ้ งการอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยต้องการให้พูดช้า ๆ และ
ให้มคี าํ บรรยายภาษาอังกฤษขึน้ ประกอบทุกคําทีอ่ าจารย์พูด

4.3 ปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนการสอน
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ ได้แก่ การทีส่ ่อื
สตรีมมิง่ วิดโี อเป็ นสื่อทีม่ ภี าพลักษณ์ของความทันสมัย จึงช่วยเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนของผูเ้ รียน [4] ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลงานวิจยั ซึง่ ทดลองใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการสอนกระบวนวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และพบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนเพิม่ ขึน้ [8]

4. อภิปรายผลการวิ จยั

5. สรุป

4.2 อาจารย์ผสู้ อนประจํากระบวนวิชาและนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีเจต
คติเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อทีใ่ ช้ในการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 เนื่องจากในการจัดทําสื่อสตรีม
มิง่ วิดโี อนัน้ มีการเตรียมเนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอนไว้เป็ นอย่างดี โดยจัดทํา
เป็ น Storyboard และมีผเู้ ชีย่ วชาญตรวจทานความถูกต้องและครบถ้วน
ดังจะเห็นได้จากผลจากการสัมภาษณ์ซง่ึ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าเนื้อหาที่
ถ่ายทอดผ่านการสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อมีความครบถ้วนถูกต้อง

การใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วยให้ผเู้ รียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ ผูเ้ รียนมีเจตคติเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน และต่อการเรียนการสอน
โดยใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อ ข้อดีของการเรียนการสอนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ

จากผลการวิจยั ดังกล่าว มีประเด็นสําคัญทีอ่ าจนํามาอภิปรายได้ดงั นี้
4.1 ปจั จัยซึง่ ทําให้คะแนนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างเพิม่ ขึน้
ภายหลังจากการเรียนด้วยสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อได้แก่
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คือทําให้ผูเ้ รียนได้เรียนเนื้อหาทีค่ รบถ้วน ส่วนข้อเสียคือ ไม่มปี ฏิสมั พันธ์
ระหว่างอาจารย์และผูเ้ รียน
จากผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการทําวิจยั เกี่ยวกับการใช้ส่อื สตรีม
มิง่ วิดโี อในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังนี้
5.1 ข้อเสนอแนะในการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการเรียนการสอน
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ควรมีการ
จัดกลุ่มผูเ้ รียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้งา่ ยต่อ
การจัดทําสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อในหลายประการ เช่น การกําหนดเวลาในการ
ทําแบบฝึกหัด และการกําหนดขอบเขตเนื้อหาว่าควรอธิบายละเอียด
เพียงใด นอกจากนี้ ข้อมูลคําตอบของคําถามปลายเปิ ดในแบบสอบถาม
เพื่อวัดเจตคติต่อประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบให้ผสู้ อนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาในระหว่างการสอน มากกว่าให้ผสู้ อนเป็ นผูพ้ ดู
แต่เพียงฝา่ ยเดียว ดังนัน้ จึงควรให้อาจารย์ผสู้ อนในสื่อสตรีมมิง่ วิดโี อ
พูดคุยกับผูเ้ รียนด้วย เพื่อทําให้บรรยากาศเป็ นกันเองมากขึน้ เป็ นการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน อีกทัง้ ควรมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในสื่อ
สตรีมมิง่ วิดโี อเพื่อเพิม่ ความน่าสนใจ เช่น การทําตัวอักษรกระพริบ การ
ใช้รปู ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
5.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
5.2.1 ควรมีการทําวิจยั เกีย่ วกับการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการสอน
เสริมกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้มกี ารสํารวจความต้องการของ
นักศึกษาเกีย่ วกับเนื้อหาทีต่ อ้ งการให้สอนเสริม โดยให้นกั ศึกษาสามารถ
เลือกเวลาและสถานทีใ่ นการเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากการทีผ่ ูเ้ รียนได้ม ี
โอกาสเลือกเวลา สถานที่ และเนื้อหาทีจ่ ะเรียนเอง ทําให้การเรียนโดยใช้
สื่อสตรีมมิง่ วิดโี อเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ [6]
5.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยใช้ส่อื สตรีมมิง่
วิดโี อในห้องเรียน และผูเ้ รียนทีเ่ รียนโดยวิธปี กติในห้องเรียน
5.2.3 ควรมีการศึกษาการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อเพื่อสอนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานแทนการสอนแบบปกติในห้องเรียน โดยทําวิจยั ใน
ลักษณะเพื่อการพัฒนา (Research and development) เพื่อให้ได้ส่อื
สตรีมมิง่ วิดโี อทีม่ คี วามสมบูรณ์มากทีส่ ดุ
5.2.4 ควรมีการศึกษาการใช้ส่อื สตรีมมิง่ วิดโี อในการเรียนการสอน
กระบวนวิชาอื่น ๆ ทัง้ ในด้านการสอนเสริม และการสอนในห้องเรียน
เอกสารอ้างอิ ง
[1] M. McCrohon, V. Lo, J. Dang and C. Johnston. (2013, 5 Aug.).
Video streaming of lectures via the Internet: An experience.
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การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
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คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษ, บทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1)เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ ให้ได้ตาม
เกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520: 135) 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 3) เพื่อเปรีย บเทีย บความสามารถการอ่ านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ ก่อนและหลังการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ
4) เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จําแนกตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา และ 5) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ภาคการศึกษาที3่ ปี การศึกษา2556 จํานวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
แผนการจัด การเรีย นรู้ ก ารอ่ า นภาษาอัง กฤษพร้ อ มบทเรีย น 5 บท แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลอง 14 คาบเรียนๆละ
120 นาที รวมทัง้ สิ้น 14 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และให้ทําแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนเรียน
เมือ่ เรียนจบในแต่ละบทให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบประจําบท ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่าง
ทําแบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ น แบบทดสอบฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และทําแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบจับคูเ่ พือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังเรียนจากบทเรียน และเพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลังเรียน ใช้
สถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ใช้ค่าสถิตพิ ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเพื่อ หาประสิทธิภาพของบทเรียน ใช้
ค่าเฉลีย่ ร้อยละวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษ
ผลการวิจยั พบว่า
1. บทเรี ย นการสอนการอ่ า นภาษาอั ง กฤษสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.07/53.92 แสดงว่า
บทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
2. ประสิทธิภ าพการอ่ านภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิตศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. นัก ศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ได้รบั การ
เรียนด้วยวิธกี ารสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึน้
กว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทีม่ สี าขาวิชาที่
ศึกษาต่างกัน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. นักศึกษาทีไ่ ด้การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการอ่านอังกฤษสูงขึน้

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the efficiency of
English reading lessons for graduate students at Thai-Nichi Institute of
Technology according to criteria 75/75 2) to study efficiency in EFL reading of
graduate students at TNI 3) to compare the students’ English reading
achievement before and after English reading learning 4) to compare English
reading ability of graduate students according to majors 5) to study graduate
students’ satisfaction with this type of English reading method.
The 54 graduate students at TNI were taught with 5 reading
lessons, English reading achievement test, and a questionnaire to survey their
satisfaction with the English reading instruction. The results were as follows;
1. The English reading lessons were highly effective, with the
students scoring 80.07 on the formative test and 53.92 on the post-test.
2. The effects of English reading efficiency of graduate students
were moderate level.
3. The students’ reading achievement after the lesson was
significantly higher than before, with lessons constructed at 0.05 level.
4. There were statistically significant differences between majors at
0.05 level.
5. The students’ satisfaction towards studying English reading after
the experiment was significantly highly at 0.05 level.
Keywords: English reading lessons, English Reading Proficiency of Graduate Students

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ใ น ก า ร ส อ น อ่ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น ภ า ษ า ที่ ส อ ง ห รื อ
ภาษาต่ างประเทศให้มปี ระสิท ธิภ าพ ครูผู้ส อนควรทําความเข้าใจเกี่ย วกับ
กระบวนการอ่าน เพื่อนํ าความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการอ่านมาประยุกต์ใช้ในวิธี
สอนอ่านแบบต่าง ๆ เนื่องจากการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ อง และ
ภาษาต่ างประเทศได้รบั อิทธิพล ความคิดและทฤษฎีในการสอนอ่ านจากการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่อย่างมาก [1]
การอ่านภาษาอังกฤษเป็ นปญั หาทีย่ งิ่ ใหญ่ เวลาอ่านภาษาอังกฤษ
คืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ทม่ี ี
อยู่ ใ นข้อ ความที่กํ า ลัง อ่ า นได้ จึง ทํ า ให้เ กิด ความรู้ส ึก ว่ า การอ่ า นเป็ น เรื่อ ง
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ยากลําบาก น่ าเบื่อหน่ าย และยิ่งไปกว่านัน้ ยังทําให้เกิดความหวั ่นไหวไม่ม ี
ความเชื่อมั ่นในตัวเอง ฉะนัน้ ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การรูค้ ําศัพท์จงึ เป็ น
สิ่งที่จําเป็ น จะมองข้ามไปไม่ไ ด้เป็ น อัน ขาดแม้ว่ าจะสามารถใช้ท ัก ษะหรือ
เทคนิคอื่นๆ เพื่อการอ่านได้ดเี พียงใดก็ตาม แต่ ถ้าหากไม่ทราบความหมาย
ของคําในข้อความที่กําลังอ่านก็คงไม่เข้าใจสิง่ ทีอ่ ่านนัน้ ได้ตลอดหรือถูกต้อง
แต่กลับทําให้เสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านนัน้ เลย [2]
ใน ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จั ด เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศที่เป็ นเครื่องมือสําคัญยิง่ ในการศึกษาค้นคว้าทัง้ จากตํารา
บทความ และสื่ออินเตอร์เน็ต ในราชกิจจานุ เบกษา เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ระบุว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควร
ให้ความสําคัญภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราต่างๆ ทีจ่ ะให้นกั ศึกษาต่อยอดองค์
ความรู้ ใ นระดับ สากลด้ ว ยตนเอง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ภาษาอัง กฤษ ดัง นั ้น
นักศึกษาจําเป็ นต้องมีความสามารถทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม
ตามข้อกําหนดของสถาบันการศึกษา จึงเห็นได้ว่านักศึกษาจําเป็ นต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากตํารา และสือ่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการเรียนใน
ชัน้ เรีย นเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศัก ยภาพ ดังนัน้ การใช้
ภาษาอังกฤษได้ดแี ละมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น นัก ศึกษาจําเป็ นต้อ งได้รบั การ
พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกชัน้ เรียน
รวมทัง้ สถานการณ์ต่างๆ ตามความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
[3]
สํานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับสูง และเห็นความจําเป็ นที่
จะทําให้บณ
ั ฑิตทีม่ คี วามสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษที่แตกต่ างกันให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมทางด้านการ
ใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการทํางานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
เนื่องจากในปจั จุบนั ยังไม่มกี ารทําวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ผู้ว ิจยั มีค วามประสงค์ศ ึก ษาประสิทธิภ าพการอ่ านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การเรียการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และนํ าผลที่ได้จากการวิจยั มาพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นให้มกี าร
ยกระดับ มากขึ้น กว่ า เดิม และศึก ษาความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย

4. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังฤษของนักศึกษา
ระดับ บัณฑิต ศึก ษา สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น จําแนกตามสาขาวิช าที่
ศึกษา
5. เพื่อ ศึกษาความพึง พอใจของนัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ความสําคัญของการวิ จยั ครัง้ นี้
1. ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ ทําให้ท ราบถึงประสิทธิภ าพในการอ่ าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
2. ผลที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาครัง้ นี้ ทํ า ให้ท ราบความพึง พอใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ทัง้ 3 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ (MET) สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) และสาขาการ
จัดการวิสาหกิจสําหรับผูบ้ ริหาร (EEM) ปี 2557 จํานวน 120คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ทัง้ 3 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ (MET) สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) และสาขาการ
จัด การวิส าหกิจ สํ า หรับ ผู้บ ริห าร (EEM) ที่ล งทะเบีย นเรีย นวิช าENL-501
(English for Graduate Student) และENL-600 (Advanced Level English)
ในภาคเรีย นฤดูร้อน ระหว่ างวันที่ 20 มีน าคม 2557- 25 พฤษภาคม 2557
จํานวน 54 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยแบ่งตามสาขาวิชาละ 18 คน ดังนี้
สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์ (MET) จํานวน 18 คน
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)
จํานวน 18 คน
สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบ้ ริหาร (EEM)
จํานวน 18 คน
รวมเป็น
จํานวน 54 คน
ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ในภาคเรียนฤดู
ร้อน ปี พ.ศ 2557 ระยะเวลาในการทดลองตัง้ แต่ 20 มีนาคม 2557 ถึง วันที่
25 พฤษภาคม 2557 โดยใช้เวลา 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ เป็ นเวลา 7สัปดาห์ รวม
ทัง้ หมด 14 คาบเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพของบทเรีย นการอ่ า นภาษาอัง กฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้ได้ตาม
เกณฑ์ 75/75 [4]
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
3. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังฤษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อนและหลังการเรียนการ
อ่านภาษาอังกฤษ

ตัวแปรที่ ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธกี ารสอนการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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2.2 ความพึงพอใจในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่ านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่ ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่ านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น หลังการเรียนด้วยบทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ จําแนก
ตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อ เปรีย บเทียบระดับความพึง
พอใจต่อการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนการอ่ านภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึน้
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ รียนในสาขาวิชาทีแ่ ตกต่างกันมี
ความสามารถด้านการอ่านแตกต่างกัน
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนการอ่ านภาษาอังกฤษ มี
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงขึน้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษ
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนการ
สอนการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 [5] ผู้ว ิจ ัย ได้ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. ให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 54 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียน
หลังจากเรียนจบในแต่ ละบททัง้ 5 บท ซึ่งแต่ละบท มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
จากนัน้ นํ าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ห าค่ าคะแนนเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และค่าร้อ ยละของคะแนนและจัดอัน ดับคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบประจําบทของบทเรียนการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษแต่ละบท
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1

วิ ธีดาํ เนิ นการทดลอง
1. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาก่อ นทําการทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถด้านการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ ผูส้ อนกําหนดให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบ
2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอน เป็ นระยะเวลา 10 คาบเรียน โดย
ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี้
2.1 ผู้ ว ิ จ ั ย ใช้ นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 54 คน โดยให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า
แบบทดสอบก่ อ นเรีย น จํ า นวน 60 ข้ อ 60 คะแนน ใช้ เ วลาในการทํ า
แบบทดสอบ 120 นาที
2.2 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
ศึกษาจากบทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษและทําแบบฝึกหัดประจําบทเรียน
2.3 ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรีย น
จํานวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน เป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับก่อน
เรียน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 120 นาที
3. นํ า แบบสอบถามความพึง พอใจที่มตี ่ อ การเรีย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษให้กลุ่มตัวอย่างทําหลังการทดลองเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ม ี
ต่อการเรียนด้วยวิธกี ารนี้
4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูล ตามวิธที างสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และอันดับคะแนนเฉลีย่
ของคะแนนแบบทดสอบแต่ละบทของบทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
บทที่
1
2
3
4
5

ชื่อบทเรียน
Letters, Email and Memo

Notice
Advertisement
Short and Long Passage

Education

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
10

ค่าเฉลีย่
(x¯)
7.77
8.00
7.87
8.05
8.33

S.D.
0.92
0.84
0.80
0.83
0.99

ร้อยละ
77.77
88.00
78.70
80.55
83.33

ลําดับที่
5
3
4
2
1

จากตารางที่ 1 พบว่า แบบทดสอบประจําบทของบทของการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษทีก่ ลุ่มตัวอย่างทําคะแนนเฉลีย่ ได้สูงเกิน 75 %
ทุกบท และบทที่กลุ่มตัว อย่ างได้ค ะแนนมากที่สุ ดได้แ ก่ บทที่ 5 Education
(83.33%) ส่วนบททีก่ ลุ่มตัวอย่างได้คะแนนน้อยทีส่ ุดได้แก่ บทที่ 1 Letters,
Email and Memo (77.77 %)
2. วิเคราะห์ห าประสิท ธิภ าพของบทเรีย นการอ่ านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ โดยการหา
ค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบท ของบทเรียนการสอน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษ ทัง้ 5 บท และค่ า ร้ อ ยละของคะแนนจากการทํ า
แบบทดสอบหลัง เรีย นของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ทัง้ 54 คน ซึ่ ง ผลการวิเ คราะห์
ดังต่อไปนี้
ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียน
การสอนการอ่ านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 54 คน เท่ากับ 2,162 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 80.07 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเท่ า กับ 1,747 คะแนน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 53.92 ดัง นั ้น
ประสิทธิภาพของบทเรีย นการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การนํ า เสนอผลการวิเคราะห์ข ้อ มูล ผู้ว ิจยั ได้นํ าเสนอผลการวิจ ัย โดยแบ่ ง
ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
54 คน สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการอ่ าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
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ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ในขัน้ ทดลองภาคสนาม มีค่า
เท่ากับ 80.07/53.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด 75/75 เฉพาะ เกณฑ์ 75 แรก
เท่านัน้ ส่วน เกณฑ์ 75 อันหลังไม่ผ่านเกณฑ์ จึงแสดงว่าบทเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึก ษา สถาบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่ มีประสิทธิภาพใช้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ สําหรับนั กศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สถาบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปนุ่
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ โดยรวมมีค่าเฉลีย่
ของร้อยละ อยู่ทร่ี ะดับปานกลาง (53.92%) ส่วนนักศึกษาทีม่ คี ่าเฉลีย่ ของร้อย
ละสูงสุด ได้แก่ 41 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 68.33 และนักศึกษาทีม่ คี ่าเฉลีย่ ของ
ร้อยละตํ่าสุด ได้แก่ 25 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 41.66

ก่อ นเรียนที่มคี ่ าเท่ ากับ 23.37 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนผลต่ าง
เฉลีย่ ของคะแนนก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 8.92 ค่า t ทีไ่ ด้จากการคํานวณ
คะแนนก่ อ นเรีย น มีค่ า 37.382 และคะแนนหลัง เรีย นมีค่ า เท่ ากับ 48.332
ดังนัน้ แสดงว่าความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยบทเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเที ยบความสามารถในการ
อ่ านภาษาอังกฤษของนั กศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สถาบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ปุ่น หลังการเรี ยนด้ ว ยบทเรี ยนการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษ
จําแนกตามสาขาวิ ชาที่ ศึกษา
ตารางที่ 3 คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คะแนนของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 54 คน ตามสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเที ยบความสามารถทางการอ่ านภาษาอังกฤษ
ของนั ก ศึ ก ษาสถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ก่ อ นและหลัง การเรี ย น
บทเรี ย นการสอนการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังต่อไปนี้
ให้ นั ก เรี ย น กลุ่ มตั ว อ ย่ า งทั ้ง 54 ค น ทํ า แบบทดส อ บวั ด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการบทเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา สถาบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่นจํานวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่งเป็ นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน จากนัน้ จึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลัง
เรีย นจากบทเรีย นการสอนการอ่ า นภาษาอัง กฤษ สํา หรับ นัก ศึก ษาระดับ
บัณ ฑิต ศึก ษา สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น แล้ว นํ า คะแนนที่ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบทัง้ สองครัง้ มาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
กลุ่มตัวอย่าง

สาขาวิชาที่
ศึกษา

ตารางที่ 2 เปรีย บเทียบคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรีย นและหลังเรีย น ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คะแนนผลต่างเฉลีย่ และค่าทดสอบ t ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 54 คน
ก่อนเรียน

คะแนนเต็ม
54

(x̄ )
23.37

S.D
4.59

หลังเรียน

54

32.35

4.91

(D)

t
37.382

8.98

คะแนน
ตํ่าสุด

คะแนน
สูงสุด

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

EEM

18

26

41

34.94

5.10

MET

18

25

40

31.94

4.59

MIM

18

26

41

30.16

3.98

รวม

54

26

41

32.35

4.91

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสาขาวิชาที่ศกึ ษา 3 สาขา ได้แก่
สาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบ้ ริหาร (EEM) มีค่าเฉลีย่ สูงสุด 34.94 สาขา
เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์ (MET) มีค่าเฉลีย่ รองลงมา 31.94 และ สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม (MIM) มีค่าเฉลีย่ ตํ่าสุด 30.16 ตามลําดับ
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความสามารถการอ่ านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จําแนกตาม
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ ทีม่ ชี นั ้ ปีทศ่ี กึ ษาต่างกัน มีความความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษแต
ต่างกัน 2 คู่ ได้แก่
คู่ ท่ี 1 นั ก ศึก ษาจากสาขาการจัด การวิส าหกิจ สํ า หรับ ผู้ บ ริห าร
(EEM) มีความสามารถในการอ่านแตกต่างจาก นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ (MET)
คู่ท2่ี นักศึกษาจากสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผูบ้ ริหาร (EEM)
มีความสามารถในการอ่านแตกต่างจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)

ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
กลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ปุ่ น ทัง้ 5 บท ค่ า ผลต่ า งของคะแนนก่ อ นและหลัง เรีย นด้ว ย
บทเรี ย นการสอนการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ สูงสุดเท่ากับ 18 และตํ่าสุด
มีคา่ เท่ากับ 3 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน

การทดสอบอ่าน

N

ตอนที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเที ยบระดับความพึงพอใจต่อ
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษของนั กศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สถาบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปนุ่ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังต่อไปนี้
ผูว้ จิ ยั ได้วดั ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนการ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษทั ง้ ก่ อ นและหลั ง ได้ ร ั บ การเรี ย นการสอนการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษ โดยใช้แ บบทดสอบวัด ความพึง พอใจที่ผู้ว ิจ ัย สร้ า งขึ้น ตาม
กระบวนการ เป็ น ข้อ ความจํ านวน 15 ข้อ จากนัน้ นํ าคะแนนที่ไ ด้จ ากการ
ประเมิน ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาที่ม ีต่ อ การเรีย นการสอนการอ่ า น

Sig
0.000*

48.332

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ่ ะดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (Sig =
0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังเรียน มีค่าเท่ากับ 32.35 ซึง่ สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
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4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ม ี
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาต่างกัน มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. นักศึกษาทีไ่ ด้การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษมีความพึง
พอใจต่ อ การเรีย นการอ่ า นภาษาอัง กฤษสู ง ขึ้น กว่ า ก่ อ นการเรีย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น จากสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที่4 สามารถนํ ามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. จากผลการวิจ ัย ข้อ ที่ 1 บทเรีย นการสอนอ่ า นภาษาอัง กฤษ
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี ปุ่ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.07/53.92 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้เฉพาะ 75 แรก
แต่ 75 หลังไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ อาจเนื่องมาจาก ข้อสอบหลังเรียน
มีค วามยากมากกว่ า ข้อสอบประจําบท นักศึกษาจึงทําคะแนนได้น้ อ ยกว่ า
เกณฑ์ ท่ีกํ า หนดไว้ เพราะการทํ า ข้อ สอบการอ่ า นนั น้ ผู้ร ีย นต้อ งมีค วามรู้
เบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน สามารถเดาความหมายจากบริบทได้ สามารถ
เข้าใจใจความสําคัญของการเรื่องที่อ่าน สามารถบอกหัวข้อได้ สามารถบอก
รายละเอียดได้ สามารถความเข้าใจในการอ่านนัน้ คือ ความเข้าใจในประโยค
หรือในย่อหน้า (Paragraph) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจในรูปแบบการ
จัดหรือ การเรีย บเรีย งเรื่อ ง เข้าใจในรูปแบบหรือ โครงสร้างของข้อ เขีย น
(Rhetorical Organization) นอกจากนัน้ ความสามารถในการทําความเข้าใจ
ความหมายของคําและภาษาทีเ่ ขียนซึ่งถือได้ว่าเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการ
อ่าน ถ้าไม่เกิดความเข้าใจนัน่ หมายความว่า ไม่เกิดการอ่าน [6], [7], [8], [9],
[10]
2. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทีเ่ รียนด้วยการเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึน้ กว่า
ก่อนการเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตงั ้ ไว้และสอดคล้องกับ [11], [12], [13], [14], [15], [16] ซี่ง
ทัง้ หมดศึกษาเกี่ย วกับเรื่อ งการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษ และการพัฒนา
บทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ และผลวิจยั พบว่าผูเ้ รียนมีความสามารถในการ
อ่านเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้เป็ นผลอาจเนื่องมาจาก เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่ านภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ เป็นเนื้อหาทีน่ ํามาจากสือ่ การเรียนรูท้ างด้านการทํางาน ด้านธุรกิจ และ
ในชีวติ ประจําวันและเป็ นสิง่ ทีน่ กั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องรูแ้ ละบางคน
ได้ทํางานในอุ ต สาหกรรมโรงงานอยู่ แ ล้ว จึงทํ าให้เกิด ความสนใจและเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนมากขึน้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงปฏิบตั ิกจิ กรรม
การเรีย นรู้อ ย่างตัง้ ใจทําให้ค วามสามารถในการอ่ านสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิลเลีย่ มส์ [17] ที่กล่าวว่า ถ้าผูเ้ รียนมีประสบการณ์ เดิมเกีย่ วกับ
เรื่อ งที่อ่ านจะทํ า ให้ม ีค วามเข้า ใจเรื่อ งที่อ่ า นได้ง่ า ยและรวดเร็ว ขึ้น ดัง นั น้
เนื้อหาเกีย่ วกับการทํางานจึงเป็ นสือ่ การสอนอ่านทีส่ นับสนุ นให้ผเู้ รียนได้เรียน
เนื้อ หาที่ส อดคล้อ งกับความต้อ งการและเหมาะสมกับสภาพสังคมและการ
ทํางานในอนาคตของผูเ้ รียนโดยเฉพาะเนื้อหาการอ่านจดหมายติดต่อซื้อขาย
สินค้าเมือ่ ได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนํ าความรู้นนั ้ มาใช้ในชีวติ การทํางานได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของฮาร์เมอร์ [18] ทีก่ ล่าวไว้ว่า ผูส้ อนต้องมุ่งจัดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษมาหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ย งเบนมาตรฐาน เพื่อเปรีย บเทีย บ
ระดับความพึงพอใจก่อนและหลังการเรียน
ผลการวิจ ัย พบว่า ระดับ ความพึง พอใจที่ม ีต่ อ การสอนการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาหลัง เรีย นมีค ะแนนเฉลี่ย สูง กว่า ก่ อ นการเรีย น
กล่าวคือ ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาก่อนได้เรียนด้วยวิธกี ารสอนการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดีมาก
โดยมีค ะแนนเฉลี่ย เท่า กับ 3.77 และมีค วามพึง พอใจต่ อ การสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษหลังได้รบั วิธกี ารสอนการอ่ านอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด โดยมีค่า
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.69 แสดงว่าการสอนการอ่านภาษาอังกฤษมีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษให้สงู ขึน้
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั นําคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการ
เรีย นการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนั ก ศึก ษาทัง้ ก่ อ นและหลัง การเรีย น มา
เปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของคะแนนโดยใช้สถิติ t-test
แบบDependent Sample ผลดังตารางดังนี้
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนจากการสอบถามความพึงพอใจต่ อ
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังทีไ่ ด้รบั การเรียนการ
สอนการอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับความพึงพอใจต่อ
N
S.D.
t
df
P
x
การสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี ่ บ .05

54
54

3.77
4.69

0.89
0.56

27.693
52.461

53

.000*

จากตาราง 4 แสดงผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการสอบถามความพึงพอใจต่ อการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังได้รบั การเรียนด้วยวิธกี ารสอน
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ t-test Dependent samples พบว่า คะแนนเฉลีย่
หลังได้รบั การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลีย่ คะแนนของความ
พึงพอใจของนัก ศึกษาสูงกว่าคะแนนความพึงพอใจก่อ นการสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 3.77 และหลังการทดลองเท่ากับ 4.69 แสดงว่า วิธกี ารสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษมีผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนการสอนการอ่ าน
ภาษาอังกฤษสูงขึน้
สรุปผลการวิ จยั
ผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สรุปได้ดงั นี้
1. บทเรียนการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
80.07/53.92 แสดงว่าบทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์พอใช้
2. ประสิ ท ธิ ภ าพการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ อยู่ในระดับปานกลาง
3. นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึก ษา สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น ที่
ได้รบั การเรียนด้วยวิธกี ารสอนการอ่านภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษสูงขึน้ กว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ ละคนให้เต็มความสามารถของเขา และการ
จัดการเรียนการสอน ควรให้ผู้เรียนแสดงออกทางภาษาโดยมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูส้ อนและเพื่อนๆในชัน้ เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ ตาม
สถานการณ์ทส่ี มจริง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและจดจําเนื้อหาได้มากขึน้
พร้อมทัง้ ได้มกี ารฝึกฝนการเรียนรูน้ นั ้ บ่อยๆก็จะทําให้เกิดทักษะการเรียนรูแ้ ละ
เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์และมีการพัฒนา และเมือ่ ผูเ้ รียนได้เรียนรูส้ ง่ิ ทีค่ ุน้ เคยและ
มีความรูเ้ ดิมอยู่แล้วจะก่อให้เกิดความสามารถในการอ่านมากขึน้ ด้วย
3. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษมีความ
พึง พอใจต่ อ การเรีย นการอ่ า นภาษาอัง กฤษสู ง กว่ า ก่ อ นการเรีย นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 โดยระดับความพึงพอใจต่ อการเรียนการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนได้รบั การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.77 และมีความพึงพอใจต่อการเรียน
การอ่านภาษาอังกฤษหลังได้รบั การสอนการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี
มากที่สุ ด โดยมีค่ า คะแนนเฉลี่ย เท่ า กับ 4.69 แสดงว่ า การสอนการอ่ า น
ภาษาอังกฤษมีผลต่อระดับความพึงพอใจในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษให้
สูงขึน้ อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในการสอนในวิธกี ารสอน สภาพห้องเรียน ผู้สอน และ
ต้อ งการความสํา เร็จ นอกจากนัน้ ยัง มีแรงจูง ในการเรีย นการอ่ าน เพื่อ ให้
ประสบความสําเร็จตามต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮาร์เมอร์ [19] ที่
กล่าวว่า แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) มีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ในการเรียนรูภ้ าษาของผูเ้ รียน ซึ่งปจั จัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจภายใน ได้แก่ ด้าน
ภาพทางกายภาพ (Physical Conditions) ซึ่งสามารถมีผลทางบวกและลบต่อ
ผูเ้ รียน เช่น ห้องเรียน หากห้องเรียนทีม่ ผี เู้ รียนมากเกินไป อาจทําให้แรงจูงใจ
ในการเรียนของผูเ้ รียนลดลง วิธกี ารสอน (Method) หากผูเ้ รียนพบว่าวิธกี าร
สอนในชัวโมงเรี
่
ยนน่าเบือ่ อาจทําให้แรงจูงใจของผูเ้ รียนลดลงหรือไม่อยากจะ
เรียน ผู้สอน (The teacher) ควรทําให้การเรียนการสอนในชัน้ เรียนมีความ
น่ าสนใจ มีค วามยุติธรรม ปฏิบตั ิต่ อนัก เรีย นให้เสมอเท่ าเทียมกันมากที่สุ ด
เท่าที่จะเป็ นได้ และควรใส่ใจต่ อผู้เรียน ควรเป็ นต้น แบบที่ดใี นการใช้ภาษา
ควรใช้ส่อื ได้ดแี ละมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนทํากิจกรรมต่ างๆ และความสําเร็จ
(Success) ผู้สอนควรตัง้ วัตถุประสงค์หรือจัดกิจกรรมหรือให้งานที่ผู้เรีย น
สามารถทําได้
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ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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การเปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปนุ่ กับแบบวัดความสามารถทางภาษาของข้อสอบTOEIC
Comparison of Efficiency between TNI English Ability Test and TOEIC Test
บัณฑิต อนุญาหงษ์

สํานักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250
bundit@tni.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการทําข้อสอบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทีท่ าง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจัดขึน้ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทําข้อสอบ
TOEICของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ ทีไ่ ด้สมัครสอบจากศูนย์สอบTOEIC
3) เพื่อศึก ษาประสิทธิภาพของข้อสอบทัง้ สองฉบับ จากคะแนนสอบของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทําข้อสอบของ
นักศึกษาทีส่ อบด้วยข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาทีจ่ ดั โดยสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน่ และความสามารถในการทําข้อสอบของนักศึกษาจากศูนย์สอบTOEIC และ
5) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์กนั ของคะแนนสอบจากข้อสอบทัง้ สองฉบับ
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ ทีล่ งทะเบียนเรียน
วิช า ENL-415 (ฝึ ก ทัก ษะการอ่า นและเขีย นภาษาอังกฤษ1) ในภาคเรีย นที่1 ปี
การศึกษา 2556 จํา นวน 20 คน โดยการสุ่ม ด้ว ยวิธีแ บบแบ่ ง ชัน้ ภู ม ิ (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) ข้อสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับปี การศึกษา2556 จํานวน
200 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ทักษะ คือ ทักษะการฟงั 100 ข้อ และทักษะการอ่าน 100 ข้อ
และ 2) ข้อสอบTOEIC ทีน่ ักศึกษาไปสอบวัดความสามารถ ซึง่ ทางศูนย์สอบTOEIC
จัดให้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนน ค่าเบีย่ งเนยมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยใช้สถิติ t-test ทดสอบความสัมพันธ์
กันของข้อสอบ 2 ฉบับใช้สถิตคิ วามสัมพันธ์กนั แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. นั ก ศึก ษาสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีค วามสามารถในการทํ า
ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. นั ก ศัก ษาสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีค วามสามารถในการทํ า
ข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. ประสิท ธิภ าพของข้อ สอบทัง้ 2ฉบับ มีค ะแนนเฉลี่ย ของข้อ สอบวัด
ความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ ได้แก่ 430.35 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของ
ข้อสอบTOEIC ได้แก่ 421.25 และค่าคะแนนความต่างของข้อสอบทัง้ สองฉบับอยู่ท่ี
9.1 ซึง่ แสดงว่า คะแนนสอบทีน่ กั ศึกษาได้จากการสอบทัง้ สองฉบับมีลกั ษณะใกล้เคียง
กันมาก และประสิทธิภาพของข้อสอบวัดความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุน่ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC
4. ความสามารถในการทําข้อสอบของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุน่ จากข้อสอบทัง้ 2 ฉบับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5. ข้อสอบทัง้ สองฉบับ มีคะแนนสหสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง คือ .992
โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
คําสําคัญ: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบวัด, การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการทําข้อสอบวัดความสามารถ, การเปรียบเทียบความสามารถในการทําข้อสอบ
TOEIC

The purposes of this research were 1) to study TNI English ability
test taking competence of TNI students 2) to study TOEIC test taking
competence of TNI students 3) to study efficiency of TNI English ability test
and TOEIC test from TNI students’ test taking competence 4) to compare
competence in test taking from both tests of TNI students and 5) to compare
correlation between TNI English ability test and TOEIC test.
The subjects were 20 TNI undergraduate students who enrolled in
ENL-415 (Reading and Writing Skills in English1) course derived from
stratified random sampling technique, during their first semester of 2013
academic year. The research instruments consisted of TNI ability test which
was divided into 2 skills: 100 items for listening skill; 100 items for reading skill
and TOEIC test. The data were statistically analyzed by mean scores,
standard deviation, t-test and Pearson Correlation.
The results of the study were as follows:
1. The undergraduate students’ competence in TNI English ability
test taking was at moderate level.
2. The undergraduate students’ competence in TOEIC test taking
was at moderate level.
3. Efficiency in the undergraduate students’ test taking from TNI
English ability test was (=430.35) and from TOEIC test was (=421.25).
For difference of scores was (=9.1). It was demonstrated that test scores
from both tests were very closely related and efficiency of TNI English ability
test had relation with TOEIC test.
4. The TNI students’ competence in test taking from both tests had
statistically significant difference at 0.01 level.
5. Both tests’ correlation was at very high level (0.992) and there
was statistically significant correlation at 0.01 level.
Keywords: Comparison of Test Efficiency, TNI English Ability Test, TOEIC Test

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สํานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้
จัดวิชาการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ(ENL412) เป็ นวิ ช าเลื อ กภาษา ในระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ 2556 ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้ม ีความรอบรู้อ ย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์ทก่ี ว้างไกล มีความเข้าใจสังคมและเศรษฐกิจ เป็ นผูใ้ ฝร่ ู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี เป็ นผูม้ ี
ความสมบู ร ณ์ ท ัง้ ร่ า งกายจิต ใจ มีคุ ณ ธรรม ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
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ศิลปวัฒนธรรมของไทย ของประชาคมนานาชาติ สามารถนํ าความรูไ้ ป
ใช้ในการดําเนิ นชีวิต และดํารงอยู่ในสังคมได้อ ย่างดี เพื่อ ให้ผู้เรียนมี
ความพร้อ มที่จ ะดํ า รงชี วิต อยู่ ใ นสัง คมที่ม ีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี่
คุณ ภาพ มีค วามรู้เ ท่ า ทัน การเปลี่ย นแปลงต่ า งๆที่เ กิด ขึ้น สามารถ
ปรับตัวได้ มีขดี ความสามารถและความพร้อมตามปรัชญาและปณิธานที่
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ได้ตงั ้ ไว้ [1]
สํ า นั ก วิ ช าพื้ น ฐานและภาษาในแผนกวิ ช าภาษาอั ง กฤษได้
รับ ผิด ชอบในการสอนวิช าภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สาร1-2-3 และ
วิชาการเตรียมสอบวัดระดับTOEIC ซึ่งเป็ นวิชาบังคับทางภาษา สําหรับ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและจุดมุ่งหมายของการสอนทัง้ 4
วิชาหลักมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เปิ ดสอนให้ ก ั บ ทั ง้ 3 คณะ ได้ แ ก่ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
การบรรยาย 3 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนัน้ ทางสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่นได้จดั ทําข้อ สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับ
นัก ศึก ษาที่จ ะไปสหกิจ และฝึ ก งาน ซึ่งเป็ น การวัด ความสามารถด้า น
ภาษาอังกฤษก่อนการทํางาน
เนื่ องจากประสิ ท ธิ ภ าพของข้ อ สอบวั ด ความสามารถทาง
ภาษาอัง กฤษนั น้ ยัง ไม่ม ีก ารทํ า วิจ ยั ว่ า มีป ระสิท ธิภ าพเทีย บเท่ า กับ
ประสิทธิภาพของข้อสอบจริงๆหรือไม่ ในการนี้ผวู้ จิ ยั จึงมีความประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้อสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับประสิท ธิภ าพของ
ข้อสอบTOEIC โดยการศึกษาจากคะแนนการทําข้อสอบจากข้อสอบวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบัน ที่จดั ให้นักศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ และจากผลคะแนนที่นักศึกษาไปสอบจากข้อสอบ
TOEICทีเ่ ป็ นส่วนกลาง เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดการสอบและจัดการเรียน
การสอนของแผนกภาษาอังกฤษให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาความสามารถในการทําข้อสอบ
TOEIC
ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และเป็ น เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพข้อสอบระหว่างข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ และข้อสอบTOEIC ปี การศึกษา 2556
โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรทีศ่ กึ ษา ดังนี้
กลุ่มประชากร
เป็ นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จาก 3 คณะ ได้แก่
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ล งทะเบีย นเรีย นวิช า ENL-415 (ฝึ ก ทัก ษะการอ่ า นและเขีย น
ภาษาอังกฤษ1) และวิชา ENL-419 (การอ่านเชิงวิชาการ) ในภาคเรียนที่
1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 68 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา ENL-415 (ฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ1) ในภาคเรียน
ที1่ ปี การศึกษา 2556 จํานวน 20 คน โดยการสุ่มด้วยวิธแี บบแบ่งชัน้ ภูม ิ
(Stratified Random Sampling) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางการสุ่งมกลุ่มตัวอย่าง
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
รวม

ประชากร
23
23
22
68

กลุ่มตัวอย่าง
7
7
6
20

ร้อยละ
35
35
30
100

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ความสามารถในการทําข้อสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
2. ความสามารถในการทําข้อสอบTOEICของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ทีไ่ ปสอบทีศ่ ูนย์สอบTOEIC

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการทําข้อสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ทีท่ าง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ จัดขึน้
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทําข้อสอบTOEICของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ทีไ่ ด้สมัครสอบจากศูนย์สอบ
TOEIC
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของข้อสอบทัง้ สองฉบับจากคะแนน
สอบของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
4. เพื่อ เปรีย บเที ย บความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบของ
นักศึกษาที่สอบด้วยข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาที่จดั โดยสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ และความสามารถในการทําข้อสอบของนักศึกษา
จากศูนย์สอบTOEIC
5. เพื่อ เปรียบเทียบความสัม พันธ์กนั ของคะแนนสอบจาก
ข้อสอบทัง้ สองฉบับ

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โดยระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้ อ มู ล คะแนนสอบจากข้ อ สอบวัด ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ใช้เวลา 2 คาบเรียนต่อ
สัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ รวมทัง้ หมด 8 คาบเรียน
2. ข้อมูลคะแนนสอบจากข้อสอบTOEICของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ทีไ่ ด้สมัครสอบจากศูนย์สอบTOEIC ใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน เนื่องจากรอผลสอบคะแนนของนักศึกษาที่
ไปสอบ และนักศึกษาไม่ได้ไปสอบพร้อมกันเนื่องจากรอความพร้อมด้าน
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คะแนนตัง้ แต่ 555-650 แปลว่า มีความสามารถในระดับดี
คะแนนตัง้ แต่ 405-550 แปลว่า มีความสามารถในระดับปานกลาง
คะแนนตัง้ แต่ 305-400 แปลว่า มีความสามารถในระดับค่อนข้างอ่อน
คะแนนตัง้ แต่ 205-300 แปลว่า มีความสามารถในระดับอ่อน
คะแนนตัง้ แต่ 10-200 แปลว่า มีความสามารถในระดับอ่อนมาก
ผลการวิเคราะห์ตามตารางดังต่อไปนี้

การเงินค่าสมัครสอบ เพราะนักศึกษาต้องออกค่าสมัครสอบเอง ข้อมูล
คะแนนสอบTOEICทีไ่ ด้จากนักศึกษาบางคนต้องรอถึงภาคการศึกษาที2่
ด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. ข้อ สอบวัด ความสามารถทางภาษาอัง กฤษของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ฉบับปี การศึกษา2556 จํานวน 200 ข้อ แบ่งเป็ น 2
ทักษะ ได้แก่ การอ่าน 100 ข้อ และ การฟงั 100 ข้อ
ซึง่ ประกอบด้วย
ด้านความเข้าใจการฟงั (Listening Comprehension) ประกอบด้วย
1. Sentences about Photographs 10 items
2. Stimuli-Response
30 items
3. Short Conversations
30 items
4. Short Talks
30 items
Total Listening
100 items
ด้านความเข้าในการอ่าน (Reading Comprehension) ประกอบด้วย
1. Sentence Completion
40 items
2. Passage Completion
12 items
3. Short Passages
48 items
Total Reading
100 items
รวม 2 ด้าน จํานวน 200 ข้อ
2. ข้อสอบTOEIC ที่นักศึกษาไปสอบวัดความสามารถ ซึ่งทางศูนย์สอบ
TOEIC จัดให้

ตารางที่2 ตารางคะแนนความสามารถในการทําข้อ สอบวัดความสามารถ
ภาษาอัง กฤษ จากข้อ สอบวัด ความสามารถภาษาอัง กฤษของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ของนักศึกษาจํานวน 20 คน
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ค่าเฉลีย่

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบวั ด ความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาจาก ข้ อ สอบวั ด ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
ผลการทดสอบวั ด ความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบวั ด
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากข้อสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ จํานวน 20 คน
การวัด ความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบวัด ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผูว้ จิ ยั ใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษที่ทางสํานักวิชาพืน้ ฐานและภาษาจัดขึน้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะการฟงั และทักษะการอ่าน จํานวน 200 ข้อ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของข้อสอบทัง้ ฉบับอยูท่ ่ี .81
จากนัน้ นํ าคะแนนที่ได้มาตีค่าเป็ นคะแนนTOEIC ตามเกณฑ์
ของ บรูซ โรเจอร์ส [2] ในการแปรผลค่าคะแนน ตามเกณฑ์โดยปรับจาก
บรูซ โรเจอร์ส และ อัจฉรา วงศ์โสธร [3] ซึง่ มีเกณฑ์พจิ ารณา ดังนี้
คะแนนตัง้ แต่ 805-990 แปลว่า มีความสามารถในระดับดีมากทีส่ ดุ
คะแนนตัง้ แต่ 655-800 แปลว่า มีความสามารถในระดับดีมาก

การฟงั
100
42
59
66
48
66
44
38
35
61
42
28
52
45
35
55
28
42
39
40
39
45.2

การอ่าน
100
56
48
59
62
68
38
42
39
56
58
33
63
51
41
47
46
35
35
38
44
47.95

รวม
200
98
107
125
110
134
82
80
74
117
100
61
115
96
76
102
74
77
74
78
83
93.15

TOEIC Listening

495
210
315
350
250
350
225
190
175
325
210
130
275
230
175
295
130
210
195
200
195
231.75

TOEIC Reading
495
240
195
255
270
360
145
165
150
240
250
115
280
210
160
190
185
125
125
145
175
199

TOEIC Total
990
450
510
605
520
710
370
355
325
565
460
245
555
440
335
485
315
335
320
345
370
430.75

จากตารางพบว่า นักศึก ษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
คะแนนความสามารถในการทํ า ข้อ สอบTOEIC จากข้ อ สอบวัด
ความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ค่าเฉลี่ยที่โดยรวม 430
โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะการฟงั ที่คะแนน 231.75 ส่วนค่าเฉลี่ยทักษะการ
อ่า น ที่ค ะแนน 199 ตามลํ าดับ และผลจากตารางแสดงว่า นักศึก ษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC
ในระดับ ปานกลาง
ตารางที่ 3 ตารางคะแนนความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC จากข้อสอบ
TOEIC ของศูนย์สอบวัดความสามารถTOEIC ของนักศึกษาจํานวน 20 คน
นักศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9**
10
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TOEIC การฟัง(495)
200
305
340
265
320
220
200
165
320
210

TOEIC การอ่าน(495)
250
180
255
280
355
135
145
155
245
230

Total TOEIC (990)
450
485
595
545
675
355
345
320
565
440
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ค่าเฉลีย่

120
285
230
170
285
120
210
175
215
185
227
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ตารางที่5 ตารางคะแนนตํ่ า สุ ด คะแนนสู งสุ ด ค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานของคะแนน ความสามารถในการทําข้อสอบของนักศึกษาระหว่าง
ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและข้อสอบTOEIC ของนักศึกษา
จํานวน 20 คน

225
555
450
325
460
295
340
290
345
365
421.25

105
270
220
155
175
175
130
115
130
180
194.25

จํานวน นศ. คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด

ตารางที่4 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความต่ าง (D) ความสามารถในการทํา
ข้อสอบของนักศึกษาระหว่างข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ข้อสอบTOEIC ของนักศึกษาจํานวน 20 คน
1
2
3
4
5
6
7
8
9**
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ค่าเฉลีย่

คะแนนสอบTOEIC จาก
TNI Test (990)
450
510
605
520
710
370
355
325
565
460
245
555
440
335
485
315
335
320
345
370
430.75

คะแนนสอบTOEIC
TOEIC Test (990)
450
485
595
545
675
355
345
320
565
440
225
555
450
325
460
295
340
290
345
365
421.25

จาก

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

TNI Ability Test

20

245.00

710.00

430.75

119.31

TOEIC Test

20

225.00

675.00

421.25

119.86

จากตารางพบว่า นักศึก ษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
ความสามารถในการทําข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 430.75 คะแนน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนตํ่าสุด คือ 245 คะแนน มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คือ 710 คะแนน
ตามลําดับ
ส่วนความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC มีคา่ เฉลีย่ รวมอยู่
ที่ 421.25 คะแนน มีคา่ เฉลีย่ คะแนนตํ่าสุด คือ 225 คะแนน มีคา่ คะแนน
เฉลีย่ สูงสุด คือ 675 คะแนนตามลําดับ
3. เปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาจากข้อสอบทัง้ สองฉบับ
เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของข้อสอบทัง้ สองฉบับ

จากตารางพบว่า นักศึก ษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
คะแนนความสามารถในการทํา ข้อ สอบTOEIC จากข้อ สอบTOEIC
ค่าเฉลี่ยที่โดยรวม 421.25 โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะการฟงั ที่คะแนน 227
ส่วนค่าเฉลี่ยทักษะการอ่าน ที่คะแนน 194.25 ตามลําดับ และผลจาก
ตารางแสดงว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความสามารถ
ในการทําข้อสอบTOEIC ในระดับ ปานกลาง

นักศึกษาคนที่

ค่าเฉลีย่

คะแนนความต่าง
(Difference)
0
25
10
25
35
15
10
5
0
20
20
0
10
10
25
20
5
30
0
5
9.10

ตารางที6่ ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการทําข้อสอบทัง้ สองฉบับ ของ
นักศึกษาจํานวน 20 คน
t- Test
Test Value = .01

t

df

P

Mean
Difference

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower

Upper

TNI Test

16.146

19

.000

430.74000 374.9011

486.5789

TOEIC Test

15.716

19

.000

421.24000 365.1405

477.3395

**นัยสําคัญทางสถิตทิ รี ่ ะดับ .01

จากตารางพบว่า นักศึก ษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
ความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC จากข้อสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 430.74 และ
คะแนน t =16.146 ส่วนความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC จาก
ข้อสอบTOEIC ของศูนย์สอบTOEIC มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 421.42 และ
คะแนน t= 15.716 โดยมีค่า P = .000 ซึ่งแสดงว่าความสามารถในการ
ทําข้อสอบของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจากข้อสอบทัง้ 2
ฉบับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบวัดความสามารถ
ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่430.35 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของ
ข้อสอบTOEIC ได้แก่ 421.25 และค่าคะแนนความต่างของข้อสอบทัง้
สองฉบับอยู่ท่ี 9.10 ซึ่งแสดงว่า คะแนนสอบที่นักศึกษาได้จากการสอบ
ทัง้ สองฉบับมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมาก และประสิทธิภาพของข้อสอบวัด
ความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ มีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กับข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC ทีน่ กั ศึกษาไปสมัครสอบ
เมื่อพิจารณาตามความสามารถในการทําข้อสอบทัง้ สองฉบับ
พบว่า นักศึกษามีผลการสอบTOEIC ทัง้ 2 ฉบับ อยู่ในระดับ ปานกลาง
เหมือนกัน แสดงว่า ข้อสอบทัง้ 2 ฉบับ มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน และ
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากันได้

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบสหสัมพันธ์กนั ทางสถิตขิ องข้อสอบทัง้ สองฉบับ
TNI Test
TNI Test

Pearson Correlation

TOEIC Test
1

Sig. (2-tailed)
N
TOEIC Test Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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.992**
.000

20

20

**

1

.992

.000
20

20
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เกี่ยวกับความรู้ทางไวยากรณ์ซ่ึงมีผลจากการเรียนการสอนแต่ไม่อาจ
นํ า ไปสู่ก ารรับ รู้ไ ด้ ระบบการเรีย นจะสามารถตอบสนองได้เ พีย งการ
ตรวจสอบผลของระบบการรับภาษาเท่านัน้ นอกจากนัน้ ไฮเมส [5] ได้
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละคนที่ต่าง
วัฒ นธรรมกัน ก็ ม ีค วามต่ า งกัน และความสามารถทางการภาษา
หมายถึง ความสามารถของผู้พูดในการสื่อความหมายในชุม ชน ผู้ท่ีม ี
ความสามารถในการสื่อสารจะมีความรูแ้ ละความสามารถในการใช้ภาษา
ได้โ ดยคํา นึ ง สิ่ง ต่ า งๆ เช่ น การใช้ภ าษานัน้ เป็ น ไปอย่า งถู ก ต้อ งตาม
กาลเทศะหรือไม่ ที่เป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ และการใช้ภาษานัน้
ช่วยให้การแสดงความหมายเป็ นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนหรือไม่เพียงใด
การใช้ภาษานัน้ สอดคล้องกับบริบทภาษาที่ใช้อย่างเหมาะสมและประสบ
ความสําเร็จเพียงใด
2. ประสิทธิภาพของข้อสอบทัง้ 2 ฉบับ คือคะแนนจากข้อสอบ
วัดความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อยู่ท่ี 430.35 ส่วน
คะแนนเฉลีย่ ของข้อสอบTOEIC ได้แก่ 421.25 และค่าคะแนนความต่าง
ของข้อสอบทัง้ สองฉบับอยู่ท่ี 9.1 ซึ่งแสดงว่า คะแนนสอบที่นักศึกษาได้
จากการสอบทัง้ สองฉบับมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมาก และประสิทธิภาพ
ของข้ อ สอบวัด ความสามารถของสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น มี
ประสิทธิภ าพใกล้เคียงกับข้อ สอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC อาจ
เนื่องมาจาก แนวทางการวัดผลประเมินผลเป็ นสิง่ สําคัญในการสอบ และ
การออกข้อ สอบก็ม ีค วามสํา คัญ ต่อ ผลการสอบของผู้เรีย น เนื่ อ งจาก
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่นุ ได้ฝึกอบรมวิธกี ารสอบในรูปแบบ
ของTOEIC มาจึงมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบดังกล่าว จึงทําให้
ผูเ้ รียนสามารถทําข้อสอบได้ และลักษณะข้อสอบ ความยากง่ายก็น่าจะมี
ความใกล้ เ คีย งกัน จึง ทํ า ให้นัก ศึก ษามีผ ลสอบของข้อ สอบทัง้ 2ฉบับ
คะแนนไม่ห่างกัน ซึ่งอาจเป็ น เพราะวานักศึกษามีการฝึ กทักษะทัง้ 2
ทักษะ คือ ทักษะการฟงั และทักษะการอ่าน ไปพร้อมๆกัน สําหรับทักษะ
การฟงั นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่นมีการเรียนรู้ท่ีเป็ นระบบ
ตามกระบวนการของการฟงั ซึ่งสอดคล้องกับแนวคืดของ แครชเชน [6]
ที่กล่าวว่า การฟงั หมายถึง การรับปจั จัยป้อนที่มคี วามหมาย เมื่อผู้ฟงั
ได้รบั ปจั จัยป้อ นทางภาษาที่เข้าใจได้ย่อ มสามารถรับรู้ภ าษาได้ดีหรือ
พัฒนาภาษาได้อย่างถูกกระบวนการ ในการเรียนการสอนไม่ควรบังคับ
ให้นักเรียนพูดภาษาที่สองหรือภาษาเป้าหมาย จนกว่าผู้เรียนหรือผู้ฟงั
จะได้ม ีโอกาสในการรับรู้ภ าษาพอสมควร ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนหรือผูฟ้ งั ได้รบั ปจั จัยป้อนเข้าที่มคี วามหมาย เช่น ผูส้ อนใช้
คําสั ่งให้ผู้เรียนแสดง หรือปฏิบตั ิตามที่ผู้สอนพูด นอกจากการใช้คําสั ่ง
แล้ว ผู้สอนอาจจะใช้ท่าทางหรือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รูปภาพ ซึ่งช่วยให้
ปจั จัยป้อนมีความหมายมากขึน้ ทําให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจได้ในทีส่ ดุ
นอกจากนี้แล้ว นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ม ี
การฝึ กทักษะการอ่านก่อนการทําข้อสอบจึงเกิดความคุน้ เคยกับข้อสอบ
ในส่วนของทักษะการอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็ นกระบวนการใช้ความคิด
ผูอ้ ่านจะต้องใช้ความคิดและเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งช่วยให้เข้าใจเรื่องทีอ่ ่าน
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกู๊ดแมน [7] ที่กล่าวว่า การอ่านเป็ น

จากตารางพบว่า ข้อสอบทัง้ สองฉบับ มีคะแนนสหสัมพันธ์กนั
อยูใ่ นระดับสูงมาก คือ .992 โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
สรุปผลการวิ จยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบวัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กับแบบวัดความสามารถทางภาษาของข้อ สอบTOEIC ของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ สรุปได้ดงั นี้
1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น มีความสามารถใน
การทําข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปนุ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. นักศักษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น มีความสามารถใน
การทําข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง
3. ประสิท ธิภ าพของข้อ สอบทัง้ 2ฉบับ มีค ะแนนเฉลี่ย ของ
ข้อสอบวัดความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ 430.35
ส่วนคะแนนเฉลีย่ ของข้อสอบTOEIC ได้แก่ 421.25 และค่าคะแนนความ
ต่างของข้อสอบทัง้ สองฉบับอยูท่ ่ี 9.1 ซึง่ แสดงว่า คะแนนสอบที่นักศึกษา
ได้จากการสอบทัง้ สองฉบับมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมาก และประสิทธิภาพ
ของข้ อ สอบวัด ความสามารถของสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC
4. ความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบของนั ก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ จากข้อสอบทัง้ 2 ฉบับมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5. ข้อสอบทัง้ สองฉบับ มีคะแนนสหสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง
มาก คือ .992 โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เพื่อ ศึกษาเรื่อ งการเปรียบเทีย บ
ประสิทธิภาพแบบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับแบบวัดความสามารถทางภาษาของข้อ สอบ
TOEIC ของนัก ศึก ษาสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น จากสรุ ป ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที4่ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีความสามารถใน
การทําข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปนุ่ และข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเป็ นเพราะว่า การเรียนรูภ้ าษาเป็ นการเรียนที่ต้องใช้การรับรู้
และการจํา โดยเน้ นการฝึ กปฏิบตั ิบ่อยๆ จึงจะเกิดความชํานาญในการ
เรียนภาษาและในการทําข้อสอบ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของแครชเชน[4]
ที่ว่าการเรียนรู้ภ าษาเป็ นกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาและให้ความแตกต่างของกระบวนการนี้จากการ
เรีย นรู้ก ารรับ รู้ภ าษาเป็ น เพีย งตัว แทนของความคิด หรือ สัม ปชัญ ญะ
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ทักษะต่างๆรวมเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ (Total - Skills) ไม่แบ่งมาฝึ ก
ทักษะเดีย่ วๆวิธที ่ีจะช่วยให้นักเรียนได้มกี ารฝึ กการใช้ภาษาในลักษณะ
ดัง กล่ า วนี้ คอื การจัด กิจ กรรมโดยมุ่ง งานปฏิบ ัติห ลายๆประเภทและ
กิจกรรมนัน้ จะต้อ งเหมาะสมกับระดับความสามรถของผู้เรียนด้วย 2)
ช่วยเพิม่ แรงจูงใจของนักเรียน (Improve Motivation) เป้าหมายสูงสุด
ของผูเ้ รียนภาษาคือความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ้ ่นื
ดังนัน้ ถ้าสภาพในห้องเรียนสัมพันธ์กบั ความต้องการในการเรียนภาษา
ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น 3) ช่วยให้การเรียน
ภาษาเป็ นไปอย่างธรรมชาติ (Natural Learning) การเรียนรูภ้ าษานัน้
เกิดขึน้ ภายในตัวผูเ้ รียนและเป็ นไปตามธรรมชาติ ในการสอนนัน้ ไม่อาจ
ทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูภ้ าษาได้อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ การที่ครูจะสอน
ให้นกั เรียนรูภ้ าษาก็จะต้องอยูใ่ นลํกษณะทีเ่ ป็ นกระบวนการธรรมชาติ คือ
ต้องจัดให้นักเรียนได้ใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารกับผู้อ่นื อย่างจริง และ 4)
ช่วยสร้างบริบทซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุ นการเรียนรู้ภาษา (Create a
context which support learning) คือ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครูและ
นั ก เรี ย นสร้ า งความสัม พัน ธ์ ท่ี ดี ต่ อ กั น ซึ่ ง ความสัม พัน ธ์ จ ะสร้ า ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สนับสนุ นให้ผู้เรียนแต่ละคนพยายามที่
จะเรียนรูภ้ าษา

กระบวนการที่ต้อ งใช้ค วามคิด ผู้อ่ า นจะต้อ งใช้ ค วามคิด และเทคนิ ค
เฉพาะตัวซึง่ ช่วยให้เข้าใจเรื่องทีอ่ ่าน ในการสอนอ่านภาษาที่สองนัน้ หาก
ใช้การเปรียบเทียบระหว่างสิง่ ที่เหมือนกับสิง่ ที่ต่างกัน หรือเปรียบเทียบ
ภาษาที่สองกับภาษาของตนเอง จะทําให้การอ่านง่ายขึ้นสําหรับผูเ้ รียน
บางคน ถ้าเนื้อ หาที่อ่านยากเกินไปผู้เรียนจะรู้สกึ เบื่อ หน่ ายและท้อแท้
แต่ ถ้ า ผู้ เ รี ย นได้ อ่ า นเรื่ อ งที่ ต นเองสนใจมี ค วามหมายต่ อ ชี วิต และ
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม จะทําให้ผเู้ รียนพัฒนาการอ่านได้ดี สื่อที่
นํ ามาใช้สําหรับการเริม่ อ่าน ควรเป็ นภาษาทั ่วๆไปเช่น ป้าย คําสั ่ง คํา
บรรยาย บทสนทนา เป็ นต้น ควรหลีกเลีย่ งเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี เพราะ
ผูเ้ รียนจะรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องยากเกินไป ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พูดถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านก่อน เพราะจะทําให้ผเู้ รียนอ่านง่าย
ขึ้น สํา หรับ ผู้เ รีย นที่เ ริ่ม เรีย นภาษาที่ส องนัน้ ควรสอนให้เ ป็ น ไปตาม
ธรรมชาติโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านเป็ น
ประการสําคัญ
3. ความสามารถในการทํ า ข้ อ สอบของนั ก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ จากข้อสอบทัง้ 2 ฉบับมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 นอกจากนั น้ ข้อ สอบทัง้ สองฉบับ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 อีกด้วย แสดงว่า
ข้อสอบทัง้ สองฉบับ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันและแนวการออกข้อสอบ
ก็มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเนื่องมากจากข้อ สอบทัง้ สองฉบับ มี
จุดมุ่งหมายในการประเมินทักษะที่เหมือนกัน และการสอนภาษาก็ต้อง
เน้ น การสอนทัก ษะความเข้า ใจ ทัก ษะการอ่ า นและทัก ษะการฟ งั ที่ม ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิดโดว์สนั [8] ที่กล่าวว่าเมื่อ
พูดถึงจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาก็มกั จะพูดถึงทักษะทางภาษา คือ
ทักษะความเข้าใจ ทักษะการพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งเมื่อกล่าวถึง
ทักษะเหล่านี้ก็มกั จะเกี่ยวโยงไปถึงการกําหนดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียน
ปฏิบตั ิได้ สิ่งที่ควรตระหนักในการเรียนการสอนภาษาคือ การเรียนรู้
ภาษานัน้ มีความหมายมากกว่าเพียงการเข้าใจการพูด การอ่าน และการ
เขีย นประโยคได้เท่ านัน้ แต่ผู้เรียนจะต้อ งรู้ด้วยว่า ควรจะใช้ป ระโยค
ต่างๆเพื่อการสื่อความหมายให้มปี ระสิทธิภาพได้อย่างไร นั ่นคือควรมุ่ง
ให้ผู้เรีย นใช้ภ าษาได้ถูกต้อ งและข้อ สําคัญ คือ การใช้ภ าษานัน้ จะต้อ ง
เหมาะสม และมีป ระสิท ธิผ ลในด้า นการสื่อ ความหมายด้ว ย มิใ ช่ มุ่ ง
เพียงแต่ให้ใช้ภาษานัน้ จะต้องเหมาะสม และมีประสิทธิผลในด้านการสื่อ
ความหมายด้ ว ย มิ ใ ช่ มุ่ ง เพี ย งแต่ ใ ห้ ใ ช้ ภ าษาได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
ไวยากรณ์เท่านัน้ นอกจากนัน้ การสอนภาษานัน้ ต้องเน้นกิจกรรมการ
สอนทีด่ แี ละเป็ นไปตามขัน้ ตอนการสอนภาษาเพื่อช่วยให้ผูเ้ รียนเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อ งกับแนวคิดของลิท เทิลวูด [9] ซึ่งได้
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ว่าเป็ นสิง่ สําคัญและมี
ส่วนช่วยในการเรียนรู้ภาษา ซึ่งเรียกว่า กิจกรรมมุ่งงานปฏิบตั ิ (TaskOriented Activities) โดยมีวธิ กี ารคือ 1) เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการ
ใช้ภาษาในลักษณะทีเ่ ต็มที่สมบูรณ์ (Whole – Task Practice) ในการฝึ ก
และการใช้ภาษานัน้ ถ้านักเรียนได้รบั การฝึ กเฉพาะทักษะแยกออกจาก
กัน (Part – Skills) ย่อมไม่เป็ นการเพียงพอ นักเรียนควรจะได้รบั การฝึ ก
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ธุรกิจร้านอาหารเป็ นทีน่ ิยมกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในย่านธุรกิจ
ในเมืองซึง่ ต้องทํางานแข่งกับเวลาทีเ่ ร่งรีบ การสร้างจุดแข็งให้กบั ร้านอาหาร
มัก เป็ น การบริก ารที่ส ะดวกรวดเร็ ว ธุ ร กิจ ร้า นอาหารจึง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้
เทคโนโลยีในการบริการธุรกิจร้านอาหารยังมีการบริการจัดส่งนอกสถานที่
เพือ่ อํานวยความสะดวกต่อลูกค้าอย่างไรก็ตาม การบริการจัดส่งนอกสถานที่
มักมีข ้อ จํากัดในด้านรัศ มีห รือ ระยะทางของการจัดส่ งและการจราจรของ
เส้นทางทีจ่ ดั ส่งสินค้า
เพื่อ แก้ปญั หาข้อ จํากัดดังกล่าว งานวิจยั นี้พฒ
ั นาแอปพพลิเคชัน
เพือ่ จัดทําเส้นทางบนแผนทีใ่ นการจัดส่งอาหารนอกสถานที่ โดยเชือ่ มโยงกับ
ข้อมูล POSและกูล เกิ้ลแมพ เอพีไอและพัฒนาอัลกอริธมึ สําหรับแนะนํ า
เส้นทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสําหรับบริการจัดส่งอัลกอริธมึ ใช้วธิ ี ID3 โดยมีการ
กําหนดนํ้าหนัก (1) นํ้ าหนักเริม่ ต้นทีผ่ ใู้ ช้สามารถกําหนดได้เอง (2) นํ้ าหนัก
ของตัวแปรระยะทาง และ (3) นํ้าหนักของตัวแปรสภาพการจราจร

1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวติ และสังคมมาก
ขึน้ เพือ่ การทํางานการสือ่ สารการเดินทางท่องเทีย่ ว และการบริการส่งสินค้า
ธุรกิจร้านอาหารใช้เทคโนโลยีเพื่อบริการลูก ค้าที่สะดวกรวดเร็ว มักมีการ
บริการจัดส่งนอกสถานทีก่ ารจัดส่งอาหารนอกสถานทีม่ กั มีขอ้ จํากัดได้แก่
1) รัศมีในการจัดส่งอาหารนอกสถานที่
2) ผูจ้ ดั ส่งอาหารขาดความชํานาญในเส้นทางทีไ่ ม่เคยไปบริการ
จัดส่ง
โดยทัวไปธุ
่ รกิจร้านอาหารมักใช้ระบบสารสนเทศทีเ่ รียกว่า ระบบจุด
ขาย (Point Of Sale, POS) เพือ่ การรับการสังซื
่ ้อและการชําระเงินเมือ่ มีการ
รับคําสังซื
่ ้อทีม่ กี ารจัดส่งนอกสถานทีผ่ ทู้ ําจัดส่งสินค้าจึงจําเป็ นต้องใช้แผนที่
ทีต่ งั ้ ของลูกค้าแต่ละราย และตรวจสอบเงือ่ นไขและข้อจํากัดของธุรกิจในการ
จัดส่งนอกสถานทีไ่ ด้จากการสํารวจวรรณกรรมและผลิตภัณฑ์ ยังไม่พบแอพ
พลิเคชันดังกล่าว [1][2]
งานวิจยั นี้พฒ
ั นาแอพพลิชนั จัดทําเส้นทางบนแผนที่ เพื่อการจัดส่ง
อาหารนอกสถานทีโ่ ดยเชื่อมโยงกับข้อมูล POS ซึ่งสนับสนุ นการตรวจสอบ
เงือ่ นไขและข้อจํากัดดังทีก่ ล่าวข้างต้น และช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทาง
ทีด่ ที ส่ี ุด

คําสําคัญ: การจัดทําเส้นทางแผนที,่ ธุรกิจร้านอาหาร, กูลเกิล้ แมพเอพีไอ,
อัลกอริธมึ ID3

Abstract
The restaurant business is very popular, especially in cities
where life runs at a fast pace; people are much in hurry. Restaurants
often strengthen their businesses with offered options of higher quality
and faster services. Restaurant businesses use information
technology in several services for competiveness, such as faster
delivery service to customers. However, the delivery services are
often constrained in the distance of delivery routes and traffic
conditions.
To solve such constraints. This research proposes an
application development which provides the delivery route map
generated from the POS data using Google Map API. An ID3
algorithm has been developed for recommending the most suitable
delivery routes. The recommendation is determined by 3 weighting
variables (1) initial settings based on user preference (2) the distance
of each map route (or path) found, and (3) the traffic condition of each
route

2. ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั นี้ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี POS การ
จัดทําเส้นทางแผนที่ และทีเ่ กีย่ วข้องกับเส้นทางบนแผนที่
การประยุกต์แผนที่ กบั ธุรกิ จร้านอาหาร
กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ (Google Maps API) [5] ช่วยในการพัฒนาแอป
พลิเคชันทางด้านภูมสิ ารนเทศได้สะดวกขึน้ โดยนักพัฒนาสามารเขียน
โปรแกรมเพื่อแทรกกูเกิ้ลแมพเข้าไปเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งใน
เว็บเพจที่ต้องการได้ง่ายโดยเขียนเป็ นรหัส HTML และจาวาสคริปต์ ใน
รูปแบบทีไ่ ม่สลับซับซ้อนนักสําหรับงานแผนทีง่ ่ายๆ กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ มีขดี
ความสามารถกว้างขวางในการนํ าเสนอข้อ มูล แผนที่ในลัก ษณะปกั หมุ ด
(Push pin / Place marker) สามารถกําหนดให้แสดงข้อมูลประกอบแผนที่
เมือ่ ผูใ้ ช้คลิกปกั หมุดแผนทีแ่ บบเส้น (Polyline) แบบพืน้ ที่ (Polygon)
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และภาพวางซ้อนบนแผนที่ (Ground Overlay) ส่ว นประกอบ
พืน้ ฐานสําคัญทีข่ องกูเกิล้ แมพ คือแผนทีแ่ ละภายถ่ายดาวเทียมซึง่ ครอบคลุม
ทั ่วพืน้ ผิวโลก
ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม การพัฒนาต่อยอดจากกูล
เกิ้ลแมพเป็ นทีน่ ิยมกันมากเนื่องจากจัดทํากูเกิ้ลแมพ เอพีไอ เป็ นโปรแกรม
รหัสเปิด (Open Source) ในภาษาจาวาสคริปต์จงึ ทําให้นักพัฒนาโปรแกรม
สามารถเข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ดของรหัส โปรแกรมได้ ส ะดวก สามารถ
ปรับเปลีย่ นแก้ไขโปรแกรมได้ ทําให้มผี ใู้ ช้กนั อย่างกว้างขวางและทีส่ ําคัญที่
ส่ ง เสริม ให้ ม ีผู้ใ ช้ ม ากคือ แผนที่ แ ละภาพถ่ า ยดาวเที ย มคุ ณ ภาพดี ท่ี ใ ช้
สนับสนุ น การทํา แผนที่ม ีให้ค รอบคลุ ม พื้น ที่ต่ างๆ อย่า งกว้า งขวาง และ
ชือ่ เสียงของโปรแกรม Google Earth เสริมด้วยบริการ Google Local ทีม่ มี า
ก่อน
บริษทั FoodTec Solutions [6] ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ DeliveryIQ
ในอุตสาหกรรมอาหารทีช่ ่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้าที่
มีขอ้ ได้เปรียบทีส่ ําคัญทีส่ ุดผูป้ ระกอบการร้านอาหารทีส่ ามารถใช้ประโยชน์
ในการได้ร บั การแข่งขัน FoodTec Solutions สร้างแอปบนสมาร์ท โฟน
DeliveryIQ เป็ น ครัง้ แรกแบบครบวงจรที่ช่ ว ยให้ธุร กิจการตรวจสอบและ
ติดตามความสามารถในการส่งคําสั ่งซื้อได้ทนั ท่วงที การแก้ปญั หาเพื่อให้
ข้อมูลอัพเดททุกนาทีกบั ลูกค้า รวมถึงความคืบหน้ าของคนขับรถส่งสินค้า,
สถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ ดินทางจนถึงสถานที่เป้าหมายของแต่ ละคําสั ่งซื้อลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้ท นั ทีด้ว ยสมาร์ทโฟน แสดงตําแหน่ งของคนขับรถที่ใช้
สัญญาณจีพเี อสและส่งข้อ มูลในเวลาจริง และยังมีค วามสามารถให้ลูก ค้า
สามารถชําระเงินผ่านมือถือ(Mobile Payment), เซ็นเพื่อชําระสินค้าในการ
สั ่งซื้อ (Signature Capture)
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อดีของงานวิจยั นี้คอื
สามารถเลือกเส้นทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการจัดส่งอาหาร
Parne [7] ได้พฒ
ั นาโปรแกรมประเภทกิจกรรมทางสังคม ซึ่งช่วยให้
ผูใ้ ช้งานในการค้นหาทั ่วไปและการค้นหาแบบขัน้ สูงโดยสามารถระบุประเภท
และให้คะแนนร้านอาหารแผนที่บนกูเกิ้ลแมพจะแสดงรายชื่อ 5 ร้านอาหาร
ในเมืองและตําแหน่ งปจั จุบนั รวมถึงเส้นทางไปยังร้านอาหารสามารถแสดง
ความคิดเห็น และเชิญเพือ่ นในการเข้าร่วมร้านอาหาร
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อดีของงานวิจยั นี้คอื
สามารถแสดงร้านอาหารและตําแหน่งได้เหมือนกัน
Firdhous และคณะ [8] ได้อ อกแบบและพัฒ นาการวางแผน
เส้นทางทีช่ ่วยเหลือผูใ้ ช้งานให้เลือกเส้นทางทีด่ ที ส่ี ุดระหว่างสองสถานทีใ่ น
เมืองโคลัมโบ ในประเทศศรีลงั กา โดยมีการพัฒนาบนเว็บบราวเซอร์และ
GPRS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ฐานข้อมูล และภาษาC# ในASP.NET
เพือ่ จัดหาเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการจัดทําแอปพลิเคชัน
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อดีของงานวิจยั นี้คอื
สามารถวางแผนการเลือกเส้นทางทีด่ ที ส่ี ุดได้เหมือนกัน
Philbin และ Moon [9] ได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันเพือ่ การหาเส้นทาง
และจุดแวะตามเส้นทาง,ค้นหาจากประเภท, ค้นหาจากคําเป็ นต้นโดยใช้วธิ ี
นําข้อมูลแผนที่ ,ข้อมูลทีต่ งั ้ จํานวนมากไปไว้ทเ่ี ซิฟเวอร์ใช้ในการติดต่อกับ
อุ ป กรณ์ ไปใช้ใ นการสร้า งเส้น ทาง อัน ประกอบด้ว ย เส้น ทางระหว่ า ง
จุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดในการสร้างทางเลือกในการค้นหา

เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อดีของงานวิจยั นี้คอื
สามารถหาเส้นทางได้เหมือนกัน ข้อด้อยคือไม่สามารถจุดแวะพักเส้นทางได้
Beyeler และ Gearhart [10] ได้ออกแบบระบบสําหรับแสดงการ
สร้างแผนที่ มีการกําหนดเส้นทางเพือ่ เปรียบเทียบระยะทาง ระหว่างจุดทีเ่ รา
สนใจโดยใช้ว ิธีใ ช้ค วามหนาแน่ น ของจุ ด ที่เ ราสนใจ, ระยะทางของจุ ด ที่
น่ าสนใจจากสถานทีอ่ า้ งอิง
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อด้อยของงานวิจยั นี้
คือ ไม่มกี ารใช้ความหนาแน่ นของจุดทีเ่ ราสนใจ
Tan [11] ได้เ สนอวิธีก ารออกแบบ การบริก ารค้ น หาแผนที่
ร้านอาหาร สําหรับนักท่องเทีย่ ว โดยมีการแจ้งเตือนผ่านSMS, แบบเรด้าวิว
และแบบแจ้งเตือนโดยเป็นแผนที่ ผ่านเครือข่ายไร้สาย
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อด้อยของงานวิจยั นี้
คือ ไม่สามารถใช้การค้นหาแผนทีแ่ บบแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือแบบอื่นๆได้
Ibrahim และ Mohsen [12] ได้เสนอวิธกี ารพัฒนาแอปพลิเคชันแผน
ทีโ่ ดยเพิม่ Navigation กับแสดงทางแผนทีเ่ พือ่ การเลือกเส้นทางทีส่ ะดวกขึน้
แอปพลิ เ คชั น นี้ พั ฒ นาบนระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ ออกแบบ
สถาปตั ยกรรมClient/Server โดยใช้ Google Map APIs, Google Direction
APIs, PHP, JSON และMySQL
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อด้อยของงานวิจยั นี้
คือ ไม่มกี ารพัฒนาบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
Kale [13] ได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูแ้ นวคิดทีส่ าํ คัญ
ในวิชาภูมสิ ารสนเทศ (GIS) และกูเกิ้ล แมพ เอพีไอ ของนักศึกษาในสาขา
ภูมศิ าสตร์ Kale ได้เสนอแนวคิดการเรียนรูท้ างด้านภูมศิ าสตร์โดยอาศัย
อินเตอร์แอคทีฟยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (Interactive Interface) โดยมีการ
สํารวจทัศนคติต่อการใช้เครื่องมือวิจยั จากนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท พบว่านักศึกษาทัง้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆมี
ความเห็นว่าเครือ่ งมือการเรียนรูน้ ้ชี ว่ ยให้การเรียนรูด้ ขี น้ึ
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อด้อยของงานวิจยั นี้
คือ ไม่ได้ใช้ในการประยุกต์กบั การเรียนการสอน
Quinlan, J. R [14] ได้เสนอแนวคิดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ด้วย
อัลกอริธมึ ระบบช่วยการตัดสินใจ โดยใช้ขอ้ มูลคุณภาพของนักเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบอัลกอริธมึ ทัง้ 3 อัลกอริธมึ คือ ID3, C4.5 และ CART จําแนก
กรณีทถ่ี ูกต้อง และกรณีทไ่ี ม่ถูกต้อง
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อดีของงานวิจยั นี้คอื
สามารถแสดงเส้นทางทีเ่ หมาะสมโดยใช้หลักการ ID3
ภัทรไชย ช้างเเรงการ [15] ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟ
นบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่อ สนับสนุ น การทํางานของกรมทาง
หลวง ในการวิเคราะห์และประเมิน งานซ่ อมแซมสภาพถนนเป็ นไปได้ง่าย
และรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยใช้วธิ ี การประเมินคุณภาพถนนโดยใช้บุคคล
(Personal Serviceability Rating, PSR) หลักการทํางานของ GPS
และกูเกิล้ แมพ เอพีไอ
เมือ่ เปรียบเทียบกับงานทบทวนวรรณกรรม ข้อดีของงานวิจยั นี้คอื
ใช้การประเมินเหมือนกัน
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และ แผนภาพ Activity ดังแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ตามลําดับ
เลือกเส้นทางแผนที่ (Select Destination)
2. สร้างเส้นทางแผนทีท่ วไป
ั ่ (Generate Basic Route Map)
3. บันทึกข้อมูลลูกค้า (Maintain Customer Information)
4. พิมพ์แผนทีเ่ ส้นทางการจัดส่ง (Print Delivery Route
Map)
5. สร้างเส้นทางแผนทีเ่ พื่อการตัดสินใจ (Make Decision to Delivery
Route)
6. แสดงเส้นทางในการจัดส่ง (Display Map Extension)
7. บันทึกข้อมูล เช่น ทีอ่ ยู่และตําแหน่ ง (Information)
แผนภาพ Activity ในรูปที่ 3 แสดงบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ ช้แอปพลิเค
ชันและระบบทีเ่ กีย่ วข้อง (ในทีน่ ้ี คือ กูเกิล้ แมพ เอพีไอ)
- เจ้าหน้ าที่ร้านอาหาร (Staff) ทําหน้ าที่ส ร้างเส้นทางสําหรับการ
ตัดสินใจในเลือกเส้นทาง เก็บข้อมูลข้อลูกค้า จัดทํารายงาน
- ลูกค้า (Customer) ทําหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลต่างๆ เช่น เลขทีส่ มาชิก ,
ที่ อ ยู่ , ตรวจสอบสิ น ค้ า ได้ ร ับ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ , สัง่ ซื้ อ อาหาร
ตรวจสอบรายการ และจ่ายผ่านระบบ POS. กรณีสนิ ค้าตรวจสอบ
รายการไม่ครบ ทางร้านมีโปรโมชันส่วนลดได้
- พนักงานส่งสินค้า (Delivery Man) ทําหน้ าทีน่ ํ าแผนที่ไปใช้ในการ
จัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า , รับเงิน
- Google Maps API ทําหน้าทีส่ ร้างเส้นทาง
- Restaurant Manager ทําหน้าทีร่ บั รายงานจากเจ้าหน้าทีร่ า้ น
อาหาร และจัดโปรโมชัน กรณีลกู ค้าได้รายการสินค้าไม่ครบ

3. การพัฒนาแอปพลิ เคชันจัดทําเส้นทางแผนที่
การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับจัดทําเส้นทางแผนที่เริม่ จาก
การศึกษาธุ ร กิจร้านอาหารจาก บริษัท FoodTec Solution[6],Parne[7],
Firdhous และคณะ [8] ซึ่งพบว่าธุรกิจร้านอาหารทีม่ บี ริการจัดส่งนอก
สถานที่ ได้แก่ การจัดทําแผนที่ การอัพเดทสถานะสถานที่เวลาที่คาด

ว่าพนักงานจัดส่งสินค้ าจะมาถึง และการค้ นหาร้ านอาหารแบบ
ทั่ว ไปและแบบขัน้ สูง มี ก ารแสดงรายชื่ อ ร้ านอาหาร ตํ า แหน่ ง
ปั จจุบนั เส้ นทางความคิดเห็น และเชิญเพื่อน
3.1 การพัฒนาแอปพลิ เคชัน
การพัฒนาแอปพลิเคชันในงานวิจยั นี้อาศัยแนวคิดการออกแบบแอป
พลิเคชัน ดังแสดงในรูปที่ 1.

รูปที่ 1. แนวคิดทีใ่ ช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดทําเส้นทางแผนที่
ในรูปที่ 1 การออกแบบแอปพลิเคชันจัดเส้นทางแผนที่ โดยอาศัย
องค์ประกอบของแนวคิดดังต่อไปนี้
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ตามความต้องการเชือ่ มโยงกับ POS
เพือ่ สนับสนุนระบบการซื้อขาย
- กูลเกิล้ แมพ เอพีไอ เพือ่ จัดทําเส้นทางแผนที่
- การออกแบบยูสเซอร์อนิ เตอร์เฟส (User Interface Design)
- การออกแบบอัลกอริธมึ (ID3 Algorithm Design) เพื่อประเมินหา
เส้นทางทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุด เพือ่ สนับสนุ นการตัดสินใจ
- การทดสอบความสะดวกในการใช้งาน(Usability Test) ผูใ้ ช้งาน
สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
การพัฒนาแอปพลิ เคชันจัดทําเส้นทางแผนที่
ในรูปที่ 2 แสดงแผนภาพUse Case ของระบบ ซึ่งมี (Actor) เป็ น
เจ้า หน้ า ที่ร้ า นอาหาร (Staff),ลู ก ค้ า (Customer), พนั ก งานส่ ง สิน ค้ า
(Delivery Man), กูลเกิ้ลแมพ เอพีไอ (Google Map API) และเจ้าของธุรกิจ
ร้านอาหาร (Restaurant Manager) แอปพลิเคชันนี้จดั ทําเส้นทางแผนที่ มี
กระบวนหลัก (Use Case) 7 ยูสเคสได้แก่
- การประเมิน ผลทางด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง าน (User
Satisfaction Evaluation)
1. การออกแบบแอปพลิเคชัน นี้ใช้วธิ ีก ารพัฒนาเชิงวัต ถุ (ObjectOriented Design) ด้วยแผนภาพ UML ได้แก่ แผนภาพ Use Case

รูปที่ 2.UML Use Case Diagram
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รูปที่ 4 (ข) ระบบแนะนําเส้นทางทีเ่ หมาะสม
รูปที่ 4 การแสดงผลแอปพลิเคชันบนแผนที่
ตารางที่ 1 แหล่งข้อมูลอ้างอิงทีใ่ ช้ในการจัดทําเส้นทางแผนที่

รูปที่ 3.UML Activity Diagram
3.2 การออกแบบแอปพลิ เคชัน
การออกแบบแอปพลิเคชันสําหรับภูมสิ ารสนเทศมักจะทําได้โดยเริม่
จากการออกแบบ User Interface เพือ่ เป็นต้นแบบ (ดูรปู ที่ 4.)
การเลือกเส้น ทางที่เหมาะสม จะพิจารณา ได้แก่ (1) นํ้ าหนักของ
ระยะทาง (2) ข้อมูลด้านสภาพการจราจร (3) แหล่งข้อมูล ของการจัดทํา
เส้นทางแผนที่โดยระบบจะแนะนํ าเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ก ารให้
ค่าเฉลีย่ ทีเ่ หมาะสม โดยใช้สตู รดังตารางที่ 5
ในรูปที่ 4 (ข) เมื่อผู้ใช้ระบบเลือก “Recommend” ระบบจะแสดง
เส้นทาง (Direction) ทางขวามือของแผนที่ พร้อมกับมีป่มุ “Save” เพื่อให้
สามารถจัดเก็บเส้นทางแผนทีไ่ ปยังระบบบริหารธุรกิจร้านอาหาร การบันทึก
ข้อมูลเส้นทางทีเ่ ลือกแล้วนี้ จะอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล (Schema)
ตารางที่ 1 จากการสํารวจแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของเส้นทาง
แผนที่ พบว่าข้อมูลทีส่ าํ คัญได้แก่ ระยะทาง และความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ อง
รถยนต์

ข้อมูล
S1 ระยะทาง หน่ วยเป็ น ก.ม.

แหล่งทีม่ า
[3],[4]

S2ความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องรถยนต์ (Km/h)

[5]

ตารางที่ 2 การให้น้ําหนักทีก่ าํ หนดในอัลกอริธมึ โดยมีสดั ส่วนนํ้าหนักเริม่ ต้น
ทีผ่ ใู้ ช้กาํ หนดได้ (WI, Weight of Initial settings)
สภาพการจราจร
ระยะทาง (ก.ม.)
(ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
นํ้าหนัก WI1 =.0.6
รถยนต์ km/h)
นํ้าหนัก WI2 =.0.4
นํ้าหนัก WD
นํ้าหนัก WT
ข้อมูล
ข้อมูล
(ดูตารางที่ 2)
(ดูตารางที่ 3)
ใกล้
ค่าระยะทาง
คล่องตัว
>80 ก.ม./
ใกล้ทส่ี ุด
ชัวโมง
่
กลาง
ค่าเฉลีย่ ของ
คล่องตัวปาน
40-80 ก.ม./
ระยะทาง
กลาง,
ชัวโมง
่
ไกล
ค่าระยะทาง
ไม่คล่องตัว,
<40 ก.ม./
ไกลทีส่ ุด
ชัวโมง
่
ในตารางที่ 2 การให้น้ําหนักในอัลกอริธมึ เพือ่ สนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกเส้นทางทีด่ ที ส่ี ุด ใช้ตวั แปรระยะทางและตัวแปรสภาพการจรจร
ซึง่ มีสดั ส่วนนํ้าหนักเริม่ ต้นทีผ่ ใู้ ช้สามารถกําหนดได้เอง
ระยะทาง ให้ค่านํ้าหนัก WI1เท่ากับ 0.6
โดยระยะทางจัดแบ่งออกเป็ น ใกล้ กลางและไกล (กิโลเมตร)
สภาพการจราจร ให้ค่านํ้าหนัก WI2เท่ากับ 0.4
โดยสภาพการจราจร คิดจากความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องรถยนต์(กิโลเมตร/
ชัวโมง)
่

รูปที่ 4 (ก) ตัวอย่างเส้นทางระหว่างร้านอาหารและทีต่ งั ้ ลูกค้า
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ตารางที่ 3 การให้น้ําหนักของระยะทาง (WD, Weight of Distance of a
Path)
ระยะทาง (ก.ม.)
ใกล้
กลาง
ไกล

จากตารางที่ 4 เราสามารถประเมินเส้นทางโดยใช้น้ําหนัก
WI, WD และ WT ดังแสดงในตารางที่ 5 สําหรับเส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้
ทัง้ สิน้ 9 กรณี {C11,C12,C13,C21,C22,C23,C31,C32,C33}

นํ้าหนัก WD
=1
= 0.6-0.8
= 0.4

สมมติมเี ส้นทางเลือก 12 เส้นทาง ดังตารางที่ 6 เราสามารถแจก
แจงลําดับแรก ระยะทางตํ่าสุดคือ CA1 8km.และไล่เรียงลําดับจากใกล้ไป
ไกลสุด คือ CE2 12 km ในการคํานวณเพือ่ ประเมินเส้นทางใน รายละเอียด
จะพบว่าค่ากลางระหว่าง 12-8 = 10km.มีเส้นทาง CC1-CC3 เป็ นค่ากลาง
CB1-3 เป็ น ค่าที่คํานวณจากค่ากลาง โดยมีระยะห่าง 2d โดย d เป็ น
ระยะทางต่างจากค่ากลาง ซึง่ คํานวณได้ดงั นี้
12 − 8
ระยะไกลสุด − ระยะใกล้สดุ
=
= 0.25 𝑘𝑚
d=
10
10
ดังนัน้ การคํานวณ WD จะใช้ค่า d โดยเทียบกับนํ้าหนักต่างWD (WD Diff)

ในตารางที่ 3 แสดงการให้น้ําหนักของระยะทาง ดังต่อไปนี้
ระยะทางใกล้ มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1
ระยะทางกลาง มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.6-0.8
ระยะทางไกล มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.4
ซึง่ พบว่าระยะทางกับนํ้าหนักมีค่าแปรผกผันซึง่ กันและกัน
ตารางที่ 4 การให้น้ําหนักของสภาพการจราจร (WT, Weight of Traffic
Condition of a Path)
สัญลักษณ์ของสภาพ
ความเร็วของรถยนต์
นํ้าหนัก WT
การจราจร (สี)
(Km./h)
เขียว
คล่องตัว
=1
เหลือง
คล่องตัวปานกลาง
= 0.6-0.8
แดง
ไม่คล่องตัว
= 0.4
ในตารางที่ 4 ข้อ มู ล ด้ า นสภาพการจราจรใช้ส ัญ ลัก ษณ์ ส ีแ ละ
ความเร็วของรถยนต์บ่งบอกถึงสภาพการจราจร ณ เวลานัน้

ช่วงค่ากลาง

WD Diff = 10 = 0.02
ดังนัน้ ประมาณได้ว่า CB1 มีค่า WD = 0.7+2 WD=0.7+2x0.02 = 0.74
ในทํานองเดียวกัน CB2-CB3 ซึง่ มีค่าใกล้เคียง±0.05 จึงใช้ค่า
WD เหมือนCB1. ในทํานองเดียวกัน CD1-CD3 มีค่าระยะทางต่าง d ก.ม.
(0.25) จึงสามารถคํานวณ WD ได้ดงั นี้
WD (CD1,CD2,CD3) = 0.7-1X0.02 = 0.68
ดังนัน้ ในการประเมินจะได้ผลลัพธ์ของผลรวมการประเมินเส้นทางทีด่ ที ่สี ุด
คือเส้นทาง CB1 ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะแนะนํ าเส้นทางทีด่ ที ส่ี ุดในจํานวน 12
เส้นทางของกรณีตวั อย่าง

ตารางที่ 5 ตัวอย่างการคํานวณเส้นทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
กรณี
C11

ระยะทาง(ก.ม.)
ข้อมูล WI1.0.6
ใกล้
1.0 x0.6
= 0.6

C12
C13
C21
C22

กลาง 0.7x0.6
(ค่าเฉลี่ = 0.42
ย)

C23
C31
C32

C33

ไกล

0.4 x0.6
= 0.24

สภาพการจราจร
ข้อมูล
WI2 = 0.4
คล่องตัว
1.0 x0.4
=0.4
คล่องตัวปาน 0.7x0.4 =
กลาง
0.28
ไม่คล่องตัว
0.4 x0.4
=0.16
คล่องตัว
1.0 x0.4
=0.4
คล่องตัวปาน 0.7x0.4 =
กลาง
0.28
(ค่าเฉลีย่ )
ไม่คล่องตัว
0.4 x0.4
=0.16
คล่องตัว
1.0 x0.4
=0.4
คล่องตัวปาน 0.7x0.4 =
กลาง
0.28
(ค่าเฉลีย่ )
ไม่คล่องตัว
0.4 x0.4
=0.16

ผลรวม

3.3 การประมิ นผลประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งาน
การประมิน ผลประสิท ธิภาพและความพึงพอโดยผู้ใช้งานจะใช้ 3
ั
ปจจัยต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ผลของงานวิจยั
1. ด้านประสิทธิภาพ(Performance Test)
2. ด้านความถูกต้อง(Reliability Test)
3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน(Usability Test)
โดยมีกลุ่ มตัว อย่ างในที่ประเมิน ผลประกอบด้วยเจ้าของธุ ร กิจร้านอาหาร
เจ้าหน้าทีพ่ นักงานจัดส่งสินค้า และลูกค้า

1.0
0.88
0.76
0.82

4. สรุปผล

0.70

การพัฒ นาแอปพลิเ คชัน จัด ทํ า เส้ น ทางแผนที่ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบ POSทีเ่ สนอในงานวิจยั นี้ ใช้
กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ การออกแบบอินเตอร์แอคทีฟยูสเซอร์อินเตอร์เฟสและ
อัลกอริธมึ ตามหลัก ID3 เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจในเงือ่ นไขและข้อจํากัด
ทางธุรกิจ (เช่น ระยะทาง ระดับการจราจร)
การวิจยั นี้อยู่ในระหว่างการนําแอปพลิเคชันออกไปทดสอบโดยผูใ้ ช้
ด้านความสะดวกการใช้งาน โดยกลุ่มตัวอย่างตามหัวข้อ 3.3

0.58
0.64
0.52

0.40
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[4] Google Maps API, https://developers.google.com/maps/
[5] Google Map Traffic, http://googleblog.blogspot.ca/2009/08/brightside-of-sitting-in-traffic.html
[6] Food Tech Solutions,“Mobile App with GPS Mapping
Revolutionizes Food Delivery for Goodfella's Restaurant”.[17
February 2014].
Available:http://hospitalitytechnology.edgl.com/news/Mobile-Appwith-GPS-Mapping-Revolutionizes-Food-Delivery-for-Goodfella-sRestaurant91172
[7] Parne, S.R. “Android application of Restaurant Finder”. Thesis,
Master of Science inComputing and Information Sciences,
Kansas State University, 2012.
[8] Firdhous,M.F.M., et al. “Route Planning Made Easy-An Automated
System for Sri Lanka”. Bhumi: the Planning Research Journal of
the University of Moratuwa,Vol. 02 No. 02, 2010, pp. 13-24,
Available:http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1211/1211.2495.pdf
[9] Philbin, D.A & Moon H.Y,“Method and system for route based
search including stopping point addition”.[18 February 2014].
Available:http://www.google.com/patents/US8655582
[10] Eric Beyeler, G. Duane Gearhart, “Systems and methods for
generating electronic map displays withpointsof-interest
information”.[11March 2014].Available:
http://www.google.com/patents/US8669884
[11] Jie Tan, “Application Design for Tourists’ Searching Places
withLocation-based Mobile Services”.[02 September2014]
Available:https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci705s2c/a
ssignments/reports/Location%20Based%20jtan409.pdf
[12] Omar A. I., Khalid J. M., “Design and Implementation an Online
Location Based ServicesUsing Google Maps for Android
Mobile”.Vol.2, No.3, March 2014,113-118.
Available:http://www.ijcncs.org/published/volume2/issue3/p4_23.pdf
[13]Kale, R.“Development of an Interactive, hands-on Learning
Experienceof the Google Maps API”.14 May
2010.Available:http://scholarworks.uno.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti
cle=2182&context=td
[14] Quinlan, J. R. “Induction of decision tree”, MachineLearning, vol.
1, pp.81-106, 1986.
[15] ภัทรไชย ช้างแรงการ,“การพัฒนาระบบสํารวจความต้องการปรับปรุง
สภาพถนนบนสมาร์ทโฟนเเอนดรอยด์”วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
,2555.

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการคํานวณในกรณีเส้นทางมากกว่า 3 เส้นทาง
สภาพ
การจราจร,WI2
= 0.4
ข้อมูล
ไม่คล่องตัว,
0.16
0.74x0 คล่องตัว, 0.4
.6
= 0.44
0.74x0 คล่องตัวปาน
.6
กลาง
= 0.44 (ค่าเฉลีย่ ),
0.28
0.74x0 ไม่คล่องตัว,
.6
0.16
= 0.44
คล่องตัว, 0.4
คล่องตัวปาน
กลาง(ค่าเฉลีย่ )
, 0.28
ไม่คล่องตัว,
0.16
0.68x0 คล่องตัว, 0.4
.6
= 0.41
0.68x0 คล่องตัวปาน
กลาง
.6
= 0.41 (ค่าเฉลีย่ ),
0.28
0.68x0 ไม่คล่องตัว,
0.16
.6
= 0.41
คล่องตัว, 0.4

เส้นทาง

ระยะทาง(ก.ม.),
WI1 = 0.6

ผล
รวม

1.

CA1 (8 km)

ข้อมูล
ใกล้, 0.6

0.76

2.

CB1 (8km)

กลาง–บน
(-2d km)

3.

CB2 (8km)

กลาง–บน
(-2d km)

4.

CB3 (8km)

กลาง–บน
(-2d km)

5.
6.

CC1 (10km)
CC2 (10km
± 0.05)

กลาง,0.42
กลาง,0.42

7.

CC3 (10km
± 0.05 )
CD1(10km
±0.25km)

กลาง,0.42

CD2 (10km
+0.25+0.05)

กลาง–ล่าง
(+d km)

10 CD3 (10km
. +0.25+0.05)

กลาง–ล่าง
(+d km)

11 CE1 (12km)
.
12 CE2(12km
. ± 0.05)

ไกล, 0.24

8.
9.

กลาง–ล่าง
(+d km)

ไกล, 0.24

คล่องตัวปาน
กลา(ค่าเฉลีย่ ),
0.28

0.84
0.72

0.60
0.82
0.70
0.76
0.81
0.69

0.58
0.64
0.52

5. เอกสารอ้างอิ ง
[1] พอฤทัย พุทธปญั ญา, “การพัฒนาและการออกแบบระบบสารสนเทศ
การบริห ารจัด การร้ า นค้า แบบมินิ ม าร์ ท ”วิท ยานิ พ นธ์ ว ิท ยาศาสตร
มหาบัณ ฑิต (สาขาวิช าเทคโนโลยี ก ารจัด การระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล,2548.
[2] กิตติพงษ์ อรรถพรชัยกุล, “การแสดงแผนทีแ่ ละเส้นทางโรงพยาบาลผ่าน
มือ ถือ ด้ว ยระบบปฏิบ ัติก ารแอนดรอยด์ ”สารนิ พ นธ์ วิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร,2556.
[3] Google Maps, http://www.google.com/maps
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A Study Architecture of Cloud-based Applications for Restaurant Business
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บทคัดย่ อ

1. บทนํา

อุ ต สาหกรรมอาหารไทยมีบ ทบาทสํ า คัญ ในการเพิ่ม มู ล ค่ า
ผลผลิตการเกษตร โดย สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุ ตสาหกรรม ได้มกี าร
ผลักดันเพือ่ ยกระดับร้านอาหารไทยให้มมี าตรฐานเทียบเท่าระดับสากล การ
สร้างจุดแข็งให้กบั ร้านอาหารจึงเป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การบริห ารและบริก าร ในป จั จุ บ ัน ด้า นระบบเทคโนโลยี คลาวด์( Cloud
Computing) เป็นทางเลือกทีส่ าํ คัญ
งานวิ จ ั ย นี้ สํ า ร วจการใช้ เ ท คโ นโ ลยี ส มั ย ใหม่ ใ น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมร้านอาหารและเสนอแนวคิดและการออกแบบสถาปตั ยกรรม
ระบบการจัดการร้านอาหารบนคลาวด์ และ ข้อมูลเชิงสํารวจทางด้านความ
ต้องการระบบย่อยของแอพพลิเคชั ่นสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
และข้อมูลด้านราคา ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมร้านอาหารไทยทีจ่ ะใช้
ในการวิเคราะห์และคัดเลือกแอพพลิเคชันที
่ เ่ หมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ใน
การช่วยตัดสินใจ การลงทุนหรือเปลีย่ นแปลงระบบทีม่ อี ยู่ มุ่งไปสู่ระบบบน
คลาวด์ทม่ี ี scalability ดีขน้ึ

อุ ต สาหกรรมอาหารไทยมีบ ทบาทสํ า คัญ ในการเพิ่ม มู ล ค่ า
ผลผลิตการเกษตรหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่ อผู้บริโ ภคซึ่งได้มกี าร
คาดการณ์ ว่าในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า ประชากรโลกจะมีความต้องการบริโภค
อาหารเพิม่ ขึน้ กว่า 150% สินค้าอาหารไทยทีม่ กี ารส่งออกไปทัวโลก
่
[1] ในปี
พ.ศ. 2555 สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุ ตสาหกรรม ได้มกี ารผลักดันเพื่อ
ยกระดับร้านอาหารไทยให้มมี าตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โครงการ “ครัว
ไทยสู่ครัวโลก” [2]
ธุรกิจร้านอาหารเป็ นทีน่ ิยมเปิ ดกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ย่านธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงและยังต้องแข่งกับเวลาทีเ่ ร่งรีบอีกด้วย การสร้าง
จุดแข็งให้กบั ร้านจึงเป็ นสิง่ สําคัญ การให้บริการลูกค้าทีร่ วดเร็วเป็ นสิง่ หนึ่งที่
ช่วยเพิม่ จุดแข็งในการแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันจึงต้องมีเทคโนโลยีท่ี
เข้ามาช่วยในการบริหารและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากขึน้
ปจั จุ บนั ในด้านระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing)
เป็ นทางเลือกทีส่ ําคัญในการสนับสนุ นการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจาก
ทัวทุ
่ กมุมโลก รวมถึงการให้บริการต่ างๆ ที่ส ามารถทําได้จากที่ไ หนก็ไ ด้
ข้อจํากัดหรือสิง่ ทีค่ วรระวังหากใช้ cloud เมือ่ เทียบกับ stand alone
ข้อดี การประหยัดต้นทุนเริม่ ต้น เช่น 1.การลงทุนในฮาร์ดแวร์ 2.ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายประจํา พวก ค่า Maintenance และ ค่าไฟฟ้าเป็ นต้น
ข้อเสีย การกําหนดราคาที่แตกต่ างกันในแต่ละผู้ให้บริการและมีค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างซับซ้อน ตัวอย่างเช่นสําหรับ Amazon Web Services ทีร่ าคาทีต่ ้อง
จ่ า ยจริง นั น้ ประกอบด้ ว ย ค่ า บริก ารรายชัว่ โมง ค่ า บริก ารสตอเรจ และ
ค่าบริการตามปริมาณการรับส่งข้อมูล ทัง้ หมดอาจยากทีจ่ ะคํานวณค่าใช้จ่าย
ทีต่ อ้ งจ่ายได้อย่างชัดเจนเป็ นต้น ดังรูปที่ 1

คําสําคัญ: คลาวด์คอมพิวติ้ง, สถาปตั ยกรรมแอพพลิเคชัน,่ ธุรกิจร้านอาหาร

Abstract
Thai Food & Beverage industry plays an important
spectrum in increasing the value of the Thai agriculture sector. There
has been efforts to raise the Thai F&B and particularly restaurants to
meet the global standard. With the advancement of science and
technology, exploration of the state of the art technology to assist and
enhance the management and services of restaurant is inevitable.
This research explores the various systems and
application and in particular the concept of cloud management system
and its application for small and medium sized restaurants. Various
applications and its benefits are analyzed. The question of whether a
new system or an upgrading of existing system largely dependent on
individual restaurants budget and needs. However, businesses are
encouraged to focus on cloud system which could provide a
significant improvement to overall operational and management
system scalability.
Keywords: cloud computing , restaurant , application for restaurant ,
Architectural Restaurants , Restaurant Business

รูปที่ 1 แนวคิดคลาวด์คอมพิวติ้ง
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2. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

ผู้ว ิจ ัย สนใจที่จ ะศึก ษาร้า นอาหารขนาดเล็ก และขนาดกลาง
เพราะว่าสมัยนี้ได้มกี ารเปิดร้านอาหารมากขึน้ ส่วนมากผูล้ งทุนมีการเปิ ดร้าน
เริ่ม จากร้านขนาดเล็กหรือ เริ่มเปิ ดจากร้า นขนาดกลางในป จั จุ บ ัน ดังนั น้
ผูว้ จิ ยั หวังให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมร้านอาหารไทย ธุรกิจร้านอาหาร
ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ส ามารถจะใช้ใ นการวิเ คราะห์ แ ละคัด เลือ ก
แอพพลิเคชั ่นที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ และช่วยในการตัดสินใจลงทุน
หรือเปลีย่ นแปลงระบบทีม่ อี ยูเ่ ดิม เป็นต้น
รูปแบบร้านอาหาร ขึน้ อยู่กบั การกําหนดรูปแบบสถาปตั ยกรรม
ร้านอาหารทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละที่ตงั ้ และขนาดของร้านทีม่ ี ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง เสริมด้วยเทคนิคการตกแต่งหน้าร้านการออกแบบและใช้บรรจุ
ภัณ ฑ์ การใช้ ก ราฟิ ก การสร้า งสัญ ลัก ษณ์ แ ละป้ า ยร้า นค้า รวมถึ ง การ
ออกแบบและนํ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี เ ลื อ กสรรมาเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง
แอพพลิเคชั ่นที่จะนํามาสนับสนุ นระบบร้านอาหารให้มปี ระสิทธิภาพในการ
จัดการให้รา้ นอาหารมีมาตรฐานมากขึน้ จากรูปแบบเดิม รูปที่ 2 แสดงการ
ทํางานของแอพพลิเคชั ่นแพลตฟอร์มคลาวด์ท่มี อี งค์ประกอบการจัดการ
โครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นการยกระดับด้าน scalability

Garrett และ Connelly [3] ได้เสนอสิง่ ทีจ่ ําเป็ น เกีย่ วกับระบบ
สังอาหารออนไลน์
่
ระบบนี้ ลูกค้าสามารถสังอาหารผ่
่
านแอพพลิเคชันบนยู
่
ส
เซอร์อนิ เตอร์เฟสทีเ่ น้นด้านคุณภาพและความแม่นยําในการสั ่งอาหารแบบ
ออนไลน์ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เป็ นต้น
การวิจยั ของ Shinde และคณะ [4] ได้นําเสนอการออกแบบ
และการดําเนินงานในร้านอาหารแบบดิจติ อลโดยผ่านระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอยด์ เน้นให้มกี ารใช้งานทีง่ า่ ยและสามารถเชือ่ มโยงระหว่างแท็บเล็ตทีโ่ ต๊ะ
อาหารกับระบบภายในร้านซึง่ มีฐานข้อมูลส่วนกลาง ผ่านทาง Wi-Fi ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพและความถูกต้องสําหรับร้านอาหารโดยประหยัดเวลาลด
ความผิดพลาดของมนุ ษย์และเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
Kashima และคณะ [5] ได้นําเสนอการพัฒนาระบบ POS
(Point Of Sales) ซึ่งใช้กบั ร้านอาหารญี่ป่นุ ขนาดเล็ก ให้มปี ระสิทธิภาพ
เท่ากับร้านอาหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่ผ่านฟงั ก์ชนั การสังอาหารอั
่
ตโนมัตซิ ่งึ ใช้
อุ ป กรณ์ ดิจิต อลและมุ่ ง เน้ น ที่ค วามปลอดภัย ของอาหารการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการจัดการอาหารและงานบริการ
งานวิจ ัย ของ Williams และ Simmonds [6] ได้นํ า เสนอการ
พัฒนาระบบการจัดการร้านอาหารที่แตกต่ าง โดยเน้ นทีห่ ลักวิธกี ารพัฒนา
ซอฟต์แ วร์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายกับการจัดการร้านอาหาร รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลและการใช้งานระบบทีม่ รี ะดับของการ
เข้าถึงที่มคี วามเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
จากจุดของการจัดการระบบที่สามารถทําหน้ าที่ในส่วนของการสั ่งซื้อ การ
รายงานและการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการทํางานต่างๆภายในร้าน เป็ นต้น
Fukuhara และคณะ [7] ได้นํ าเสนอการศึกษาการปรับปรุ ง
กระบวนการบริการบนพื้นฐานของพฤติกรรมมนุ ษย์และข้อมูล POS โดย
พัฒนาตรวจวัดพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีค วามเข้าใจในความต้อ งการของลูกค้ามากขึ้น และจัดทําแผน
สําหรับการปรับปรุงการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพและเพิม่ ความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้ามากขึน้ เป็ นต้น
งานวิจยั ของ Zhu [8] ได้นําเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบตาม
หลักการ SaaS (Software as a Service) ให้มกี ารแชร์ฐานข้อมูลในหลายๆ
รูปแบบให้ มีประสิทธิภาพจากของเดิมเป็ นบริการทีจ่ ะกลายเป็ นข้อมูลการ
วิจยั ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในการพัฒนาซอฟต์แวร์สาํ หรับคุณลักษณะในรูปแบบต้นทุน
ตํ่า การดําเนินงานทีง่ า่ ยและโครงสร้างพืน้ ฐานตามหลักการ SaaS เป็ นแบบ
หลายผู้เ ช่ า ซึ่ง จะแตกต่ า งจากซอฟต์ แ วร์ แ บบดัง้ เดิม ในการรัก ษาความ
ปลอดภัยข้อมูลของผูใ้ ช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการใช้งาน ในการศึกษา
นี้จะวิเคราะห์สถาปตั ยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ SaaS และพัฒนาระบบ
ร้านอาหารตามหลักการ SaaS ทีใ่ ช้ระบบการจัดการผลแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการร้านอาหารแบบ SaaS สามารถตอบสนองความต้องการของการแยก
ผู้เช่ าและลดค่ าใช้จ่า ยสํา หรับ ผู้ใช้แ ละผู้ให้บริก ารSaaS ในการจัดการ
ร้านอาหารให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เป็นต้น
Sarkar และคณะ [9] ได้นําเสนอการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของอุ ต สาหกรรมการบริการ โดยใช้ประโยชน์ ข องเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมต้อนรับทีแ่ สดงข้อมูลการใช้งานต่างๆ บนเทคโนโลยีไร้สาย ให้

รูปที่ 2 ตัวอย่าง คลาวด์แอพพลิเคชัน่
เป็นตัวอย่างองค์ประกอบการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์
แอพพลิเ คชัน่ ที่ม ีอ งค์ ป ระกอบการจัด การหลัก อยู่ 5 ส่ ว น คือ ส่ ว นผู้
ให้บริการ ส่วนของแอพพลิเคชัน่ ส่วนของคลังข้อมูล ส่วนของการควบคุม
แอพพลิเคชั ่น และ ส่วนของการควบคุมคลาวด์ ซึ่งตัว อย่างนี้เป็ น การนํ า
องค์ประกอบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไปใช้ ร่วมกับแอพพลิเคชัน่ หรือ
โฮสต์ ท่ีเ ฉพาะเจาะจงของการประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารควบคุ ม พอร์ท ัล ซึ่ ง มีก าร
จัดเตรียมบริการและความสามารถในการตรวจสอบโดยเฉพาะการจัดหา
ผลิต ภัณฑ์ท่สี ามารถ จําลองการทํางานของอุ ปกรณ์ ต่างๆ และสร้างกลุ่ ม
ข้อมูลอันประกอบด้วย (Linux, Apache, MySQL และ PHP) พร้อมใช้งาน
จากคลัง ติดตามการเปลีย่ นแปลงการกําหนดค่าการแสดงจอภาพ และการ
แจ้งเตือนเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทํางานของระบบแม้กระทั ่งขนาดของ
การจําลองการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามปริมาณงานทีต่ ้องการในเกณฑ์
ทีก่ าํ หนด เป็นต้น
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เชื่อมต่อกับระบบทัง้ หมดภายในร้าน เช่น การแสดงห้องครัวและเคาน์ เตอร์
แคชเชีย ร์ เ ชื่อ มต่ อ โดยตรงกับ ส่ ว นอื่น ๆ ผ่ า นทาง Wi-Fi ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความถูกต้องมากขึน้ ผ่านระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
Neubardt [10] ได้นํ าเสนอสิง่ ที่จําเป็ น เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลร้านอาหารและการบริการจากลูกค้า โดยใช้ฐานข้อมูลของระบบ POS
ในการเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและการ
บริการจากลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการในร้านอาหาร เซิร์ฟเวอร์ทเ่ี กีย่ วข้องจะทํา
การสร้างไฟล์ส่วนบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงได้ โดยลูกค้าและคนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากลูกค้า รวมถึงรายการต่างๆ คะแนนความคิดเห็นและข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง ผ่านระบบ POS ในการแจ้งให้ลูก ค้ารับทราบรายการ
ดังกล่าว เช่น การเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารชําระเงินของจํานวนคงค้าง รายการ
จะถูกส่งให้กบั ลูกค้าในแฟ้มส่วนตัวของลูกค้า เป็ นต้น
Shimoff และ คณะ [11] ได้นําเสนอสิง่ ทีจ่ ําเป็ น เกี่ยวกับ
การศึกษาและพัฒนาระบบจัดการสังซื
่ ้ออาหารออนไลน์ ทีม่ กี ารเชื่อมโยงกับ
การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลผูข้ ายโดยผ่านระบบ POS เป็ นการ
บริการที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงเมนู ผ ลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถสังซื
่ ้อออนไลน์
ส่วนการศึกษาของ Kimes [12] ได้ทาํ การสํารวจระบบและแอพพลิเคชันใหม่
่
ๆ
สําหรับการจัดการและจัดจําหน่ ายในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ยกตัวอย่าง 2
เว็บไซต์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านการจองร้านอาหารออนไลน์ คือ OpenTable.com
and UrbanspoonRez.com ซึง่ มีจาํ นวนผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ุด
งานวิจยั ของ Kaihara และคณะ [13] ได้เสนอการออกแบบ
ระบบการบริก ารที่ส ามารถปรับ ตัว เองให้ เ ข้า กับ การเปลี่ย นแปลงของ
สิง่ แวดล้อม โดยยกตัวอย่างการออกแบบระบบการบริการของร้านอาหาร
รวมถึงการออกแบบแผนผังห้องครัว วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การเตรียมการบริการที่จะเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า การวิจยั นี้ได้เสนอ
การวางผังสิง่ อํานวยสะดวก (Facility layout planning method) และการจัด
เวลาพนักงาน (Staff scheduling method) โดยวิธกี ารจําลองและใช้ขนั ้ ตอน
วิธเี ชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)

ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน หรือสอดคล้องกับงบประมาณของตนได้
นอกจากนัน้ ระบบทัน สมัย บนคลาวด์คอมพิวติ้งยังมีประโยชน์ ในด้านอื่น
อาทิ การช่วยประหยัดพลังงาน หรือเพิม่ ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
ดังรูปที่ 3

ั
รูปที่ 3 สถาปตยกรรมระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง
3.2 การออกแบบระบบร้ านอาหาร
งานวิจยั นี้ออกแบบสถาปตั ยกรรมการจัดการร้านอาหาร ตาม
ฟงั ก์ชนั หรือหน้าทีข่ องระบบในการจัดการ การดําเนินงานร้านอาหาร (อาทิ
เช่ น การรับคํา สังรายการอาหาร
่
การส่ งคํา สังรายการอาหารไปแสดงใน
่
จอมอนิ เ ตอร์ ใ นครัว การรับชํ า ระเงิน การจัด ทํ า รายงานต่ า งๆ เป็ น ต้น )
นอกจากนี้ ย ัง มีฟ งั ก์ ช ัน ด้า นการจัด การที่เ กี่ย วกับสถาป ตั ยกรรมระบบมี
องค์ประกอบหลักด้านฟ งั ก์ช นั 10 ส่ ว นหลัก โดยจัดแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ดังนี้ (ดูรายละเอียดในรูปที่ 4)

3. การออกแบบระบบธุรกิจร้ านอาหารบนคลาวด์
ร้านอาหารมีหลายขนาด มีความต้องการของแอพพลิเคชั ่นที่
แตกต่างกันและคลาวด์คอมพิวติ้งเป็ นทางเลือกทีด่ ใี นด้าน scalability ดังนัน้
ผู้ว ิจ ัย ได้ศ ึกษาแนวคิดและวิธีก ารใหม่ในการใช้แอพพลิเ คชั ่น เพื่อ ธุ ร กิจ
ร้านอาหารบนคลาวด์คอมพิวติ้งโดยการวิเคราะห์และคัดเลือกแอพพลิเคชัน่
ทีเ่ หมาะสมกับการใช้ระบบแบบคลาวด์กบั ธุรกิจร้านอาหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ คอมพิ วติ้ ง
ธุรกิจร้านอาหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุ น ดําเนิน
ธุรกิจให้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในอดีต ปจั จุบนั ร้านอาหาร
สามารถใช้บริการไอทีได้โดยไม่จําเป็ นต้องลงทุนมากกับโครงสร้างพื้นฐาน
อีกทัง้ ผูใ้ ช้งานก็สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่าง และเลือกเสียค่าใช้จ่าย

ฟงั ก์ชนั ทางธุรกิจ
(Business Functions)
Point of Sales
Point of Order
Kitchen Management
Customer Management
Material Stock Management
Inventory Management
Reporting

รูปที่ 4 ฟงั ก์ชนั ระบบการจัดการร้านอาหาร
375

ฟงั ก์ชนั คลาวด์
(Cloud Functions)
8. Tenant Management
9. Data Management
10. System Setting
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รูปที่ 4 เป็นรายละเอียดของฟงั ก์ชนั ตัง้ แต่ตน้ กระบวนการจนถึง
กระบวนการสุดท้ายของระบบซึง่ ทําให้การจัดการร้านอาหารเป็นเรือ่ งง่ายๆ
สําหรับการบริหารธุรกิจร้านอาหารโดยมีฟงั ก์ชนั การสนับสนุ นทีม่ ี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลต่อการขับเคลือ่ นธุรกิจ
3.3 องค์ ประกอบระบบร้ านอาหารบนคลาวด์คอมพิวติง้
ั
รูปที่ 5 อธิบายการจําแนกของสถาปตยกรรมระบบสํ
าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารจะมีฟงั ก์ชนั และรายละเอียดการทํางานทีแ่ ตกต่างกันไป ฟงั ก์ชนั
ร้านอาหารมีรูปแบบและการทํางานที่มกั ขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นของการใช้
เทคโนโลยีใ นการดําเนิ น ธุ ร กิจ ตามขนาดของพื้น ที่แ ละต้น ทุ น ของธุ ร กิจ
เพราะมีความซับซ้อนในการทํางานแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามทุกฟงั ก์ชนั จะ
เชื่อ มโยงระบบเข้าด้ว ยกัน และระบบการทํางานมีหลายรูปแบบขึ้น อยู่กบั
ความต้องการทางธุรกิจในรูปที่ 5 นัน้ จะมีการจําแนกตามขนาดของธุรกิจไว้
อย่างชัดเจนโดยกล่องทีม่ สี ที บึ นัน้ หมายถึงฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้จะจําแนกตามขนาด
เล็กหรือขนาดกลาง เป็นต้น

(ก) ธุรกิจขนาดเล็ก

(ข) ธุรกิจขนาดกลาง
รูปที่ 5 ฟงั ก์ชนั ของระบบทีจ่ าํ เป็ น จําแนกตามขนาดของธุรกิจ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างระบบ องค์ประกอบของแอพพลิเคชันสํ
่ าหรับธุรกิจร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายระบบ

หมายเหตุ *** Point of Order บางองค์กรใช้คาํ ว่า Restaurant Menu หรือ Menu Management ***
ตารางที่ 2 ความต้องการด้านฟงั ก์ชนั
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ผูว้ จิ ยั ได้ทําการสํารวจผลิตภัณฑ์การจัดการร้านอาหารจํานวน
12 ผลิตภัณฑ์ [14] - [25] ตารางที่ 1 เป็ นผลของผลสํารวจ แสดงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ บริษทั ผูข้ าย และองค์ประกอบของแอพพลิเคชั ่นและ(ค่าใช้จ่าย
ระบบประกอบด้วย ค่าเซ็ทอัพครัง้ แรก และค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน)ในตาราง
ใช้สญ
ั ลักษณ์ (Y) แทนฟงั ก์ชนั ทีม่ ใี นผลิตภัณฑ์และสัญลักษณ์ (N) แทน
ความหมายไม่มใี นผลิตภัณฑ์นนั ้ จากตารางที1่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
- ลิ ข สิ ท ธิ ซ์ อฟต์ แ วร์ จ ะอยู่ ใ นช่ ว งราคา 7,500 บาท ถึ ง
1,016,900 บาท กรณี สแตนด์อโลน
- การใช้แอพพลิเคชั ่นบนคลาวด์จะอยู่ในช่วงราคา 390 บาท
ถึง 1,190 บาท ต่อ เดือน (สําหรับค่าใช้ระบบ แบบรายเดือน)
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากตารางที่ 1 โดย
จําแนกตามขนาดของธุร กิจร้านอาหาร คือ ขนาดเล็ก (สามารถให้บริการ
ลูกค้าขัน้ ตํ่า 20 คน) และ ขนาดกลาง (สามารถให้บริการลูกค้าขัน้ ตํ่า 120
คน) โดยราคาระบบประเภทสแตนด์อโลน (เป็ นค่าใช้จ่ายของการลงทุนครัง้
แรก) คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ ระบบส่วนอื่น ตัวอย่างเช่น
สําหรับ ระบบร้านอาหารขนาดเล็กความต้องการขัน้ ตํ่าสุดใช้ ฟงั ก์ชนั Point
of Sales และ ฟงั ก์ชนั Reporting หากใช้ระบบประเภท สแตนด์อโลน จะมี
ค่าใช้จ่ายระบบ 1,710 บาท ต่อ เดือน และ หากใช้ระบบร้านอาหารขนาด
กลางความต้องการขันตํ
้ ่าสุด จะมีค่าใช้จ่ายระบบ 3,001 บาท ต่อ เดือน

ความต้องการขัน้ ตํ่าระบบร้านอาหารขนาดเล็กซึ่งคํานวณจาก
สิน ทรัพ ย์ ( ต้ น ทุ น ครัง้ แรก)และต้ น ทุ น ค่ า ปฏิบ ัติง านและค่ า ใช้จ่า ยในการ
บํารุ งรัก ษาตลอดอายุ ก ารใช้ง าน เป็ น เงิน 102,624 บาท เป็ น ค่ าลิข สิท ธิ ์
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ต่างๆและความต้องการขัน้ ตํ่า
ระบบร้านอาหารขนาดกลางซึ่งคํานวณจากสินทรัพย์(ต้นทุนครัง้ แรก)และ
ต้นทุ นค่ าปฏิบตั ิงานและค่ าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตลอดอายุก ารใช้งาน
เป็ น เงิน 180,081 บาท แต่ ห ากใช้ร ะบบจัดการร้านอาหารขนาดเล็กแบบ
คลาวด์ความต้องการขัน้ ตํ่าสุดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 391 บาท ต่อ เดือน
และหากใช้ระบบจัดการร้านอาหารขนาดกลางแบบคลาวด์ความต้องการขัน้
ตํ่าสุดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 693 บาท ต่อ เดือน
ซึ่ ง คํ า นวณจากสิ น ทรั พ ย์ ( ต้ น ทุ น ครัง้ แรก)และต้ น ทุ น ค่ า
ปฏิบตั งิ านและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เช่นกัน เป็ น
เงิน 23,490 บาทเป็ นค่าใช้ระบบ ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ต่างๆ
และความต้องการขัน้ ตํ่าระบบร้านอาหารขนาดกลางแบบคลาวด์ซ่งึ คํานวณ
จากสินทรัพย์(ต้นทุนครัง้ แรก)และต้นทุนค่าปฏิบตั ิงานและค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเป็ นเงิน 41,600 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้
ระบบจากรูปที่ 6 เป็ น รายละเอีย ดค่าใช้ร ะบบประเภทสแตนด์อ โลน และ
ระบบคลาวด์ โดยคํานวณจากสูตร TCO (Total Cost of Ownership) ดังนี้
TCO = สินทรัพย์+ ค่าปฏิบตั งิ าน (ต้นทุนครัง้ แรก)

รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าใช้ระบบประเภทสแตนด์อโลน และระบบคลาวด์
รูปที่ 7 แจกแจงรายละเอียดข้อมูลจะสอดคล้องกับตารางที่ 2
และรูปที่ 6 ในส่ วนของค่ าใช้จ่ายของการลงทุนครัง้ แรกว่ามีรายละเอีย ด
อะไรบ้างโดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน รายปีและรายเดือน
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลงทุนระบบแบบคลาวด์ จะมีค่าใช้จ่ายการลงทุนครัง้ แรก
มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุ การใช้งาน 23,490 บาท หรือ ค่าใช้จ่ายต่ อปี 4,692
บาท และโดยเฉลีย่ ต่อเดือน 391 บาท
โดยสรุปในตารางที่ 2 และ รูปที6่ -7 อธิบายได้ว่า ในธุรกิจขนาด
เล็กความต้องการขัน้ ตํ่าสุด คือ 391 บาท ต่อ เดือน และ ในธุรกิจขนาดกลาง
ความต้อ งการขัน้ ตํ่ าสุ ด คือ 683 บาท ต่ อ เดือ น หากพิจ ารณาในตาราง
ฟงั ก์ชนั ด้านคลาวด์เป็ นปจั จัย สําคัญในการคัดเลือก ดังที
่ ่อ ธิบายในรูปที่ 4
ั
ฟงก์ชนั ระบบการจัดการร้านอาหาร จะมีการจัดการผูเ้ ช่า การจัดการข้อมูล

* หมายเหตุ ค่าซัพพอร์ทและค่าบํารุงรักษาคิดเป็น 15% ต่อปี
รูปที่ 7 รายละเอียดค่าใช้ระบบประเภทสแตนด์อโลน และระบบคลาวด์
สําหรับร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง
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และการตัง้ ค่าระบบ สามารถใช้ร่วมกับระบบอื่น ในการจัดการร้านอาหาร
ตามรูป แบบสถาปตั ยกรรมในรู ป ที่ 3 เนื่ อ งจากธุร กิจ ร้า นอาหารมีค วาม
ต้องการที่แตกต่างกันมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่ างกันขึ้นอยู่กบั ต้นทุนราคา
และค่าใช้จ่ายระบบรวมถึงการอิมพลเมนต์แอพพลิเคชันระบบด้
่
วย เป็นต้น
ั
การนําเสนอสถาปตยกรรมและค่าใช้จ่ายระบบในรูปที3่ -7 กับ
ตารางที่ 2 เป็ นแนวทางแนะนํ าการเลือกแอพพลิเคชั ่นบนคลาวด์ให้เจ้าของ
ธุร กิจหรือ ผู้ล งทุน ในการเปลี่ย นแปลงหรือ ติดตัง้ ระบบครัง้ แรกของธุ ร กิจ
ร้านอาหาร
ดังนัน้ ร้านอาหารแต่ละร้านก็จะมีราคาต้นทุนของสถาปตั ยกรรม
แอพพลิเคชั ่นไม่เหมือ นกัน ขึ้นอยู่กบั ต้นทุน ราคาและค่าใช้จ่ายการอิมพลี
เมนต์แอพพลิเคชั ่น และฟ งั ก์ช นั การทํางานของระบบ รวมไปถึงอุ ปกรณ์
ติดตัง้ ที่ใช้ร่วมกับสถาปตั ยกรรมแอพพลิเคชั ่นของร้านอาหาร ตารางที่ 2
และรูป ที่6-7 แสดงรายละเอีย ดที่สําคัญ ได้แก่ ราคาของระบบที่จะเป็ น
ต้นทุนในการขับเคลื่อนธุรกิจ และตารางแสดงรายละเอียดของระบบของแต่
ละฟงั ก์ชนั เกีย่ วกับราคา ถ้าธุรกิจร้านอาหารทีม่ ขี นาดเล็กและขนาดกลางจะ
มีฟงั ก์ช นั ที่จําเป็ นฟงั ก์ชนั ใดบ้าง ราคาที่เหมาะสมสําหรับการลงทุ นระบบ
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น

[6] W. Williams and D. Simmonds, “A Case Study in the Design of
a Restaurant Management System,” in FECS, 2010, pp. 187–
193.
[7] T. Fukuhara, R. Tenmoku, T. Okuma, R. Ueoka, M. Takehara,
and T. Kurata, “Improving service processes based on
visualization of human-behavior and POS data: A case study in
a Japanese restaurant,” in Serviceology for Services, Springer,
2014, pp. 3–13.
[8] Y. Zhu, “Construction of SaaS-based Restaurant Management
System,” Information Technology Journal, vol. 13, no. 15, pp.
2489–2495, Dec. 2014.
[9] S. Sarkar, R. Shinde, P. Thakare, N. Dhomne, and K. Bhakare,
“Integration of Touch Technology in Restaurants using Android,”
2014.
[10] S. L. Neubardt, Management of restaurant information and
service by customers.New York City, United States , 2014.
[11] J. R. Shimoff, J. C. Easley, G. T. Moothart, M. A. Birchem, and
B. Casci, System and method for online management of
restaurant orders. California , United States , 2014.
[12] S. E. Kimes, “The future of distribution management in the
restaurant industry,” Journal of Revenue & Pricing Management,
vol. 10, no. 2, pp. 189–194, Mar. 2011.
[13] T. Kaihara, N. Fujii, T. Nonaka, and T. Shinmura, “A Proposal of
Adaptive Restaurant Service Model with Co-creative Design,” in
Serviceology for Services, Springer, 2014, pp. 203–211.
[14] Niceloop application , http://www.niceloop.com/
[15] Easyrestaurant application , http://www.easyrestaurant.asia/
[16] Smlsoft application , http://www.smlsoft.com/
[17] Businessplus application , http://www.businessplus.co.th/
[18] Fr-asia application , http://www.fr-asia.com/
[19] Littleproduct application , http://www.littleproduct.com/
[20] Accusoft application , http://accusoft.co.th/home/Default.aspx
[21] Liberty-computers application , http://www.libertycomputers.com/
[22] Phoebepos application , http://www.phoebepos.com/
[23] Seniorsoft application , http://www.seniorsoft.co.th/index.aspx
[24] Aristosoft application , http://www.aristosoft.org/
[25] Synaturegroup application , http://www.synaturegroup.com/

4. สรุ ปผล
งานวิจยั นี้นําเสนอการออกแบบสถาปตั ยกรรมระบบการจัดการ
ร้านอาหารบนคลาวด์ และนําเสนอข้อมูลเชิงสํารวจทางด้านความต้องการ
ระบบย่อ ยของแอพพลิเคชันสํ
่ าหรับธุ ร กิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง และ
ข้อมูลด้านราคา ซึ่งผูว้ จิ ยั หวังให้เป็ นประโยชน์ ต่ออุ ตสาหกรรมร้านอาหาร
ไทย ธุรกิจร้านอาหารสามารถจะใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกแอพพลิเค
ชัน ที่เ หมาะสมกับ ขนาดของธุ ร กิจ และช่ ว ยในการตัด สิน ใจลงทุ น หรือ
เปลีย่ นแปลงระบบทีม่ อี ยู่เดิม การลงทุนหรือเปลีย่ นแปลงเพื่ออนาคตโดยมุ่ง
ไปสู่ระบบบนคลาวด์ทม่ี ี scalability ดีขน้ึ จะเกื้อหนุ นให้ธุรกิจเพิม่ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพของธุรกิจและคํานึงถึงความคุม้ ทุนในการบริหารและดําเนิน
ธุรกิจร้านอาหารในอนาคตด้วย

เอกสารอ้างอิง
[1] กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, “Thailand Food Valley อนาคตประเทศ
ไทย สู่หุบเขาอาหาร,” vol. 2554–2555.
[2] สถาบันอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม, “ร่างยุทธศาสตรค์รวัไทย
สูค่รวัโลก,” vol. 2555.
[3] J. M. Garrett and R. Connelly, Customer interface restaurant
system.San Diego, United States , 2014.
[4] R. Shinde, P. Thakare, N. Dhomne, and S. Sarkar, “Design and
Implementation of Digital dining in Restaurants using Android,”
International Journal, vol. 2, no. 1, 2014.
[5] T. Kashima, S. Matsumoto, and H. Ishii, “Feasibility of
Integrated Menu Recommendation and Self-Order System for
Small-Scale Restaurants,” AIP Conference Proceedings, vol.
1285, no. 1, pp. 132–144, Oct. 2010.
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบส่วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้เชิ งปฏิ สมั พันธ์
สําหรับบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนบนแท็บเล็ต-พีซี
Design and Develop of interaction User Interface Patterns and Usability study in
Computer Assisted Instruction for Tablet-PC
ณัฐชนก ยุตธิ รรมนนท์1, กรรณภรณ์ ทองมูล2, มานพ พันธ์โคกกรวด3
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บทคัดย่อ
แท็บเล็ต-พีซี ใช้หลากหลายในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้สําหรับนักเรียนซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง งานวิจยั นี้ได้
นํ า เสนอการออกแบบส่ว นติด ต่ อ ผู้ใ ช้ อ ย่ า งเหมาะสมสํ า หรับ บทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีบนแท็บเล็ต-พีซี ซึ่งวิชาเคมีนัน้ มีเนื้อหาที่
ค่อ นข้างยากจึงได้ทําการพัฒ นารูปแบบส่วนติดต่อ ผู้ใช้สําหรับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้หลักการการออกแบบส่วนติดต่อ ผู้ใช้
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน และการประเมินความสามารถใน
การใช้งาน ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแท็บ
เล็ต-พีซี งานวิจยั นี้จงึ ได้นํารูปแบบการออกแบบปฏิสมั พันธ์ของบทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนมาสนั บ สนุ น เพื่อ ช่ ว ยในการกระตุ้ น และเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพในการเรียนรู้แก่ นัก เรีย น จากการศึก ษาพบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้ มื่อเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
แท็บเล็ต-พีซมี ากขึน้
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน, ส่วนติดต่อผูใ้ ช้, ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ABSTRACT
Tablet-PCs are used a variety of universities and schools to
promote learning for students who can learn with themselves. This
paper presents a user interface design as appropriate for CAI of
Chemistry on the tablet-PC. Because Chemistry content is difficult
to understand, we have improved interaction design for CAI to
provide effective support to teachers and make an attractive for
students. The prototype has developed a user interface for CAI
based on the principles of user interface design instructional system
model and usability evaluation which is important for CAI
application. The results shown that students are satisfied and help
the effectiveness of learning of the CAI application.

Keywords: Computer Assisted Instruction, User Interface, Human
Computer Interaction.
1. บทนํา
ปจั จุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง
มากขึน้ โดยเฉพาะการนํ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการโต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้งานด้วยการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าจอ
สัมผัส ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผูใ้ ช้งานกับ
ระบบ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ห ลั ก การปฏิ ส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษย์ ก ั บ
คอมพิว เตอร์ใ นกระบวนการการออกแบบส่ ว นติด ต่ อ กับ ผู้ใ ช้ ซึ่ง การ
ออกแบบปฏิสมั พันธ์ทด่ี จี ะช่วยส่งเสริมการเรียนรูร้ วมทัง้ ยังเป็ นส่วนสําคัญ
ในกระบวนการจดจําและสนับสนุ นการเรียนของนักเรียน ทําให้นักเรียน
ประสบความสํ า เร็จ ในการเรีย น แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า มหากขาดการ
ออกแบบปฏิสมั พันธ์ทด่ี จี ะทําให้สง่ ผลกระทบต่อการเรียนรู้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือสื่อการสอนทีน่ ํ าเสนอด้วยสื่อประสม
ต่างๆผ่านอุปกรณ์พกพาเพื่อที่สามารถถ่ายทอดความรู้ โดยคุณภาพของ
บทเรีย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนนั ้น ขึ้น อยู่ ก ับ เนื้ อ หาของบทเรีย นซึ่ ง
จํา เป็ น ต้อ งคํานึ ง ถึง ความถูก ต้อ งและความเหมาะสมของการนํ า เสนอ
เนื้อหาของบทเรียน เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย [11] จาก
การศึกษาพบว่ามีการนํ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประยุกต์ใช้กบั
การเรียนการสอนเพื่อเพิม่ ความน่ าสนใจให้แก่ผู้เรียนมากกว่าการเรียน
แบบปกติท ั ่วไปในห้อ งเรีย น [1] ถึง แม้ว่า การเรีย นโดยใช้บ ทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้ จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน [4]
แต่ในปญั หาบางอย่างไม่สามารถที่จะใช้วธิ กี ารแก้ปญั หาโดยการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทั ่วไปได้ [7] โดยเฉพาะการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอุปกรณ์พกพา เนื่องจากมีข้อจํากัดใน
เรื่อ งของจอภาพสัม ผัส หน่ ว ยความจํ า ที่ จํ า กัด ความเร็ว ของหน่ ว ย
ประมวลผลและขนาดของหน้ าจอ ดังนัน้ การวิเคราะห์การออกแบบให้ม ี
ความเหมาะสมสําหรับแต่ละปญั หาถือเป็ นเรื่องสําคัญของการออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ ช้บนอุปกรณ์พกพาโดย Seraj และ Wong [14] ได้อธิบายถึง
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หลักการการออกแบบปฏิสมั พันธ์ท่ผี ใู้ ช้โต้ตอบกับอุปกรณ์พกพา เพื่อเป็ น
เครื่องมือสําหรับการเรียนรู้ และทําการออกแบบรวมทัง้ ได้พฒ
ั นาบทเรียน
ต้นแบบสําหรับการเรียนรูเ้ พื่อให้สามารถใช้รว่ มกับจอภาพที่มขี นาดเล็กได้
แต่มขี อ้ จํากัดสําหรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ในทางตรงกันข้าม [5]
ได้อธิบายว่าการสร้างแนวทางในการออกแบบโดยการใช้การพัฒนาระบบ
การสร้างภาพบนเว็บ รวมถึงการสร้างและการเชื่อมโยงกับรูปแบบอื่นๆ
เป็ นเรื่องง่าย ความก้าวหน้าของอุปกรณ์พกพาและแท็บเล็ต-พีซนี นั ้ ทําให้
นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยในการเรียน เข้าถึงเนื้อหาบทเรียน
ได้ทุกที่ และในสภาพแวดล้อมที่มคี วามต่างกัน เพราะสามารถรองรับกับ
การสัม ผัส ต่ า งๆบนอุ ป กรณ์ และมี ก ารโต้ ต อบได้ ม ากกว่ า การใช้
คอมพิว เตอร์บ นหน้ า จอเดสก์ ท อปทัว่ ๆไปนอกจากนี้ แ ท็บ เล็ต -พีซี ม ี
ประโยชน์ในการนํ ามาประยุกต์ใช้สําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มปี ระสิทธิภาพมากกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท ั ่วไป ในการใช้
งานบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ วยสอนสําหรับ อุ ป กรณ์ แ ท็บ เล็ต -พีซีนัน้ มี
วัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างกัน เช่น ใช้เป็ นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือการเรียน
[2] สําหรับจัดการองค์ความรูแ้ ละสําหรับการศึกษาทางไกล แต่ยงั พบถึง
ข้อจํากัดว่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแท็บเล็ต-พีซีนัน้
ไม่ได้สนับสนุนการเรียนเท่าทีค่ วร จึงควรมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
ทีเ่ หมาะสมเพื่อลดข้อจํากัดดังกล่าว
ั หาของวิช าเคมีซ่ึง เป็ น วิช าที่สํา คัญ ในวิช า
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ศึก ษาป ญ
วิทยาศาสตร์ และมีเนื้อหาที่คอ่ นข้างซับซ้อนเข้าใจยาก จึงได้มกี ารศึกษา
รูป แบบปฏิส มั พัน ธ์โต้ต อบระหว่างผู้เ รีย นและคอมพิว เตอร์ เพื่อ นํ า มา
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มคี วามเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
เคมี และช่ วยเพิม่ ประสิท ธิภ าพในการเรีย นรู้ ในเนื้ อ หาส่ว นที่ส องของ
ั หา ทฤษฏี พ้ืน ฐานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
งานวิจ ัย นี้ จ ะอธิบ ายสภาพของป ญ
รูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์ หลักการการออกแบบส่วนติดต่อ กับผู้ใช้ และ
กระบวนการออกแบบบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน ในส่วนที่ส ามจะ
อธิบายเกี่ยวกับวิธกี ารดําเนินการ การประเมินการใช้งานระบบในส่วนที่ส่ี
จะนําเสนอผลการดําเนินการของระบบ และในส่วนสุดท้ายจะเป็ นการสรุป
และแนวทางการทํางานในอนาคต

วิชาเคมีเป็ นวิชาสําคัญในศาสตร์หนึ่งของวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีความ
หลากหลายหัวข้อที่มคี วามเกี่ยวเนื่อ งสัมพันธ์กนั ตามโครงสร้าง และถือ
เป็ นวิชาที่ยากสําหรับหลายๆคน ซึ่งทําให้ผูเ้ รียนเกิดความเบื่อหน่ ายใน
การเรียน [15] ดังนัน้ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับวิชา
เคมีจึงมีความท้าทายในด้านการนํ าหลักการด้านการออกแบบบทเรียน
และการออกแบบด้านวิศวกรรมซอฟแวร์มาผสมผสานกัน เพื่อให้ได้การ
ออกแบบส่วนติดต่อ กับผู้ใช้ท่ีมคี วามสัมพันธ์กนั กับเนื้ อหาในการเรียนรู้
รวมถึงการใช้วธิ กี ารประเมินความสามารถการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนเพื่อ ให้ นั ก เรีย นมีค วามเข้ า ใจในการเรีย นและสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอน ครูผู้สอนจําเป็ นต้องใช้เครื่องมือ เพื่อสนับสนุ น
การเรียนการสอนที่เหมาะสม ดังนัน้ จึงมีการใช้แท็บเล็ต-พีซเี พื่อช่วยเพิม่
ประสิท ธิผ ลในการเรีย น ส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มของนั ก เรีย นมากขึ้น
สามารถเข้า ถึงเนื้ อ หาได้ดี และจัด การการสื่อ สารระหว่า งครูผู้ส อนกับ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกันในรูปแบบของการบูรณาการ [12]
นอกจากนัน้ แล้วได้มกี ารนําแท็บเล็ต-พีซี มาเป็ นสื่อในการนํ าเสนอ การนํ า
หลักการเชิงปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์มาใช้ทําให้นักเรียน
เกิด ความเข้าใจในเนื้ อ หาที่ม ีค วามยากและซับ ซ้อ นเพิ่ม ขึ้น ดัง นัน้ การ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนและบทเรียน
รวมถึงความสามารถในการใช้งานต้องเหมาะสมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในแต่ละแบบ ถูกใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน [10] แต่
เป้าหมายคือสามารถตอบโต้และใช้งานได้ง่าย ทําให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในเนื้อหา [3]
2.2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการนํ าเสนอ และถ่ายทอดความรูใ้ ห้คล้ายคลึง
กับการเรียนในห้องเรียน ทําให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
และสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ดว้ ยตัวเองจากการมีปฏิสมั พันธ์ตอบสนองกับ
สื่อการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้ม ี
[8] มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนคือ
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนํ าไปใช้ และการประเมินผล
ในขัน้ การวิเคราะห์คอื การทําความเข้าใจถึงปญั หาที่เกิดขึ้นจากการเรียน
การสอนแบบปกติในห้องเรียนทั ่วๆไป ขัน้ การออกแบบคือการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการเรียนรูแ้ ละออกแบบให้มคี วามสัมพันธ์กนั การพัฒนา
คือการสร้างแอพพลิเคชั ่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วนํ าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียน หลังจากนัน้ ได้มกี าร
ประเมินผลการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. วิ เคราะห์การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส่วนนี้จะอธิบายถึงปญั หาของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนและหลักการการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
2.1 นิยามของปญั หา
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รูปที่ 1 ส่วนหนึ่งของโครงสร้างเนื้อหาวิชาเคมี

ทางเราได้ออกแบบโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อ มของแท็บเล็ต-พีซี ซึ่งใช้
การสัม ผัสหน้ าจอเข้ามาแทนที่การกดปุ่ม บนแท็บเล็ต-พีซีและมีการนํ า
แนวคิดของการเลือกเนื้อหาแบบข้ามลําดับชัน้ หรือการเลือกเนื้อหาไปยัง
หัวข้อถัดไปในลําดับชัน้ เดียวกันโดยการสัมผัส ซึง่ แสดงดังรูปที่ 2

2.3 หลักการการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้สําหรับอุปกรณ์จอภาพแบบ
สัมผัส
อุ ป กรณ์ จ อภาพสัม ผัส เป็ น การสัม ผัส หน้ า จอโดยตรงซึ่ง สามารถ
ควบคุมการใช้งานได้ดกี ว่าการใช้เมาส์หรืออุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ แต่
ปญั หาที่พบคือ การสัม ผัสที่ผิดพลาดบนอุปกรณ์แท็บเล็ต-พีซี ที่มขี นาด
เล็กทําให้ไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ ด้วยเหตุน้ีจงึ ได้นําหลักการการ
ออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอันได้แก่ ความสวยงาม ความง่ายต่อ การใช้งาน
ความสอดคล้อ งกัน และการจัด การได้โดยตรง โดยจะเน้ นในเรื่อ งของ
ประสบการณ์จากการใช้งานเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพส่วน
ติดต่อผูใ้ ช้และการเรียนการสอนบนอุปกรณ์แท็บเล็ต-พีซี ซึ่งจะพบว่าช่วย
ลดระยะเวลาในการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จอภาพสัมผัส
มากขึน้

รูปที่ 2 แผนภาพการนําทางของการสัมผัส

หลักสําคัญในการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนขึ้น อยู่ ก ับ องค์ค วามรู้แ ละการนํ า มาปรับ ใช้ ใ นการเรีย น เพื่อ ช่ ว ย
สนับสนุ นกระบวนการการรับรูใ้ นการเรียนการสอน [13] โดยมีการเสนอ
ต้นแบบออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ในขัน้ ตอนแรก เลือกเนื้อหาการเรียนการสอน
ทีม่ าช่วยสนับสนุนองค์ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกองค์ประกอบใน
แต่ละส่วนของเนื้อหา และในขัน้ ตอนสุดท้าย วิเคราะห์และทําการพัฒนา
รูปแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ ตามโครงสร้างทีไ่ ด้แสดงไว้ในตารางที่ 1

2.4 รูปแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
งานวิจยั นี้ เลือ กหัวข้อ อะตอม โมเลกุล และไอออน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของวิช าเคมีม าเป็ น กรณี ศึก ษาเนื้ อ หาบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน
เนื้อหาในลําดับชัน้ ที่ 1 จะประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 3 หัวข้อ เนื้อหาใน
ลําดับชัน้ ที่ 2 จะแสดงถึงหัวข้อย่อยภายในหัวข้อหลักนัน้ ๆ เช่น ตาราง
ธาตุ โครงสร้างของอะตอม โครงสร้างของโมเลกุล เป็ นต้น เราได้ทําการ
ออกแบบรูป แบบส่วนติดต่อ กับผู้ใ ช้จากการพิจารณาองค์ป ระกอบของ
เนื้อหาของหมวดหมูค่ วามสัมพันธ์ในการแสดงเนื้อหา ดังแสดงในตารางที่
1 เช่น หัวข้อแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ได้มกี ารนํ าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
ของ รูปภาพ การนํ าทาง การคํานวณ และใส่ค่าเข้าไป ในส่วนของการนํ า
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาตามโครงสร้างลําดับขัน้ ที่ 1 และ 2 ของรูปแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
เนื้ อหา
1. อะตอม
1.1 ตารางธาตุ
1.2 โครงสร้างของอะตอม
1.3 ไอโซโทป
2. โมเลกุล
2.1 โครงสร้างของโมเลกุล
2.2 แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
3. ไอออน
3.1 ไอออนในสถานะแก๊ส
3.2 ไอออนทัวไป
่
3.3 ไอออนในสถานะของเหลว

ข้อความ

รูปภาพ







การนําทาง

องค์ประกอบของเนื้อหา
การคํานวณ
การใส่คา่ เข้าไป

ตาราง

อนิเมชัน่




































2.5 ความสามารถในการใช้งาน
ความสามารถในการใช้งานคือความสามารถในการดําเนิ นการตาม
งานที่ต้องการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็ นเป้าหมายของ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้และคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้มคี วาม
ต้องการและคาดหวังในความสามารถของแอพลิเคชั ่น จากการคาดการณ์
ว่าจะได้รบั การตอบสนองที่ดขี น้ึ จากระบบซอฟแวร์ [6] คุณลักษณะทั ่วไป
ของการประเมิน ความสามารถในการใช้งานจํา แนกออกเป็ น 5 หัว ข้อ
ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ง่ายต่อการใช้งาน และมี
ข้ อ ผิ ด พลาดน้ อ ย [14] แต่ เ นื่ องจากงานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ นํ า เสนอบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแท็บแล็ต-พีซี และจากการใช้งานบนหน้าจอแบบ
สัมผัสบนอุปกรณ์ พกพา ซึ่งแตกต่างจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทั ่วไป ดังนัน้ ปจั จัยในการประเมินผลการใช้งานนัน้ จะมีความแตกต่างจาก
การประเมินผลการใช้งานแบบทั ่วไป [10] ในงานวิจยั นี้ได้จําแนกหัวข้อ
การประเมินความสามารถในการใช้งานออกเป็ น 5 หัวข้อ ได้แก่ ง่ายต่อ
การใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา ความชัดเจนในการมองเห็น จัดการ
เนื้อหาข้อมูล และง่ายต่อความเข้าใจ

มองเห็นคือ ผู้ใช้สามารถมองเห็นชัดเจนจากสถานะของส่วนติดต่อ ผู้ใ ช้
จัดการเนื้อหาข้อมูลจากการลดเนื้อหาลงหรือเพิม่ เป็ นรูปภาพเข้ามาแทนที่
เพื่อช่วยให้มคี วามน่ าสนใจมากขึน้ และสุดท้ายง่ายต่อความเข้าใจคือช่วย
ให้ผใู้ ช้มคี วามเข้าใจในเนื้อหาและสามารถจดจําข้อมูลได้มากกว่าการเรียน
ในห้อ งเรีย น [9] โดยวัด ความพึงพอใจจากทัศ นคติข องผู้ใ ช้งานที่ม ีต่ อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการสัม ภาษณ์ ผู้ใช้งาน ในส่วนของ
ข้อ มูลที่เ ป็ นตัวหนังสือ งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ม ีก ารวัดโดยนับ จํานวนของข้อ มูล
จํา นวนบรรทัด ให้ม ีเ นื้ อ หาที่เ หมาะสมในแต่ ล ะหน้ า โดยให้ผู้ใ ช้เ ป็ น ผู้
ทดสอบซึง่ แต่ละคนมีความรูพ้ น้ื ฐานทีแ่ ตกต่างกัน
หลังจากได้มกี ารปรับปรุงองค์ประกอบการออกแบบตามหลักการการ
ออกแบบเพื่อ ช่วยให้นัก เรียนมีความเข้าใจได้ชดั เจนต่างจากแบบปกติ
ทั ่วไป ตัวอย่างการพัฒนาแอพพลิเคชั ่นดังแสดงในรูปที่ 3 ในส่วนของการ
ประเมินความสามารถในการใช้งาน ได้ทําการทดสอบจากกลุ่มผู้ใช้งาน
จํ า นวน 10 คน โดยใช้ แ บบประเมิน ความพึง พอใจจากการใช้ ง าน
แอพพลิเคชั ่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การใช้งานดังแสดงในตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินพบว่า ร้อยละ 83.45
ผู้ใช้ม ีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั ่น ดังแสดงในตารางที่ 2

3. ผลการวิ จยั และประเมินผล
ในงานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาแอพพลิเคชั ่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
แท็บเล็ต-พีซี ในระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 ซึ่งนํ าหลักความสามารถใน
การใช้งานมาใช้ในการประเมินผล ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้แบ่งหลักเกณฑ์ใน
การวัดความสามารถในการใช้งานออกเป็ น 5 หัวข้อ ได้แก่ ง่ายต่อการใช้
งาน ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา ความชัดเจนในการมองเห็น จัดการเนื้อหา
ข้อมูล และง่ายต่อความเข้าใจ
ง่ายต่อการใช้งานสามารถประเมินได้โดยที่ผใู้ ช้ใช้งานได้โดยปราศจาก
คูม่ อื ในการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหาโดยผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่ายจากการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้ ความชัดเจนในการ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
รูปที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
หัวข้อการประเมิ น
Ease of use
1.ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างถูกต้อง
2.ผูใ้ ช้รสู้ กึ ว่าแอพพลิเคชันใช้
่ งานง่าย
Simplicity
3.ผูใ้ ช้รสู้ กึ ว่าแอพพลิเคชันไม่
่ มคี วามซับซ้อน
4.ผูใ้ ช้สามารถเรียนรูก้ ารใช้แอพพลิเคชันได้
่ ดว้ ยตนเอง
Navigation
5.ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามทีต่ อ้ งการได้อย่างง่าย
6.การจัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหามีความเหมาะสม
Textual information
7.รูปแบบการจัดวางเนื้อหามีความเหมาะสม
8.ประเภทของเนื้อหาทีแ่ สดงมีความเหมาะสม(ข้อความ,
รูปภาพ,ตารางฯลฯ,)
Cognitive issue
9.การมีปฏิสมั พันธ์กบั เนื้อหาช่วยให้ผใู้ ช้เกิดการเรียนรู้
10.สื่อกระตุน้ ให้ผใู้ ช้เกิดความต้องการทีเ่ รียนรูม้ ากขึน้
11.ผูใ้ ช้มคี วามเข้าใจในเนื้อหาเพิม่ มากขึน้ หลังจากใช้งาน
แอพพลิเคชัน่
ผลรวมเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ(ร้อยละ)

4. บทสรุป
งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ม ีก ารนํ า เสนอรูป แบบการออกแบบส่ ว นติด ต่ อ ผู้ใ ช้ ท่ี
เหมาะสมสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาเคมีบนแท็บเล็ตพีซี บนพืน้ ฐานของหลักการการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ของการออกแบบ
การเรียนการสอน และการประเมินผลการใช้งานที่มคี วามสําคัญสําหรับ
การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแท็บเล็ต-พีซี เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาเคมีความยากต่อการเข้าใจ งานวิจยั นี้จงึ ใช้รูปแบบปฏิสมั พันธ์
ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนับสนุ นการเรียนการสอน
เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการเรียนรูแ้ ละสร้างแรงจูงใจกับผูเ้ รียน ซึ่งผลที่ได้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นมีค วามพอใจ และตอบสนองต่ อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับที่เหมาะสมสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนแท็ปเล็ต-พีซี ในการปรับปรุงประสิท ธิภ าพของการเรียนรู้
สํา หรับ การศึก ษาในอนาคตงานวิจ ยั จะปรับ ปรุง โปรแกรมการใช้ ง าน
ทัง้ หมดที่ช่ ว ยให้นัก เรีย นแต่ ล ะคนสามารถที่จ ะทดสอบการเรีย นด้ว ย
แบบฝึ กหัดที่ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถทํางานได้บน แพลตฟอร์มที่
แตกต่างกัน

80
80
80
85
84
86
79
82
76
86
86
86
86
84
86
88
83.45
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[10] Gunduz, F. and Pathan, A. (2012). “Usability improvements for
touch-screen mobile flight booking application: A case study,”
in Advanced Computer Science Applications and Technologies
(ACSAT), 2012 International Conference on, pp. 49–54.
[11] Larson, D. (1989). “Effective screen designs for nursing cai,” in
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การจําลองเหตุการณ์ แบบไม่ต่อเนื่ อง แบบหนึ่ งแถวคอย และหลายแถวคอยของด่านเก็บค่าผ่านทาง
Discrete Event Simulation with Single-Channel Queue and Multiple-Channels Queue for Toll
Collection Plaza
จรุง ใจงาม1, ภาสกร อภิรกั ษ์วรพินิต

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่ กรุงเทพฯ 10250
เลขที ่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1

lung.eta@gmail.com

Keywords: Electronic Toll Collection (Easy Pass), SingleChannel Queue, Multi-Channels Queue, Discrete Event
Simulation

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อจําลองช่องเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ (Easy Pass) และช่องเก็บค่าผ่านทางเงินสดของด่านเก็บ
ค่ า ผ่ า นทาง การวิ จ ั ย เป็ นการวิ จ ั ย โดยการจํ า ลองจะมี ก าร
ประเมิ น ผลการทํ า งานของแบบจํ า ลองโดยใช้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณ
การจราจรจริงของด่านเก็บค่าผ่านทาง การจําลองประกอบไปด้วย
2 ส่วน คือ 1) การสร้างรูปแบบการจํา ลองแบบหนึ่งแถวคอย
(Single-channel Queue) และ 2) การสร้างรูปแบบการจําลองแบบ
หลายแถวคอย (Multi-channels Queue) ของด่านเก็บค่าผ่านทาง
ซึง่ พบว่ารูปแบบจําลองแบบช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเก็บเงินสด มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบการจําลองแบบหลายแถวคอย ในส่วน
ของรูปแบบจําลองแบบช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ Easy Pass มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบการจําลองแบบ 1 แถวคอย

1. บทนํา

ปญั หาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลา
เร่งด่วน นัน้ พบว่าสาเหตุหนึ่งมีผลมาจากการจราจรติดขัดหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางของทางด่วนทําให้ทา้ ยแถวสะสมต่อเนื่องไปยังถนน
พืน้ ราบด้านล่าง ซึ่งจากข้อมูลสรุปของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย พบว่าปจั จุบนั ปริมาณจราจรบนทางด่วนมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ซึง่
เป็ น อัต ราการเติบ โตที่สูง กว่ า ที่ก ารทางพิเ ศษแห่ ง ประเทศไทย
ประมาณการไว้ จึงได้นําระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic
Toll Collection System: ETC) หรือเรียกว่า Easy Pass เข้ามาใช้
เพื่อแก้ปญั หาลดการสะสมของปริมาณรถหน้าด่าน และเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการมากขึน้ และหลังจากทีม่ กี ารนําเทคโนโลยี
ระบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass เข้ามาใช้ทาํ ให้สามารถระบายรถ
ได้เพิม่ มากขึน้ จากเดิมประมาณ 450 คันต่อชัวโมงต่
่
อช่องจราจร
เป็ น 1,200 คันต่อชัวโมงต่
่
อช่องจราจร
ปจั จุบนั มีผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Passเป็ น
จํานวนมาก และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ทําการขยายระบบ Easy Pass เพื่อรองรับผูใ้ ช้งาน เนื่องจาก
ปริมาณการใช้งานของระบบ Easy Pass ทีอ่ อกแบบไว้มแี นวโน้มที่
จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานทีเ่ พิม่ มากขึน้ จึงมีการศึกษาตําแหน่ ง
การติดตัง้ และจํานวนช่องเก็บค่าผ่านทางระบบ Easy Pass ให้
เหมาะสมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ และลดปญั หา
การจราจรติดขัดทีห่ น้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
1.1 ระบบเก็บค่าผ่านทาง (Toll Collection System)
ในปจั จุบนั การให้บริการเก็บค่าผ่านทาง สามารถแบ่งได้
ออกเป็ น 2 ระบบดังนี้
1. ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Toll

คํ า สํา คัญ : ช่ อ งเก็บ ค่ า ผ่ า นทางอัต โนมัติ, การจํ า ลองแบบหนึ่ ง
แถวคอย, การจําลองแบบหลายแถวคอย, การจําลองเหตุการณ์
ช่วงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง
Abstract

This research aims to simulate the automatic toll
collection (Easy Pass) and the cash toll collection of the toll
plaza. The experimental research was conducted to validate
the simulation models and evaluate their performances, using
the actual traffic volume at the checkpoint of toll collection. It
consists of two parts: 1) the creation of a simulation model of
single-channel queue and 2) the creation of simulation
models of multi-channels queue of the checkpoint. It is found
that the model of multi-channels queue is appropriate for the
cash toll collection whereas the model of single-channel
queue is suitable for the automatic toll collection (Easy Pass).
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Collection: MTC) เป็ นระบบการเก็บค่าผ่านทางโดยมีพนักงานใน
การเก็บค่าผ่านทางผูใ้ ช้บริการสามารถจ่ายเป็ นเงินสด หรือคูปองก็
ได้ และสามารถขอใบเสร็จค่าผ่านทางได้ ซึ่งระบบแบบเงินสดนี้
เหมาะกับด่านเก็บค่าผ่านทางที่มปี ริมาณรถไม่มาก เนื่องจากใน
การใช้พนักงานในการเก็บค่าผ่านทางนัน้ จะสามารถเก็บค่าผ่านทาง
ได้ประมาณ 350 - 400 คันต่อชัวโมงสํ
่
าหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง
แบบเปิ ด (เป็ นระบบที่ต้องจ่ายเงินตอนเข้าด่านเก็บค่าผ่านทาง)
และ 250 คันต่อชัวโมงสํ
่
าหรับระบบปิ ด (เป็ นระบบทีร่ บั บัตรตอน
เข้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และจ่ายเงินตามระยะทางทีด่ ่านเก็บค่าผ่าน
ทางขาออก) ดังตัวอย่างรูปที่ 1.1

มีการนํ าระบบใหม่ คือระบบ ETC เข้ามาใช้งาน โดยระบบ ETC
สามารถใช้ง านได้ ทุ ก โครงข่ า ยทางพิเ ศษ การทางพิเ ศษแห่ ง
ประเทศไทย ได้มกี ารประมาณค่าใช้จ่ายของทางพิเศษฉลองรัช ใน
ระยะเวลา 10 ปี สํ า หรับ ระบบเก็บ ค่ า ผ่ า นทางแบบเงิน สด มี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 686,000,000 บาท และระบบเก็บค่าผ่านทาง
Easy Pass มีค่าใช้จ่ายประมาณ 140,000,000 บาท
การแก้ไขปญั หาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
สามารถนําระบบ ETC เข้ามาช่วยโดยในระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ
เงินสดนัน้ จะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 วินาที มีปริมาณรถ 550 คัน
ถึง 620 คันต่อชังโมง
่
แต่ระบบ ETC จะให้เวลาประมาณ 4 วินาที
มีปริมาณรถ 770 คันถึง 870 คันต่อชังโมง
่ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าระบบ
ETC มีประสิทธิภาพในการลดการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางทีด่ กี ว่าระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด [1]
1.2 การจําลองเหตุการณ์ แบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete Event
Simulation)
การจําลองเหตุ การณ์แบบไม่ต่อเนื่อง คือรูปแบบของ
สถานะการณ์ความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง การ
จําลองจะพิจารณาในส่วนของการเข้ามาและการออกจากระบบของ
วัตถุทส่ี นใจในการจําลอง เช่นการจําลองระบบของสนามบิน ท่าเรือ
ทางด่วน ระบบเน็ตเวิรค์ ของโทรศัพท์เป็ นต้น
การจํ า ลองปริม าณการจราจรที่ด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
สามารถทําได้โดยวิธกี ารจับภาพจากกล้องที่ตําแหน่ งต่างๆ และ
ข้อ มูล ต่ า งๆ เช่ นปริมาณรถที่ผ่ านเข้า มาในด่ านเก็บค่ า ผ่า นทาง
พฤติกรรมการขับขี่ความเร็ว และการเร่งความเร็วเพื่อใช้ในการ
ออกแบบระบบเก็บค่าผ่านทาง [2]
แผนกวิจยั และพัฒนาระบบจราจร กองวิจยั และพัฒนา
วิศ วกรรมระบบทางพิเ ศษ ใช้แ บบจํ า ลองมาช่ ว ยในการจัด หา
ตําแหน่ งที่เหมาะสมในการติดตัง้ ช่อง ETC เพื่อให้ประสิทธิภาพ
การจัดการจราจรสูงสุด และสามารถรองรับปริมาณผู้ใช้งานระบบ
ETC ได้มากขึน้ [3] นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ
ของระบบ เช่น การขยายช่วงถนน การจัดช่องทางพิเศษ การจํากัด
ความเร็ว ยังช่วยแก้ไขปญั หาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทาง [4]
งานวิจยั นี้เป็ นการนําเสนอปญั หาการจราจรทีด่ ่านเก็บค่า
ผ่านทาง ของทางด่วนทีป่ ระเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ 1.
การศึกษาเกี่ยวกับ เวลาที่ใช้ในช่องทางแต่ละรูปแบบและ 2 เป็ น
การออกแบบ โครงสร้างของช่องเก็บค่าผ่านทาง ผลจากการวิจยั
พบว่ารูปแบบพืน้ ทีห่ น้าช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตคิ วรจะมีขนาด

รูปที่ 1.1 ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
2. ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll
Collection: ETC) หรือ Easy Pass เป็ นระบบทีส่ ามารถเก็บค่าผ่าน
ทางได้ โดยใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีต่ ดิ ตัง้ ทีช่ ่องเก็บค่าผ่านทาง
ซึ่งจะใช้งานคู่กนั กับอุปกรณ์ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ (Tag) ที่ติดกับ
รถยนต์ท่ีใช้บ ริก าร สํา รับ การคํา นวนเก็บ เงิน ค่ า ผ่ า นทาง ดัง
ตัวอย่างรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มกี ารนํ าระบบเก็บค่า
ผ่านทางแบบอัตโนมัตมิ าใช้ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2537 โดยใช้บตั ร
ทางด่วน (TAG) เป็ นอุปกรณ์ตดิ ทีก่ ระจกรถยนต์ติดต่อสื่อสารกับ
ช่องทางอัตโนมัติ (ETC Lane) เพื่อใช้ทางพิเศษ โดยไม่ต้องเปิ ด
กระจกเพื่อจ่ายค่าผ่านทาง ต่อมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้
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ทีใ่ หญ่เพื่อให้รองรับปริมาณรถได้มากขึน้ และลดเวลาในการเก็บค่า
ผ่านทาง [5]
การจําลองระบบแถวคอยของช่องเก็บค่าผ่านเส้นทางใน
เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย มีการแบ่ง ประเภทรถเป็ น 4
ประเภทได้ แ ก่ 1.รถยนต์ ข นาดเล็ก 2.รถบรรทุ ก ขนาดเล็ก 3.
รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบัส 4.รถที่มจี ํานวนเพลาหลายเพลา
ซึง่ การจําลองระบบพบว่าการเข้ามาของรถขนาดเล็กมีปริมาณมาก
ทําให้เกิดแถวคอย และเวลาในการรอคอยนานกว่ารถประเภทที่มี
ขนาดใหญ่ และประเภทหลายเพลา แต่ใช้เวลาในการให้บริการน้อย
กว่ารถประเภทอื่นๆ [6]
การจํ า ลองเหตุ ก ารณ์ แ บบไม่ ต่ อ เนื่ อ งของร้า นอาหาร
McDonalds และ POSB ของธนาคาร โดยกําหนดเวลาระหว่างการ
เข้าใช้บริการของลูกค้า และเวลาในการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน ผล
การจําลองพบว่า การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องของระบบ
แถวคอยแบบหนึ่งช่องทางมีผลการทํางานที่ดกี ว่าระบบแถวคอย
แบบหลายช่องทาง โดยค่าความน่ าจะเป็ นในการรอคอยมีค่าลดลง
ทัง้ ในร้านอาหาร McDonalds และ POSB ของธนาคาร [7]
งานวิจ ัย นี้ มุ่ ง ที่จ ะศึก ษาการจํ า ลองเหตุ ก ารณ์ แ บบไม่
ต่อเนื่องสําหรับช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ และช่องเก็บค่าผ่าน
ทางเงินสดของด่านเก็บค่าผ่านทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และลดปญั หาการจราจร
ติดขัดทีห่ น้าด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยใช้รปู แบบแถวคอยในรูปแบบ
ต่างๆ และใช้ขอ้ มูลปริมาณรถยนต์จากด่านเก็บค่าผ่านทางจริงมา
ใช้ในการจําลองเหตุการณ์ โปรแกรม Arena [8] เป็ นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสําหรับการจําลองระบบของด่านเก็บค่า
ผ่านทาง

ของด่านเก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณ
จราจรในปจั จุบนั โดยการจําลองสภาพการจราจรด้วยโปรแกรม
Arena เป็ นเครื่องมือในการวิจยั และเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณ
รถของด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยมีระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
3.1 การศึกษาข้อมูลการจําลองระบบ
การออกแบบ การจําลองระบบช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
และช่องเก็บค่าผ่านทางเงินสดของทางด่วน นัน้ ได้มกี ารรวบรวม
ข้อมูลที่เ กี่ยวข้อ งจาก รายงานข้อมูลปริมาณจราจรจากการทาง
พิเ ศษฯ เอกสาร งานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง หนั ง สือ คู่ มือ การใช้ ง าน
โปรแกรม Arena นํามาวิเคราะห์ และออกแบบการจําลองระบบ
ในงานวิจยั นี้เป็ นการจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องของ
ระบบแถวคอย โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1. แบบหนึ่งแถวคอย
เป็ นระบบแถวคอยทีม่ แี ถวเดียว โดยทีร่ ถจะออกจากแถวคอยทีละ
คันไปยังช่องเก็บค่าผ่านทางทีว่ ่าง 2. แบบหลายแถวคอย เป็ น
ระบบแถวคอยทีม่ หี ลายแถว ซึ่งสามารถมีการสลับการใช้ช่องเก็บ
ค่าผ่านทางข้างเคียงกันได้ แต่ไม่สามารถข้ามใช้ช่องเก็บค่าผ่าน
ทางแถวข้างเคียงมากกว่าหนึ่งช่องทาง
3.2 การออกแบบการจําลองระบบ
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการจําลองระบบ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1) การจําลองระบบแถวคอยแบบหนึ่งช่องทาง เป็ นระบบ
แถวคอยทีม่ หี นึ่งแถว และมีช่องเก็บค่าผ่านทางทัง้ หมด 4 ช่องทาง
2) การจําลองระบบแถวคอยแบบหลายช่องทาง เป็ นระบบ
แถวคอยที่มหี ลายแถว โดยมีแถวคอยอยู่หน้าช่องเก็บค่าผ่านทาง
ซึง่ มีทงั ้ แบบจํานวนแถวคอยที่เท่ากันกับช่องเก็บค่าผ่านทาง และ
จํานวนแถวคอยทีน่ ้อยกว่า
3.3 การดําเนินการทดลองการจําลองระบบ
การดําเนินการทดลองแบ่งเป็ น 3 แบบ โดยกําหนดช่องเก็บค่า
ผ่านทางทัง้ หมด 4 ช่องทาง เป็ นช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 3
ช่องทาง และช่องเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass 1 ช่องทาง ดังนี้
1) การจําลองระบบแบบหนึ่งแถวคอย และมีช่องให้บริการ
เก็บค่าผ่านทางทัง้ หมด 4 ช่องทาง ซึ่งการเข้ามาของปริมาณ
รถยนต์เป็ นแบบกําหนดตามช่วงเวลา อ้างอิงจากข้อมูลปริมาณ
รถยนต์ในแต่ละช่วงเวลาจริงของด่านเก็บค่าผ่านทาง
โดยมีปริมาณรถยนต์ทงั ้ หมด 17,343 คัน ดังตัวอย่าง รูปที่ 3.1

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปญั หาการจราจรติดขัด และการสะสมของ
ปริมาณรถทีห่ น้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการสร้างรูปแบบการจําลอง
เหตุการณ์ในช่วงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete event simulation)
3. เพื่อสร้างรูปแบบการจําลองช่องเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ (Easy Pass) และช่องเก็บค่าผ่านทางเงินสดในรูปแบบ
หนึ่งแถวคอย และหลายแถวคอยของด่านเก็บค่าผ่านทาง
3. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับการจําลองช่องเก็บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ (Easy Pass) และช่องเก็บค่าผ่านทางเงินสด (MTC)
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2) การจําลองระบบแบบ 3 แถวคอย และมีช่องเก็บค่าผ่าน
ทางทัง้ หมด 4 ช่อง โดยในแถวคอยถูกกําหนดให้สามารถเลือกเข้า
ช่องเก็บค่าผ่านทางได้เฉพาะช่องข้างเคียง แต่ไม่สามารถข้ามใช้
ช่ อ งเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางแถวข้ า งเคี ย งมากกว่ า หนึ่ งช่ อ งทาง
ตัวอย่างเช่น MTC lane ที่ 1 สามารถเลือกใช้ Station ที่ 1 หรือ 2
แต่ไม่สามารถเลือกใช้ Station ที่ 3 ได้ และ ETC Lane สามารถ
ใช้ได้เฉพาะ Station ที่ 4 เท่านัน้ ตามรูปแบบจําลอง ดังตัวอย่างรูป
ที่ 3.3

รูปที่ 3.1 ปริมาณรถยนต์ทงั ้ หมด 17,343 คัน
และมีการแบ่งประเภทรถยนต์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทจ่าย
เงินสด จํานวน 11,968 คัน ซึง่ กําหนดให้สามารถเลือกเข้าช่องเก็บ
ค่าผ่านทางแบบเงินสดได้ทุกช่องทาง (Station 1, 2 หรือ 3) และ
ประเภทใช้ Easy Pass จํานวน 5,375 คัน กําหนดให้สามารถเลือก
เข้าช่องเก็บค่าผ่านทางได้เฉพาะช่องเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass
เท่านัน้ ตามรูปแบบจําลอง ดังตัวอย่างรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.3 การจําลองระบบแบบ 3 แถวคอย
โดยการกําหนดค่า Process Delay Type เหมือนกันกับแบบ
หนึ่ ง แถวคอย และเนื่ อ งจากการเข้า มาของปริม าณรถยนต์ ใ น
ช่องทางประเภทจ่ายเงินสดจริงมีทงั ้ หมด 3 ช่องทาง ดังนัน้ ตามรูป
แบบจําลอง รูปที่ 3.3 จึงต้องมีการแบ่งปริมาณรถยนต์ของช่องทาง
ทีเ่ หลือให้แถวคอยที่ 1 และแถวคอยที่ 2 ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลา 8
นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา แถวคอยที่ 1 มีปริมาณรถยนต์จํานวน 156
คัน แถวคอยที่ 2 มีปริมาณรถยนต์จํานวน 197 คัน และช่องทางที่
3 มีปริมาณรถยนต์จํานวน 54 คัน โดยทําการแบ่งปริมาณรถยนต์
จํานวน 54 คันไปในแถวคอยที่ 1 และแถวคอยที่ 2
3) การจําลองระบบแบบ 4 แถวคอย และมีช่องเก็บค่าผ่าน
ทางทัง้ หมด 4 ช่อง โดยในแถวคอยที่ 1 แถวคอยที่ 2 และแถวคอย
ที่ 3 กําหนดให้สามารถเลือกเข้าช่องเก็บค่าผ่านทางได้เฉพาะช่อง
ข้างเคียง แต่ไม่สามารถข้ามใช้ช่องเก็บค่าผ่านทางแถวข้างเคียง
มากกว่าหนึ่งช่องทาง ตัวอย่างเช่น MTC lane ที่ 2 สามารถ
เลือกใช้ Station ที่ 1, 2 หรือ 3 ได้ แต่ไม่สามารถเลือกใช้ Station
ที่ 4 ได้ และ ETC Lane สามารถใช้ได้เฉพาะ Station ที่ 4 เท่านัน้
ตามรูปแบบจําลอง ดังตัวอย่างรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.2 การจําลองระบบแบบหนึ่งแถวคอย
แถวคอยจะมีการแบ่ง ออกเป็ น แถวคอยที่จ่ ายเงินสด และ
แถวคอยทีใ่ ช้ Easy Pass โดยทีช่ ่องเก็บค่าผ่านทางแบบเก็บเงินสด
จะมีการกําหนดค่า Process Delay Type เป็ นแบบ Triangular
โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 11 วินาที ค่ากลางเท่ากับ 8 วินาที และค่า
ตํ่าสุดเท่ากับ 5 วินาที่ และในช่องเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass มี
การกําหนดค่า Process Delay Type เป็ นแบบ Constant มีค่า
เท่ากับ 5 วินาที ซึ่งเวลาที่ใช้ในการให้บริการอ้างอิงจากงานวิจยั
ของสํานักวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย [9]
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ในการรอการให้บริการมากทีส่ ดุ คือ 3.59 นาที รูปแบบจําลองแบบ
4 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการให้บริก ารน้ อยที่สุด คือ 0.11
นาที ในส่วนของช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ ETC รูปแบบจําลองแบบ
1 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการให้บริก ารน้ อยที่สุด คือ 0.04
นาที รูป แบบจํา ลองแบบ 4 แถวคอยจะใช้เ วลาในการรอการ
ให้บริการมากทีส่ ดุ คือ 0.15 นาที
5. การอภิ ปรายผล
จากผลการจําลองระบบ เวลาทีร่ ถยนต์ 1 คันอยู่ในระบบ
ทัง้ หมด (Total Time) ของรูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใช้
เวลาอยู่ในระบบมากทีส่ ดุ คือ 2.43 นาที ในการทํางานของรูปแบบ
นี้จะมีลกั ษณะ คือจะทําการตรวจสอบช่องเก็บค่าผ่านทางแต่ละช่อง
ว่าช่องเก็บค่าผ่านทางใดมีจาํ นวนแถวคอยน้อยก็จะเข้าช่องเก็บค่า
ผ่านทางนัน้ โดยกําหนดให้เลือกช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 1 ก่อนแล้ว
ตรวจสอบช่องต่อไป โดยออกจากแถวคอยทีล่ ะคันทําให้ตอ้ งใช้เวลา
ในการตรวจสอบสูง รูปแบบจําลองแบบ 4 แถวคอยจะใช้เวลาอยู่ใน
ระบบน้อยที่สุด คือ 0.24 นาที ในการทํางานของรูปแบบนี้จะมี
ลักษณะ คือจะทําการตรวจสอบช่องเก็บค่าผ่านทาง เช่นเดียวกัน
กับ แบบ 1 แถวคอย แต่ในแถวคอยอื่นๆ ก็สามารถตรวจสอบช่อง
เก็บค่าผ่านทางได้ โดยไม่ต้องรอ จึงทําให้ใช้เวลาอยู่ในระบบน้อย
กว่า
ในส่ว นของเวลาที่ร ถยนต์ 1 คัน ใช้เ วลาในการรอการ
ให้บริการ (Waiting Time) ในช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ MTC รูป
แบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการให้บริการมาก
ทีส่ ุด คือ 3.59 นาที เพราะว่าการกําหนดในการออกแบบให้เลือก
ช่องเก็บค่าผ่านทางที่ 1 ก่อน เมื่อจํานวนรถทีเ่ ข้าช่องเก็บค่าผ่าน
ทางนี้ มีจํ า นวนมากจึ ง ทํ า ให้ ใ ช้ เ วลาในแถวคอยมาก ส่ ว นรู ป
แบบจําลองแบบ 4 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการให้บริการน้อย
ทีส่ ดุ คือ 0.11 นาที เนื่องจากการเข้ามาของรถยนต์เป็ นแบบหลาย
แถวคอยซึง่ แต่ละแถวคอยมีก่ ารกําหนดให้เลือกช่องเก็บค่าผ่านทาง
ที่ 1 ของแต่ละแถวคอย ทําให้รถยนต์ไม่ไปแออัดกันทีช่ ่องเก็บค่า
ผ่านทางเดียว ทําให้ใช้เวลาในการรอการให้บริการน้อยกว่า ในส่วน
ของช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ ETC รูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอย
จะใช้ เ วลาน้ อ ยที่สุ ด เนื่ อ งจาก ปริม าณรถยนต์ ท่ีเ ข้า มาจาก 1
แถวคอยเป็ นแบบทะยอยเข้ามาทําให้ปริมาณไม่หนาแน่ น จึงใช้
เวลาในการรอการให้บริการน้อยกว่าแบบหลายแถวคอย

รูปที่ 3.4 การจําลองระบบแบบ 4 แถวคอย
โดยการกําหนดค่า Process Delay Type เหมือนกันกับแบบ
หนึ่งแถวคอย และการเข้ามาของปริมาณรถในแต่ละช่องทางจะใช้
ปริมาณรถตามจริงของแต่ละช่องทาง
4. ผลการวิ จยั
จากผลการจําลองระบบที่มกี ารเข้ามาของรถยนต์เป็ นรูปแบบ
กําหนดตามช่วงเวลา มีปริมาณรถยนต์ทเ่ี ข้ามาจํานวนเท่ากัน และ
มีการกําหนดค่าของ Process Delay Type ของช่องเก็บเงินสด
และช่ องเก็บค่ าผ่ านทาง Easy Pass ที่เหมือ นกันทัง้ 3 รูป
แบบจําลอง พบว่าเวลาที่รถยนต์ 1 คันอยู่ในระบบทัง้ หมด (Total
Time) และเวลาที่รถยนต์ 1 คันใช้เวลาในการรอการให้บริการ
(Waiting Time) ดังตัวอย่างตารางที่ 4.1
รูปแบบการ Average
Average
Average
จําลอง
Total Time Waiting Time Waiting Time
(Min.)
of MTC (Min.) of ETC (Min.)
1 แถวคอย
2.43
3.59
0.04
3 แถวคอย
0.29
0.13
0.25
4 แถวคอย
0.24
0.11
0.15
ตารางที่ 4.1 แสดง เวลาทีร่ ถยนต์ 1 คันอยู่ในระบบทัง้ หมด (Total
Time) และเวลาที่รถยนต์ 1 คันใช้เวลาในการรอการให้บริการ
(Waiting Time)
จากตารางที่ 4.1 เวลาทีร่ ถยนต์ 1 คันอยู่ในระบบทัง้ หมด
(Total Time) ของรูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใช้เวลาอยู่ใน
ระบบมากทีส่ ดุ คือ 2.43 นาที รูปแบบจําลองแบบ 4 แถวคอยจะใช้
เวลาอยู่ในระบบน้อยทีส่ ดุ คือ 0.24 นาที ในส่วนของเวลาทีร่ ถยนต์
1 คันใช้เวลาในการรอการให้บริการ (Waiting Time) ในช่องเก็บค่า
ผ่านทางแบบ MTC ของรูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใช้เวลา

389

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

6. บทสรุป
ผลของการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการสร้างสถานการณ์จําลองแบบ
หนึ่งแถวคอย และหลายแถวคอย ของช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเก็บ
เงินสด และแบบ Easy pass สามารถทําได้โดยโปรแกรม Arena
และ รูปแบบการจําลองแบบหลายแถวคอยโดยที่จํานวนแถวคอย
เท่ากันกับช่องเก็บค่าผ่านทางมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ั หาการจราจร
ช่ อ งเก็บ ค่ า ผ่ า นทางของทางด่ ว น ส่ง ผลให้ล ดป ญ
ติดขัดที่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางได้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้เป็ น
การศึกษาเพียงด่านเดียว ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพื่อให้รูปแบบ
การจําลองสามารถนํ าไปปรับใช้ได้กบั ด่านอื่นที่มีปริมาณรถและ
ลักษณะการเข้ามาของรถยนต์ทแ่ี ตกต่างกัน
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ผลกระทบของมุมกล้องในภาพยนตร์แนวสยองขวัญต่อระดับการสื่อสารความกลัวและตกใจ
Effect of Camera Angles to Communicate Fear and Fright in Horror Movie
คมชาญ พัฒนรัฐ1, ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล2
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view camera angles gives the lowest average scores of both
fearful and frightened levels. As a result, the objective camera
angle can be considered as an alternative way to enhance fear in
horror movie production. By using the close-up shot with objective
camera angle, it can also help in increasing the frightened level in
horror movie.
Keywords: camera angle, horror movie, close-up shot, fear,
fright

บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาผลกระทบของมุม กล้อ งใน
การถ่ า ยทํา ภาพยนตร์แ นวสยองขวัญ ต่ อ ระดับ การสื่ อ สารความ
กลัว และตกใจของผู้ช ม กลุ่ ม ตัว อย่า งที่นํา มาทดลองในครัง้ นี้ เป็ น
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่น จํา นวน 171 คน เข้า รับ การทดลองโดยการ
รับ ชมวีด ิโ อสยองขวัญ 1 ใน 4 เรื่อ งที่จ ดั ทํา ขึ้น โดยมีเ นื้ อ หาและ
เสีย งประกอบเดีย วกัน ประกอบด้ว ยมุม กล้อ งหลัก 4 แบบ คือ
1.objective 2.objective ผสม close-up shot 3.subjective
4.subjective และ point of view จากผลการศึก ษาพบว่า วีด ิโ อที่
มีมุม กล้อ งหลัก แบบ objective มีค่า เฉลี่ย ระดับ ความน่ า กลัว สูง สุด
ในขณะที่ว ีด ิโ อที่ม ีม ุม กล้อ งหลัก แบบ objective ผสม close-up
shot มีค่า เฉลี่ย ระดับ ความน่ า ตกใจสูง กว่า มุม กล้อ งแบบอื่น ๆที่ใ ช้
ในการทดลอง ส่ว นวีด ิโ อที่ม ีม ุม กล้อ งหลัก แบบ subjective และ
point of view มีค่า เฉลี่ย ของระดับ ความน่ า กลัว และน่ า ตกใจน้ อ ย
ที่สุด ดัง นั น้ ในการสร้า งภาพยนตร์แ นวสยองขวัญ การใช้มุม กล้อ ง
แบบ objective จึง เป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ที่ช่ ว ยเสริม ความน่ า กลัว
ให้ก ับ ภาพยนตร์ และการใช้ close-up shot ก็ย งั สามารถช่ ว ย
สร้า งความน่ า ตกใจเพิ่ม มากขึ้น ให้ก ับ ภาพยนตร์อีก ด้ว ย
คําสําคัญ: มุมกล้อง, ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ, ภาพระยะใกล้, ความ
น่ากลัว, ความน่าตกใจ

1. บทนํา
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีส่อื สาร อุปกรณ์
พกพาอัจฉริยะ คลาวด์คอมพิวติ้ง ทําให้การสื่อสารข้อมูลเป็ นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
สังคมออนไลน์ โดยในปี พ.ศ. 2559 คาดว่าประชากรโลกจะมีอุปกรณ์
เคลื่อ นที่ท่ีส ามารถเชื่อ มต่ อ กับ อิน เทอร์เ น็ ต 1.4 เครื่อ งต่ อ คน หรือ
ประมาณ 10 พันล้านเครื่อ ง [1] และด้วยเทคโนโลยีการสร้างดิจิท ลั
คอนเทนต์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปจั จุบนั ทําให้มจี ํานวนผูเ้ ข้าถึง
ข้อมูลประเภทวีดโิ อผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆเพิม่ ขึน้ โดยการเข้าถึงหรือ
รับชมที่ทําได้ง่ายขึน้ นี้ ทําให้ปจั จุบนั มีผู้คนจํานวนมากให้ความสนใจใน
การชมภาพยนตร์ ต่ า งๆจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก โดยภาพยนตร์ ท่ี อ อกสู่
ท้ อ งตลาดนั ้น มี ห ลากหลายแนว เช่ น แอคชัน่ ดราม่ า คอมเมดี้
สยองขวัญ ซึง่ เป็ นทางเลือกในการตอบสนองความสนใจและรสนิยมของ
ผูช้ ม การมีภาพยนตร์มากมายในตลาดภาพยนตร์น้ี เป็ นธรรมดาที่ผูช้ ม
ย่อ มเลือ กสิง่ ที่ดีท่ีสุดสําหรับค่าใช้จ่ายที่เสียไป การผลิตภาพยนตร์ให้
ออกมาดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด มีหลายปจั จัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อเรื่อง การถ่ายทํา การตัดต่อ ซึ่งมุมกล้องถือเป็ นส่วน
หนึ่ งที่สําคัญ ในการช่วยสื่อ สารความหมายและอารมณ์ แก่ผู้ชม ทําให้
เข้าถึงเนื้อหาภาพยนตร์และดึงดูดความสนใจได้มากยิง่ ขึน้ การถ่ายด้วย
มุมกล้องทีไ่ ม่ดหี รือไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของภาพยนตร์ออกมาได้
ก็จ ะทํ า ให้ส่ว นอื่น ๆ เช่ น นั ก แสดง เอฟเฟกต์ ป ระกอบ หรือ สถานที่
ที่ถ่ายทํา ออกมาไม่ดไี ด้ ดังนัน้ การที่ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถเลือกใช้
มุมกล้องได้ดี ก็จะทําให้ภาพยนตร์ท่ผี ลิตออกมานัน้ ดีดว้ ยเช่นกัน ซึ่งมุม
กล้อ งที่ใช้ในการถ่ายทําสามารถแบ่งตามการมองตัวละครหรือ วัตถุใน
ระดับองศาที่แตกต่างกันได้ดงั นี้ [2] 1.มุมสายตานก (bird’s-eye view)
2.มุมสูง (high-angle shot) 3.มุมระดับสายตา (eye-level shot) 4.มุมตํ่า

Abstract
This research aims to study the effect of camera angles in
communicating fear and fright in horror movie. There are totally
171 undergraduates from Faculty of Information Technology, ThaiNichi Institute of Technology tested in the experiment. Each
student was asked to watch one of four horror videos with the
same story and sound effects but difference in primary camera
angles, i.e. objective camera angle, objective camera angle and
close-up shot, subjective camera angle, subjective and point of
view camera angles. The result shows that the objective camera
angle can communicate well for the feeling of fear whereas adding
the close-up shot to it results in the highest average score of
frightened feeling. The movie with primary subjective and point of
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ความน่ากลัวให้กบั ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ โดยมุมกล้องถือเป็ นปจั จัย
ที่มผี ลต่อการรับรู้ mood และ tone มากที่สุด รองลงมาคือ สีและฉาก
สถานที่ [9] ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาผลกระทบของมุมกล้องต่างๆ โดยเลือกมุม
กล้องประเภท subjective, objective และ point of view ซึ่งเป็ นมุม
กล้องที่นิยมใช้กนั ในภาพยนตร์ และเลือกภาพระยะใกล้ (close-up) มา
ช่วยเสริมในการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมุมกล้องที่มตี ่อระดับการ
สื่อสารความกลัวและตกใจของผูช้ มภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการเสนอแนะหรือ ประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการสร้า งหนั ง สัน้ หรือ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไป

(low-angle shot) 5.มุมสายตาหนอน (worm’s-eye view) 6.มุมเอียง
(oblique angle shot) นอกจากนี้ยงั มีมุมกล้องที่สําคัญอื่นๆอีก เช่น
มุมเฝ้ามอง (objective camera angle) มุมแทนสายตา (subjective
camera angle) มุมมองใกล้ชิด (point-of-view camera angle)
โดยกล้องมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนตาจ้องดูพฤติกรรม การกระทํา
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากตําแหน่งทีด่ ที ส่ี ดุ ในแต่ละช่วงเวลา ตําแหน่ งของกล้อง
ที่สมั พันธ์กบั วัตถุส่งผลต่อลักษณะวัตถุท่มี องเห็นและความรู้สกึ ที่มตี ่อ
วัตถุนัน้ ๆ ถ้าวัตถุยงิ่ มีขนาดเล็กในเฟรม ก็จะยิง่ ดูเหมือนมีความสําคัญ
น้ อ ยลง รายละเอีย ดที่ ม องเห็น มีน้ อ ยลง สิ่ง ที่ อ ยู่ โ ดยรอบสามารถ
สังเกตเห็นได้ชดั เจนมากขึ้นและดึงความสนใจจากวัตถุ แม้ว่าระยะภาพ
ขนาดใกล้จะช่วยเน้ นวัตถุ แต่ก็ไม่ควรให้วตั ถุมขี นาดใหญ่เกินจนทําให้
รูส้ กึ มีอทิ ธิพลมากเกินไป โดย close-up shot มักทําให้ผชู้ มลืมขนาดจริง
และสัดส่วนของวัตถุ [3] มุมกล้องยังถูกใช้ในการสร้างพลังความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ต้องมีการเลือกสรรและจัดลําดับมุมกล้อง
ไว้เป็ นอย่างดีล่วงหน้ า ไม่ใช่แต่เฉพาะในภาพยนตร์ แต่ยงั แฝงอยู่ในทุก
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ ตัง้ แต่การสร้าง/บันทึก ไปจนถึงการนํ าเสนอ
เช่น งานศิลปะทางด้านศาสนา มักนํ าเสนอผลงานทางด้านบนของผูช้ ม
เพื่อ ให้เกิดมุม มองขึ้น ทํา ให้ผู้ช มเกิด ความรู้สึก น่ า เกรงขาม ลัก ษณะ
คล้ายกับการทีเ่ ด็กมองแหงนขึน้ ไปยังพ่อแม่ [4]
โดยงานวิจยั ของ อภิชาต พุทธเจริญ [5] ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูข้ องนักเรียนจํานวน 120 คน จากเทปโทรทัศน์สาธิตแบบต่างๆที่
ใช้มมุ กล้องต่างกัน โดยมุมกล้องแบบมุมสูงที่ถ่ายจากด้านหลังผูแ้ สดง มี
ผลสัม ฤทธิ ์ทางการเรียนรู้จากเทปโทรทัศน์ สาธิตแบบต่างๆสูงกว่ามุม
กล้อ งแบบอื่นๆที่นํามาทดลอง วิทยา ดํารงเกียรติศกั ดิ ์ [6] ได้ศึกษา
อิทธิพลของมุมกล้องในการผลิตรายการวีดทิ ศั น์ต่อการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ของเกษตรกร ซึ่งพบว่า รายการวีดิท ศั น์ ท่ีใ ช้เทคนิ คมุม กล้อ งแบบมุม
ผู้กระทํากับการซ้อ นหัวข้อย่อ ยและจุดสําคัญ ได้คะแนนผลการเรียนรู้
ด้านทักษะของเกษตรกรสูงสุด รองลงมาคือ มุมกล้องแบบมุมผู้กระทํา
มุม ผู้ชมกับการซ้อ นหัว ข้อ ย่อ ยและจุดสํา คัญ และมุม ผู้ชม ตามลําดับ
บุญเสริม เนตรเก่ง [7] ได้ศกึ ษาชนิดของมุมกล้องต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนิสติ ปริญญาตรี โดยนิสติ ที่เข้าเรียนด้วยบทเรียนวีดทิ ศั น์ท่ีใช้
มุมกล้องแบบ subjective ในการสาธิตการตัดต่อวีดทิ ศั น์ มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนวีดทิ ศั น์
ที่ใช้มุม กล้อ งแบบ objective นอกจากนัน้ Cummins, Keene และ
Nutting [8] ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของมุมกล้องที่มตี ่อการ
ตอบสนองของผู้ชมกีฬาและการรู้สกึ มีส่วนร่วมในประสบการณ์การชม
โดยพบว่ า มุ ม กล้ อ งแบบ subjective ในการแข่ ง ขัน กีฬ า สามารถดึง
ความรู้สึก ของการร่วมอยู่ใ นสถานที่แข่ง ขันได้ม ากกว่ามุม กล้อ งแบบ
objective
จากงานวิจยั ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามุมกล้องที่ต่างกัน ส่งผลกระทบ
ต่อ ความสามารถในการเรียนรู้ การรับรู/้ ความรู้สึกของผู้ชม และเนื่ อ ง
ด้วยภาพยนตร์แนวสยองขวัญเป็ นแนวที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
ในประเทศไทย ซึ่ง production design มีส่วนสําคัญมากในการสร้าง

2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
งานวิจ ยั นี้ ศึก ษาเกี่ย วกับ ผลระทบของมุม กล้อ งในภาพยนตร์แ นว
สยองขวัญ โดยผู้วจิ ยั ได้จดั ทําหนังสัน้ แนวสยองขวัญความยาว 1.30 –
2.00 นาที จํานวน 4 ชุดทีม่ เี นื้อเรื่องและเสียงประกอบเดียวกัน โดยเสียง
ทีใ่ ช้เป็ นเสียงธรรมชาติและเสียงเอฟเฟกต์ประกอบที่เลือกให้เข้ากับช่วง
เนื้ อ หาเพื่อ เสริ ม ความน่ า กลัว /น่ า ตกใจให้ ก ับ การดํ า เนิ น เรื่อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยมุมกล้องแบบต่างๆ [2, 10] ดังนี้
• Objective camera angle คือมุมแอบมองหรือเฝ้ามองตัวละคร
แอ็คชั ่นและเหตุก ารณ์ ท่ีกํา ลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็ นมุม ภาพที่ม องจาก
บุคคลที่ไม่ม ีความเกี่ยวข้อ งกับเหตุการณ์ ในภาพยนตร์ เป็ นมุม
ภาพบอกเล่าทั ่วๆไป
• Subjective camera angle เป็ นมุมภาพที่มองจากบุคคลที่มคี วาม
เกี่ยวข้อ งกับเหตุการณ์ ในภาพยนตร์โดยตรง ซึ่ง เป็ นการนํ าพา
คนดูเข้ามามีสว่ นร่วมในภาพด้วย
• Point-of-view camera angle เป็ นมุมภาพทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สนิทสนม
กับเหตุการณ์แต่ไม่ได้มสี ว่ นในเหตุการณ์
และ ภาพระยะใกล้ (close-up) ซึ่งเป็ นภาพที่เห็นบริเวณศีรษะและ
ใบหน้าของผูแ้ สดง ทําให้สามารถมองเห็นรายละเอียดชัดเจนขึน้
ซึ่ง แต่ ล ะวีดิโ อมีอ งค์ป ระกอบของมุม กล้อ งในการดํา เนิ น เรื่อ งและ
มุมกล้องหลักทีแ่ ตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1 โดยวีดโิ อที่ 1 และ 2 มี
มุม กล้อ งหลักคือ objective และเพิม่ close-up shot ในวีดิโอที่ 2
ส่วนวีดโิ อที่ 3 มีมมุ กล้องหลักแบบ subjective และ วีดโิ อที่ 4 มีมุมกล้อง
หลักแบบ subjective และ point of view รูปที่ 1 (ก-ง) แสดงภาพ
ตัวอย่างของ shot ในแต่ละวีดโิ อที่ใช้ทดสอบพร้อมชื่อมุมกล้อง/ประเภท
ภาพ และช่วงเวลากํากับ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 14 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จํานวน 171
คน โดยนักศึกษาแต่ละคนดูวดี โิ อเพียงหนึ่งเรื่องและตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อประเมินระดับความน่ ากลัวและน่ าตกใจของวีดโิ อตามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Likert Scale กํา หนดนํ้ า หนัก ของ
ตัวเลือกเป็ น 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยหมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้ อ ย และน้ อ ยที่สุด ตามลํ าดับ กํ าหนดให้แต่ ละวีดิโอมีจํานวนผู้ต อบ
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แบบสอบถามไม่น้ อ ยกว่า 30 คน และใช้ข้อ มู ล คะแนนเฉลี่ย ในการ
เปรียบเทียบผล

3. ผลการวิ จยั
จากการศึกษาผลกระทบของมุม กล้อ งประเภทต่างๆในภาพยนตร์
แนวสยองขวัญ ต่ อ ระดับ ความน่ า กลัว และน่ า ตกใจของผู้ช ม โดยใช้
ตัว อย่ า งหนั ง สัน้ แนวสยองขวัญ จํ า นวน 4 เรื่อ ง ที่ม ีเ นื้ อ หาและเสีย ง
ประกอบเดียวกัน แต่มอี งค์ประกอบมุมกล้องหลักที่แตกต่างกัน ถ่ายทํา
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีกลุ่มผู้รบั ชมเป็ นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าวีดโิ อแต่ละชุดมีผลคะแนน
เฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความน่ ากลัวและน่ าตกใจของ
ผู้ ช ม ดัง แสดงในตารางที่ 2 โดยวีดิโ อที่ 1 ที่ ม ีมุ ม กล้ อ งหลัก แบบ
objective มีผลคะแนนเฉลี่ย ของระดับความน่ ากลัวสูงสุด คือ 2.61
ในขณะทีว่ ดี โิ อที่ 2 ที่มมี ุมกล้องหลักแบบ objective ผสม close-up shot
มีผลคะแนนเฉลี่ยของระดับความน่ าตกใจสูงสุด คือ 2.47 และ วีดโิ อที่ 4
ที่มมี ุมกล้องหลักแบบ subjective และ point of view มีผลคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุดของทัง้ ระดับความน่ า กลัวและน่ า ตกใจ โดยมีค ะแนนเฉลี่ย ของ
ระดับความน่ ากลัวเท่ากับ 2.36 ซึ่งมีค่าเท่ากับวีดิโอที่ 3 ที่ม ีมุมกล้อ ง
หลัก แบบ subjective และมีค่ า คะแนนเฉลี่ย ของระดับ ความน่ า ตกใจ
เท่ากับ 2.24

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของมุมกล้องตามจํานวนเวลาและจํานวนครัง้ ของชุด
วีดโิ อทดสอบ
วีดโิ อ ระยะ
ที่ เวลา Objective
(นาที)

จํานวนเวลา, จํานวนครัง้ ของมุมกล้อง
Objective Subjective Subjective
และ
และ
Close-up
Close-up
38.54%,
44.44%

Point of
view
(P.O.V)
-

1

1.36

61.46%,
55.56%

2

1.35

10.53%,
21.43%

37.89%,
35.71%

2.11%,
7.14%

-

3

1.39

49.47%,
35.71%
36.36%,
25.00%

-

61.62%,
66.67%

2.02%,
8.33%

-

4

1.51

25.23%,
16.67%

3.60%,
5.56%

33.33%,
44.44%

1.80%,
5.56%

36.04%,
27.78%

ก. วีดโิ อที่ 1 มุมกล้องหลักแบบ objective
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ข. วีดโิ อที่ 2 มุมกล้องหลักแบบ objective ผสม close-up shot

ค. วีดโิ อที่ 3 มุมกล้องหลักแบบ subjective

ง. วีดโิ อที่ 4 มุมกล้องหลักแบบ subjective และ point of view
รูปที่ 1 ตัวอย่าง shot ในชุดวีดโิ อทดสอบ
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close-up shot จะช่วยเพิม่ ความน่ าตกใจให้แก่ผชู้ มได้มากยิง่ ขึน้ ซึ่งใน
อนาคตหากตัวอย่างกลุ่มประชากรในการวิจยั มีความหลากหลายมากขึน้
เช่น จากต่างวัย กลุ่มอาชีพ สัญชาติ ก็จะทําให้ได้ผลการศึกษาทีส่ ามารถ
นําไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความน่ ากลัวและน่ าตกใจของชุดวีดโิ อทดสอบ
วีดโิ อ
ที่

ประเภท
มุมกล้องหลัก

ระดับความน่ากลัวของ
วีดโิ อ

ระดับความน่าตกใจของ
วีดโิ อ

คะแนน
เฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

1

Objective

2.61

0.87

2.31

1.03

2

Objective ผสม
Close-up shot

2.44

1.02

2.47

1.02

3

Subjective

2.36

0.96

2.39

1.02

4

Subjective และ
Point of view

2.36

1.17

2.24

1.10
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4. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาผลกระทบของมุมกล้องประเภทต่างๆที่มตี ่อระดับ
ความน่ ากลัวและน่ าตกใจของภาพยนตร์แนวสยองขวัญ โดยผลจากการ
สํารวจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 171 คน พบว่า มุมกล้อ ง
แบบ objective สร้างความน่ ากลัวให้กบั วีดโิ อแนวสยองขวัญได้มากกว่า
มุม กล้อ งแบบ subjective อาจเป็ นเพราะการถ่ายด้วยมุม กล้อ งแบบ
objective ทําให้ผู้ชมเห็นภาพในแต่ละ shot กว้างกว่า เห็นบรรยากาศ
โดยรวมของ shot ได้มากขึ้น สร้างจินตนาการเชื่อมโยงสิง่ ที่เห็น สิง่ ที่
ไม่เห็น และสิง่ ที่คาดเดา เกิดเป็ นความรูส้ กึ น่ ากลัวได้ง่ายขึ้น สําหรับ
มุมกล้องแบบ objective ผสม close-up shot นัน้ จากผลการศึกษา
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความน่ าตกใจสูงกว่ามุม กล้องแบบ
อื่นๆที่ใช้ในการทดลอง อาจเป็ นเพราะการผสม close-up shot เข้าไป
นัน้ ทําให้ผชู้ มเห็นใบหน้าของตัวละครชัดเจนขึน้ การสื่อสารอารมณ์ของ
ตัว ละครไปยัง ผู้ ช มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น เกิ ด จิน ตนาการไปยัง
เหตุก ารณ์ ในอนาคตที่อ าจเกิด ขึ้น สร้า งความน่ า ตกใจได้ม ากกว่ามุม
กล้องแบบอื่นๆที่ใช้ในการทดลอง สําหรับระดับความน่ ากลัวของวีดโิ อ
สยองขวัญที่มมี ุมกล้องหลักแบบ subjective พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด
เนื่องจากมุมกล้องแบบ subjective ซึ่งเป็ นการถ่ายให้ผู้ชมเห็นเฉพาะ
ส่วนที่ตวั ละครเห็นเท่านัน้ เป็ นมุมภาพแบบแคบ จํากัดมุมมองของผูช้ ม
และลดผลกระทบของสิง่ แวดล้อมอื่นๆในฉากที่ช่วยสร้างความน่ ากลัวลง
ส่วนมุมกล้องแบบ point of view จะยิง่ ทําให้เห็นมุมภาพแคบลง ผูช้ ม
เห็นบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึน้ ในแต่ละ shot ได้น้อย เกิดจินตนาการได้
น้อยกว่า โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ตกใจซึ่งมักเป็ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ จึงทํา
ให้มผี ลระดับความน่าตกใจน้อยกว่ามุมกล้องแบบอื่นๆทีใ่ ช้ในการทดลอง
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า มุม กล้อ งที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การ
สื่อสารอารมณ์ ความรู้สกึ แก่ผู้ชม โดยมุมกล้องแบบ objective มีส่วน
ช่วยเพิม่ ความรู้สึกน่ ากลัวของภาพยนตร์แนวสยองขวัญ และการผสม
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ลักษณะของวิ ชวลเอฟเฟกต์ที่มีผลต่อความน่ ากลัวในภาพยนตร์แนวสยองขวัญ
Characteristics of Visual Effects in Conveying Fear for Horror Movie
สาริศ หอมโอ้ม1, ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล2
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fearful feeling. These results can be useful to apply the visual
effects in conveying fear for horror movie.
Keywords: visual effects, horror movie, fear

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของวิชวลเอฟเฟกต์ท่ใี ช้ใน
การสร้ า งความน่ า กลัว ให้ ก ับ ภาพยนตร์ แ นวสยองขวัญ โดยจัด ทํ า
ตัวอย่างหนังสัน้ ประกอบด้วยเอฟเฟกต์ 4 ประเภท คือ ลักษณะของผี
ลัก ษณะของเลือ ด โทนสี และเสีย งประกอบ ซึ่งกลุ่ม ตัวอย่างที่นํา มา
ทดลองในงานวิจยั นี้ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่กี ําลังศึกษาอยู่คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ จํานวน 93 คน เข้า
รับการทดลองโดยรับชมวีดโิ อสยองขวัญและเลือกลักษณะเอฟเฟกต์แบบ
ต่างๆที่น่ากลัวที่สุด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับความทึบของผี 70%
และขนาดเลือดกองใหญ่เยิม้ แบบไม่กระจายตัว สร้างความรูส้ กึ น่ ากลัว
ให้แ ก่ ผู้ช มมากที่สุด โดยโทนสีม ืด แบบในป่า ช้า ให้ค วามรู้สึก น่ า กลัว
แตกต่า งอย่า งชัดเจนเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ โทนสีแ บบอื่น ๆที่ใ ช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ โทนสีเก่าประวัตศิ าสตร์ โทนสีรอ้ น โทนสียามพระอาทิตย์
ตกดิน และโทนสีเย็น สําหรับเสียงประกอบพบว่า เสียงเอฟเฟกต์ท่ีม ี
ระดับความดังสูงสุดอย่างฉับพลัน ณ ตําแหน่ งที่ตกใจของเนื้อเรื่องแล้ว
ค่อยๆเบาลง ทําให้เกิดความรูส้ กึ น่ ากลัวมากที่สุด ซึ่งผลจากการศึกษานี้
สามารถเป็ นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เอฟเฟกต์เพื่อสร้างความน่ ากลัว
ให้กบั ภาพยนตร์แนวสยองขวัญต่อไป
คําสําคัญ: วิชวลเอฟเฟกต์, ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ, ความน่ากลัว

1. บทนํา
ภาพยนตร์ถู ก ใช้เ ป็ น สื่อ เพื่อ ถ่ า ยทอดเรื่อ งราว สาระความรู้ ศิล ป
วัฒ นธรรม สะท้ อ นวิถีชีวิต /แนวคิด ของคนในสัง คม และสร้า งความ
บันเทิงให้กบั ผูช้ ม ด้วยสื่อมัลติมเี ดียของภาพยนตร์ทม่ี ที งั ้ ภาพ เสียง และ
การเคลื่อนไหวนี้ ทําให้สามารถสื่อสารและเข้าถึงจิตใจของผูช้ มได้เป็ น
อย่างดี ในการผลิตภาพยนตร์ออกมาเรื่องหนึ่งนัน้ ประกอบด้วยขัน้ ตอน
และปจั จัยหลายอย่าง เริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนก่อนการผลิต ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนการ
เตรียมการวางแผนก่อนทีจ่ ะผลิตภาพยนตร์ เตรียมสถานที่ บท นักแสดง
และอุปกรณ์ต่างๆ ขัน้ ตอนถัดไปคือขัน้ ตอนการผลิต โดยขัน้ ตอนนี้จะทํา
การถ่ายทําตามแผนที่ได้วางไว้ และเมื่อถ่ายทําเสร็จสิน้ จะเข้าสู่ขนั ้ ตอน
สุดท้ายคือ ขัน้ ตอนหลังการผลิต ซึ่งเป็ นการตัดต่อ เรียบเรียงภาพและ
เสียงหลายๆส่วนทีไ่ ด้ถ่ายทําไว้ให้เป็ นภาพยนตร์เรื่องเดียว และมีการใช้
เทคนิ ค ในการตกแต่ ง ภาพ การใส่เ อฟเฟกต์ ต่ า งๆโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อให้ภาพยนตร์มคี วามแปลกใหม่ น่ าสนใจ
ยิง่ ขึน้ [1], [2] เอฟเฟกต์นนั ้ มีประโยชน์ต่อภาพยนตร์หลายอย่าง เช่น
สามารถสร้ า งสิ่ง ที่ ไ ม่ ม ี อ ยู่ จ ริง ขึ้น มาได้ สามารถสร้ า งสิ่ ง ต่ า งๆให้
เคลื่อนไหวได้ตามที่ต้องการ สามารถปรับแสงสีเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของ
ผูช้ มได้ ปจั จุบนั การใส่เอฟเฟกต์ให้กบั ภาพยนตร์มคี วามนิยมเป็ นอย่าง
มาก สามารถใช้ได้กบั ภาพยนตร์ทุกแนว เช่น แนวแอคชั ่นสามารถสร้าง
ฉากระเบิดหรือ ไฟไหม้ได้ โดยไม่จําเป็ นต้อ งใช้ของจริง แนวคอมเมดี้
สามารถสร้างตัวตลกมาสคอตที่สามารถเคลื่อนไหวได้ แนวสยองขวัญ
สามารถสร้างผีหรือวิญญาณขึ้นมาได้ เป็ นต้น ผู้วจิ ยั ได้เลือกภาพยนตร์
แนวสยองขวัญ ซึ่งกํ าลังเป็ นที่นิย มในประเทศไทยเพื่อ ศึกษาลักษณะ
เอฟเฟกต์ ใ นการสื่อ ความน่ า กลัว ให้ก ับ ผู้ช ม โดยเอฟเฟกต์ ท่ีใ ช้ ใ น
ภาพยนตร์ ส ามารถทํ า ได้ ท ัง้ ในขัน้ ตอนการผลิ ต ขณะการถ่ า ยทํ า
(เรียกว่า special effects) และ/หรือในขัน้ ตอนหลังการผลิต (เรียกว่า
visual effects) [3] เช่น การทําวัสดุเหมือนหิมะตกจริงขณะแสดง หรือ
การทําหิมะด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ใส่เพิม่ หลังการถ่ายทําจริง
โดยงานวิจยั ของ ณัฐพล วงษ์ช่นื [4] ได้ศกึ ษาปจั จัยที่มผี ลต่อการรับรู้
มู้ ด แอนด์ โ ทนของผู้ ช มภาพยนตร์ ไ ทยในการออกแบบงานสร้ า ง
ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ซึ่งพบว่ามุม กล้องมีผลต่อการรับรู้มู้ดแอนด์

Abstract
This research aims to study the characteristics of visual effects
in conveying fear for horror movie. A short film with 4 types of
visual effects (i.e., ghost and blood characteristics, color tone, and
sound effects) is produced as the tested video for the experiment.
Totally 93 undergraduates from Faculty of Information Technology,
Thai-Nichi Institute of Technology were asked to watch the tested
video and select the most fearful characteristic in each type of
effects. The results show that the ghost with opacity level of 70%
and large seeping blood makes the viewer fear most. For color
tone, the graveyard-dark tone gives the distinguished fear
comparing to the others used in the experiment (i.e., historical
tone, warm tone, sunset tone, and cool tone). For sound effects,
the sound that immediately changes to the highest volume right at
the frightened shot and then gradually turn down gives the most
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเอฟเฟกต์ลกั ษณะของผีตามค่าระดับความทึบและ
ลักษณะสีผวิ

โทนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ สีและฉากสถานที่ อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง
เงาและเวลา ตามลําดับ ส่วนกลุ่มปจั จัยที่มผี ลต่อการรับรู้มดู้ แอนด์โทน
น้อยที่สุด คือ การแต่งหน้า ทรงผมและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เนื่องด้วย
ผูว้ จิ ยั เน้นการศึกษาเอฟเฟกต์ในขัน้ ตอนหลังการผลิต จึงได้เลือกโทนสี
เป็ นหนึ่ ง ในวิ ช วลเอฟเฟกต์ เ พื่ อ ใช้ ศึ ก ษาในงานวิ จ ัย นี้ ซึ่ ง Xue,
Agarwala, Dorsey และ Rushmeier [5] ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ color styles
และการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะสําหรับกระบวนการ color grading เพื่อ
เพิ่ม color styles ให้กบั ภาพยนตร์ ซึ่งมักใช้เพื่อ การเน้ นอารมณ์
บางอย่างหรือแสดงลักษณะเฉพาะของผูก้ ํากับ สีและโทนสีได้ถูกเลือกใช้
ในภาพยนตร์อย่างระมัดระวังเพื่อส่งผลกระทบสูงสุดต่อการรับรูอ้ ารมณ์
ของผูช้ ม โดยส่วนหนึ่งของผลการศึกษาพบว่า fear clips มีค่าเฉลี่ยของ
การเกิดสีน้ํ าเงินมากกว่า non-fear clips วิสฐิ อรุณรัตนานนท์ [6] ได้
วิเคราะห์แนวทางการนํ าเสนอภาพยนตร์สยองขวัญ เพื่อศึกษาว่าทําไม
ผูช้ มที่ชอบดูภาพยนตร์สยองขวัญจึงสามารถเพลินเพลินไปกับการดูได้
ทัง้ ๆที่ความกลัวเป็ นสิ่งที่ม นุ ษย์ไม่ต้อ งการให้เกิดขึ้น และพบว่าเนื่ อ ง
ด้วยภาพยนตร์แนวสยองขวัญสามารถทําให้ผชู้ มเผชิญหน้ากับสิง่ แปลก
ประหลาดที่สามารถสั ่นคลอนและท้าทายกรอบทางความคิดที่ม นุ ษ ย์
คุน้ ชินได้ เป็ นการตอบสนองความต้องการในการทําลายล้างกรอบและ
กฎเกณฑ์ข องสัง คมที่ค วบคุม จิต สํ า นึ ก ได้อ ย่ า งหนึ่ ง ซึ่ง เอฟเฟกต์ ม ี
บทบาทในการช่ ว ยสร้า งจิน ตนาการ การมีส่ว นร่ ว มในสถานการณ์
ความรู้สึกสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยในงานวิจยั นี้ ลักษณะของวิชวลเอฟ
เฟกต์ท่ไี ด้นํามาศึกษาเพื่อสร้างความน่ ากลัวให้กบั ภาพยนตร์สยองขวัญ
ประกอบด้วย ลักษณะของผี ลักษณะของเลือด โทนสี และเสียงประกอบ
ซึ่งเป็ นเอฟเฟกต์ในขัน้ ตอนหลังการผลิตที่ม ีค่าใช้จ่า ยตํ่า แต่สามารถ
ให้ผลในการสร้างความน่ากลัวได้เป็ นอย่างดี

ลักษณะของผี
ค่าระดับความทึบ (opacity level) ของผี
ลักษณะผีแบบที่ 1
100%
ลักษณะผีแบบที่ 2
70%
ลักษณะผีแบบที่ 3
30%
ลักษณะผีแบบที่ 4
100%

ลักษณะสีผวิ ของผี
สีผวิ ปกติ
สีผวิ ปกติ
สีผวิ ปกติ
สีผวิ ซีด

รูปที่ 1 ลักษณะผีแบบที่ 1 - 4

2. เอฟเฟกต์ลกั ษณะของเลือด แบ่งเป็ น 4 แบบ ตามขนาด จํานวน
และการกระจายตัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ซึ่งลักษณะเลือ ดใน
แต่ละแบบสามารถสรุปได้ในรูปที่ 2
ตารางที่ 2 รายละเอียดเอฟเฟกต์ลกั ษณะของเลือดตามขนาด จํานวนและการ
กระจายตัว
ลักษณะของเลือดบนผี

2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ลักษณะเลือดแบบที่ 1
ลักษณะเลือดแบบที่ 2
ลักษณะเลือดแบบที่ 3
ลักษณะเลือดแบบที่ 4

งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาลักษณะของวิชวลเอฟเฟกต์แบบต่างๆที่ช่วยทําให้
ภาพยนตร์แนวสยองขวัญมีความน่ากลัวมากยิง่ ขึน้ โดยจัดทําวีดโิ อสยอง
ขวัญความยาว 235 วินาที ประกอบด้วยวิชวลเอฟเฟกต์ 4 ประเภท ซึ่ง
ลัก ษณะเอฟเฟกต์ ใ นแต่ ล ะประเภท คัด เลือ กจากการทดสอบปรับ
รายละเอียดเบื้องต้นของเอฟเฟกต์จากองค์ความรูท้ ่ไี ด้จากการทบทวน
วรรณกรรมและเปรียบเทียบเลือกลักษณะเอฟเฟกต์ท่สี ่งผลต่อความน่ า
กลัวมากที่สุดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
และ Adobe After Affects ในการสร้างเอฟเฟกต์ประกอบ ซึ่งวิชวล
เอฟเฟกต์ทงั ้ 4 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. เอฟเฟกต์ลกั ษณะของผี แบ่งเป็ น 4 แบบ ตามค่าระดับความทึบ
(opacity level) และลักษณะสีผิวของผี ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าระดับความทึบ 100%, 70% และ 30% และลักษณะสีผวิ
แบบปกติและสีผวิ ซีด รูปที่ 1 แสดงภาพเปรียบเทียบลักษณะผีในแต่ละ
แบบทีใ่ ช้ในการทดลอง

กองใหญ่
เยิม้ ทัง้ ตัว
●

กองใหญ่
จุดเล็กกระจาย
1 กอง มากกว่า 1 กอง
●

●

รูปที่ 2 ลักษณะเลือดแบบที่ 1 - 4
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3. เอฟเฟกต์โทนสี แบ่งเป็ น 5 โทน คือ 1.โทนสีเก่าประวัติศาสตร์
2.โทนสีย ามพระอาทิต ย์ตกดิน 3.โทนสีม ดื แบบในป่า ช้า 4.โทนสีร้อ น
(ชุ ด สีประกอบด้ว ย สีส้ม เหลือ ง สีส้ม สีส้ม แดง สีแ ดง และสีม่ว งแดง
ให้ความรูส้ กึ ตื่นตา มีพลัง) 5.โทนสีเย็น (ชุดสีประกอบด้วย สีเขียวเหลือง
สีเขียว สีเขียวนํ้ าเงิน สีน้ํ าเงิน และสีม่วงนํ้ าเงิน ให้ความรูส้ กึ สงบ ลึกลับ
เยือ กเย็น) [7] ซึ่งสีโทนต่างๆนัน้ เกิดจาการปรับแสงและสีของภาพ
ให้เป็ นไปตามโทนสีท่ตี ้องการ โดยรูปที่ 3 แสดงภาพโทนสีทงั ้ 5 แบบ
ทีใ่ ช้ในการทดลอง
เอฟเฟกต์เสียงประกอบที่ 1

เอฟเฟกต์เสียงประกอบที่ 2

รูปที่ 3 โทนสีแบบที่ 1 - 5

4. เอฟเฟกต์เสียงประกอบ แบ่งออกเป็ น 3 เสียง ซึ่งต่างกันในช่วง
เวลาที่ผปี รากฏออกมา โดยแต่ละเสียงจะมีช่วงเวลา ตําแหน่ งและระดับ
ความดังทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
เสียงประกอบที่ 1 ลักษณะเสียงดังขึน้ แบบฉับพลันจากนัน้ เบาลงแล้ว
ดังขึน้ อีกครัง้
เสียงประกอบที่ 2 ลักษณะเสียงดังขึน้ แบบฉับพลันแล้วค่อยๆเบาลง
เสียงประกอบที่ 3 ลักษณะเสียงค่อยๆไล่เสียงจากเบาไปดังแล้วค่อยๆ
เบาลง
รูปที่ 4 แสดงตําแหน่ งและระดับความดังของเสียงในระบบ stereo ของ
left channel (บน) และ right channel (ล่าง) โดยระดับความดังมีหน่ วย
เป็ นเดซิเบล (dB) และเวลามีหน่ วยเป็ นวินาที ซึ่งเริม่ มีความแตกต่างกัน
ตัง้ แต่ประมาณช่วงวินาทีท่ี 12.5 เป็ นต้นไปของกราฟช่วงเอฟเฟกต์เสียง
ประกอบในรูปที่ 4
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยให้
นั ก ศึ ก ษาผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลอง รับ ชมวิดีโ อสยองขวัญ ที่ ม ีล ัก ษณะ
เอฟเฟกต์ต่างๆและทําการเปรียบเทียบเพื่อเลือกลักษณะเอฟเฟกต์ใน
แต่ละประเภททีน่ ่ากลัวทีส่ ดุ โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์

เอฟเฟกต์เสียงประกอบที่ 3
รูปที่ 4 ตําแหน่ งและระดับความดังของเอฟเฟกต์เสียงประกอบที่ 1 - 3

เลื อ กให้ เ ป็ นเอฟเฟกต์ ท่ี น่ ากลัว ที่ สุ ด ดัง แสดงในรู ป ที่ 5-8 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ลัก ษณะผี ท่ี ม ี ค วามน่ า กลัว มากที่ สุ ด คือ แบบที่ 2 มี ค่ า ระดับ
ความทึบ 70% สีผวิ ปกติ โดยมีจํานวนผูเ้ ลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์ท่ีน่ากลัว
ที่สุดเท่ากับ 34.41% ซึ่งลักษณะผีแบบมีความโปร่งใส คือมีค่าความทึบ
น้ อยกว่า 100% มีจํานวนผู้เลือกรวมกันคิดเป็ น 61.29% หรือ มากกว่า
ครึง่ เมื่อเทียบกับลักษณะผีแบบปกติทม่ี คี ่าความทึบ 100% และลักษณะ
สีผิวของผีแบบสีผิวซีดสามารถช่วยเพิ่ม ความน่ ากลัวได้ม ากกว่าสีผิว
แบบปกติ แต่จะมีผลน้ อ ยหรือ แยกความแตกต่างได้ยากหากค่าระดับ
ความทึบของผีลดลง
2. ลักษณะเลือดที่มคี วามน่ ากลัวมากที่สุดคือ แบบที่ 1 กองใหญ่เยิ้ม
ทัง้ ตัว มีจํานวนผู้เลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์ท่นี ่ ากลัวที่สุดเท่ากับ 47.31%
โดยลักษณะเลือดทีย่ งิ่ มีการกระจายตัวมากขึน้ จะยิง่ ลดความน่ากลัวลง

3. ผลการวิ จยั
จากผลสํารวจโดยแบบสอบถามออนไลน์ของนักศึกษาจํานวน 93 คน
ทีม่ อี ายุระหว่าง 15-25 ปี แบ่งเป็ นเพศหญิง 28 คน และเพศชาย 65 คน
พบว่าลักษณะเอฟเฟกต์ในแต่ละประเภทมีจาํ นวนเปอร์เซ็นต์ของผูช้ มที่
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3. โทนสี ท่ี ม ี ค วามน่ ากลั ว มากที่ สุ ด คื อ โทนสี ม ื ด แบบในป่ า ช้ า
มีจํานวนผู้เลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์ท่นี ่ ากลัวที่สุดเท่ากับ 63.44% ซึ่งเป็ น
จํานวนมากกว่าสามเท่าของเอฟเฟกต์โทนสีในอับดับรองลงมาคือ โทนสี
เก่าประวัติศาสตร์ (20.43%) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า มีผู้เลือ ก
โทนสีท่ีม ีความมืดสูง (โทนสีเก่ าประวัติศ าสตร์ และโทนสีม ืดแบบใน
ป่าช้า) มากกว่าโทนสีท่ดี ูสว่าง (โทนสียามพระอาทิตย์ตกดิน โทนสีรอ้ น
และโทนสีเย็น)
4. เสีย งประกอบที่ม ีค วามน่ า กลัว มากที่สุด คือ เสีย งประกอบที่ 2
มีลกั ษณะเสียงดังขึน้ แบบฉับพลันแล้วค่อยๆเบาลง โดยมีจํานวนผูเ้ ลือก
ให้เป็ นเอฟเฟกต์ท่นี ่ ากลัวที่สุดเท่ากับ 50.54% ซึ่งลักษณะเสียงที่ดงั ขึน้
อย่างฉับพลัน ณ ช่ ว งเวลาตกใจ เช่น ในช่ วงที่ผีป รากฏตัว ของเสีย ง
ประกอบที่ 1 และ 2 มีจํานวนผูเ้ ลือกมากกว่าลักษณะเสียงที่มคี วามดัง
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปในเสียงประกอบที่ 3

รูปที่ 7 จํานวนผูช้ มทีเ่ ลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์โทนสีทน่ี ่ ากลัวทีส่ ุด

รูปที่ 8 จํานวนผูช้ มทีเ่ ลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์เสียงประกอบทีน่ ่ากลัวทีส่ ุด

รูปที่ 5 จํานวนผูช้ มทีเ่ ลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์ลกั ษณะของผีทน่ี ่ ากลัวทีส่ ุด

4. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ศึก ษาลัก ษณะของวิช วลเอฟเฟกต์แ บบต่ า งๆที่ส ร้า ง
ความน่ ากลัวให้กบั ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ โดยลักษณะผีท่มี คี วามน่ า
กลัวมากที่สุดคือ แบบมองเห็นโปร่งใส มีค่าระดับความทึบเท่ากับ 70%
ซึ่งเป็ นลักษณะทีไ่ ม่โปร่งใสมากจนเกินไป ผีมลี กั ษณะคล้ายวิญญาณแต่
ยังคงสามารถมองเห็นรอยเลือดได้ชดั เจน สําหรับลักษณะเลือดที่มคี วาม
น่ ากลัวมากที่สุดคือ กองเลือดที่มขี นาดใหญ่เยิม้ เพียงจุดเดียว สามารถ
ดึงดูดความสนใจและสร้างความน่ากลัวในปริมาณเลือดที่เห็นได้มากกว่า
ลักษณะเลือดที่ม ีขนาดเล็กกว่าและมีการกระจายตัว ส่วนโทนสีพบว่า
โทนสีมดื แบบในปา่ ช้าสร้างความน่ากลัวอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ
โทนสีอ่นื ๆที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งโทนสีมดื สามารถสร้างความวิตกกังวล
หรือ negative emotion ได้ง่ายกว่าโทนสีสว่าง และเอฟเฟกต์เสียง
ประกอบที่ม ีค วามดัง ของเสียงมากที่สุดเพีย งครัง้ เดีย วอย่า งฉับ พลัน
ในช่วงที่ผปี รากฏตัวออกมาแล้วค่อยๆเบาลง สร้างความน่ ากลัวให้กบั
ผูช้ มได้มากกว่า การมีระดับความดังสูงมากกว่าหนึ่งครัง้ และการค่อยๆ

รูปที่ 6 จํานวนผูช้ มทีเ่ ลือกให้เป็ นเอฟเฟกต์ลกั ษณะของเลือดทีน่ ่ากลัวทีส่ ุด
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[3] The VES Handbook of Visual Effects, Elsevier Inc., MA, 2010.
[4] ณัฐพล วงษ์ชน่ื , “ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ดู้ แอนด์โทนของผูช้ มภาพยนตร์
ไทยในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญ,” วิทยานิพนธ์
ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
[5] S. Xue, A. Agarwala, J. Dorsey, and H. Rushmeier, “Learning and
applying color styles from feature films,” Computer Graphics Forum,
vol. 32, no. 7, 2013.
[6] วิสฐิ อรุณรัตนานนท์, “การวิเคราะห์แนวทางการนํ าเสนอภาพยนต์แนว
สยองขวัญ,” การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2552
[7] “การจัดโครงสี,” สืบค้นเมือ่ 10 มีนาคม 2558, จาก http://netra.lpru.ac.
th/~weta/unit55

ไล่เสียงไปสู่ระดับความดังสูงสุด ซึ่งผลจากการศึกษานี้ สามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในการเลือกเอฟเฟกต์ทเ่ี หมาะสมกับภาพยนตร์แนวสยองเพื่อ
สร้างความน่ากลัวมากยิง่ ขึน้ ให้กบั ผูช้ ม อย่างไรก็ตามการศึกษาเพิม่ เติม
ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากช่ ว งอายุ ท่ี ก ว้ า งขึ้น จะช่ ว ยพัฒ นางานวิจ ัย ให้
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายผูร้ บั ชมภาพยนตร์จากทุกเพศทุกวัยได้มาก
ยิง่ ขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Video Production Handbook, 4th ed., Elsevier Inc., MA, 2008.
[2] สุรพงษ์ พินิจค้า, “การถ่ายภาพยนตร์เพื่องานภาพยนตร์,” สืบค้นเมือ่ 10
มีนาคม 2558, จาก http://elearning.aru.ac.th/3011103/soc43/topic7/
linkfile/print5.htm
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Abstract— Role of Information Technology (IT) in responsible
for environmental and sustainability matters has been
approaching to IT & Non-IT Executives, policy makers,
practitioners and business consultant’s interests. Green IT is one
of the keys to becoming a green low-carbon society. This study
presents a model for assessing the level of Thailand Green IT
Maturity. The study applies Korea National Information Society
Agencies (NIA) Green IT Maturity Model Integration (GMMI)
to assess the readiness of Green IT in Thailand government
sector. This study uses this model to evaluate 55 government
agencies from ministerial and departmental or equivalent level to
assess the overall level of Green IT maturity among government
agencies. The current status of Thailand Green IT Development
in government agencies and improvement strategies are
presented in this study. The overall levels of Green IT maturity
among Thailand government agencies are likely to be lower. The
needs for Green IT are acknowledged. Limited Green IT efforts
are found but not producing substantial outcome. Structure and
framework on Green IT are required for systemic management.
Green IT efforts are required by adopting a variety of technology
to manage eco-friendly IT resources. In order to accelerate
Green IT development in Thailand, this study recommends that
the government should take a leading role to promote Green IT
through National Green IT initiatives including the reform of
policy, strategy, regulation and promote education & training as
well as provide technical assistance for accelerating Green IT
development. Future study should be expand the assessing
agency to national level including local government and/or
private sector for further development and towards to low
carbon society.
Keywords— Climate Change, Sustainability, Green IT, Green IT
Maturity Model, Green Management

I. INTRODUCTION
Climate change is a global issue but we still do not have
enough knowledge to predict the full extent of its impact.
Urgent responses from all sectors in every corner of the world
must be carefully strategized in order to mitigate the impact
while sustaining economic growth. The IT sector is no
exception and can do a lot more to contribute to a greener
regional economy. However, in the initial stage, we must be
able to understand the extent to which IT can help make the
world greener.

Enterprises’ information resources are one of the main
sources of Greenhouse Gas (GHG) emission. At the same time
it is a key solution for low-carbon and green management. IT
offers many opportunities for Corporations to operate in a
greener manner and provides an opportunity to save costs or
increase revenue [1]. Green IT is a multifaceted construct [2]
that is intended to address both of Green of IT and Green by
(using) IT. Corporations need to actively adapt Green IT as
part of strategic effort to reduce energy consumption and
greenhouse gas emissions. In order to effectively attain the
goal of green management, corporations must first accurately
assess the current level of Green IT Maturity and establish
improvement strategies [3]. Government agencies in
developed countries and global firms are assessing their
current level of Green IT Maturity for more effective
implementation of improvement efforts.
In Thailand, the government has a green growth vision, and
followed suit with policy measures reflecting the vision such
as ‘The ICT2020 policy framework’[4]. In strategy No. 7ICT and Environment- the Green ICT, The main purpose of
the strategy is to make ICT an important driving force in
green economy and social development. The strategic actions
and measures concern on greening of ICT as well as greening
by ICT. In this article, Author presents a model for assessing
the level of Green IT Maturity among Thailand government
agencies. Using this model, Author assesses the level of Green
IT readiness in 55 agencies that are representative of their
respective government agencies. Referring to the results of
assessment, Author proposes strategies for accelerate Green
IT Development in Thailand.
II. LITERATURE REVIEW
A. Accenture: Green Maturity Model
Accenture developed green maturity model for evaluating
the level of green IT maturity of companies and proposing
strategy for improving green performance. Accenture Green
maturity model measures the green IT maturity of companies
by using 300 indicators in 5 evaluation areas including data
centers, office environment, work practice, procurement, and
corporate citizenship. [5]
B. U.K. Cabinet Office: Green ICT Scorecard
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The British Cabinet Office co-developed Green ICT
scorecard with Gartner to assess the level of Green IT
Maturity among government agencies. The green ICT
scorecard, developed to reduce the environmental impact of
ICT, is designed and used with the targets of the Sustainable
Operations by government. In 2009, the scorecard was piloted
in 8 government agencies and the local government of
Scotland.[6]
C. Korea: Green IT Maturity Model Integration
Korea, National Information Society Agency (NIA) have
developed Green IT Maturity Model Integration (GMMI) to
assess the current status of and support for Green IT in order
to build a roadmap and an effective action plan for the
promotion of Green IT. The GMMI consists of 5 main
categories, namely, Leadership, Work Practice, Office
Environment, IT Asset Management and Data Center. An
organization’s level of Green IT Maturity is assessed based on
the maturity stage model, which consists of 6 stages (0 to 5)
for each indicator. An indicator-specific weight is applied to
calculate the overall score.
D. Australia: Green IT Readiness Index
Australia Connection Research, IT consulting firm, codeveloped with the Royal Melbourne Institute of Technology,

Green IT readiness index for measuring the level of green IT
maturity among Australian companies in 2009. Connection
Research explores around 200 Australian companies [7]. The
green IT readiness of companies is me measured in 36
indicators in 5 areas, including lifecycle, end user, enterprise,
enablement and metrics.
E. Infosys: Green IT Maturity Model
Infosys introduces a green IT maturity (GITM) model [8]
for assessment and implementation of Green IT services. This
model used to measure and grade an organization’s maturity
in being green and its efforts towards a greener future. The
factors that are typically integrated in the maturity model are 1)
Data center and facilities 2) End user computing 3) Asset
lifecycle 4) IT service management and 5) People practices.
F. APECTEL: Green ICT Maturity Model
The project “Study Workshop on Best Practices Transfer of
Green ICT for Sustainable Growth [9]” has been approved by
APEC Secretariat in Year 2010 and conducted by NSTDA
Academy, National Science and Technology Development
Agency, Thailand in Year 2011. The assessment areas are
1) Knowledge & Awareness 2) Policy & Strategy
3) Management Techniques and 4) Implementation and
Development

G. Comparison of 6 Existing Tools for Green IT Assessment
Regarding to existing assessment tools as Table 1 which was initiated from Public and private Agencies as well as Academic
Institute. There are diversities on Strength and weakness. This study applies Korea National Information Society Agencies (NIA)
Green IT Maturity Model Integration (GMMI) to assess the readiness of Green IT in Thailand government sector. GMMi is the
most proper for adapting to Thailand Government Agencies. GMMI is designed for Korea Government Sector and already
implemented with Korea Government agencies in Year 2010. This model reflects specific IT conditions in the government
sector, consists of concrete 42 indicators in 5 areas and 15 sub categories.
TABLE I COMPARISON OF 6 EXISTING TOOLS FOR GREEN IT ASSESSMENT (ADOPTED FROM [3])

Initiator

Green Maturity Model

Green ICT
Scorecard

Green IT Maturity
Model Integration

Global Consultancy:
Accenture

National
Government:
U.K Cabinet
Office

National
Information Society
Agency
Korea

Assessment
Area

1. Data center
2. Office
Environment
3. Work
Practices
4. Procurement
5. Corporate
Citizenship

Strengths

Comparative
analysis
information is rich due to
the developer’s worldwide practice

Limitations

Few guidelines are given
on how to validate and
apply indexes in a
rigorous way

1. Sustainable
Development
and Corporate
Social
Responsibility
2. Level of Tech
Optimization
3. Green ICT
Policy
Well aligned with
a corporate-level
sustainability
management
process
Limited to central
or
local
government

1. Leadership
2. Work practice
3. Office
Environment
4. IT
Asset
Management
5. Data Center

Concrete indicators
in 5 areas, 15 subcategories,
reflecting specific
ICT conditions in
public sector.
No
international
Adoption/
International
Site
References
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Green IT
Readiness
National
IT Consultancy
Australia
Connection
Research
1. End user
2. Enterprise
3. Life Cycle
4. Metrics
5. Enablement

Yearly feedback
on
impact
measurement for
private firms in
Australia
No details on
Index selection or
weight assessment

Green IT
Maturity
Model
Biz Tech
Consulting:
Infosys

APECTEL Green
ICT Maturity
Model
NSTDA Academy
Thailand

1. Data Center
2. End User
Computing
Asset
Lifecycle
3. IT Service
Management
4. People
Practices
Focusing
on
Technology

1. Knowledge and
Awareness
2. Policy
&
Strategy
3. Management
Techniques
4. Implementation
& Development

No international
Adoption

No follow up

Well combination in
policy
&
implementation
level
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Korea GMMi focuses on Management and Technical
Aspect especially for the Scenario of Government sector; it is
described in 5 assessment areas as Table II.
TABLE III ASSESSMENT AREA AND CONCEPT

Area
Leadership

Work
Practice

Office
Environment

IT Asset
Management

Data Center

evaluated 55 agencies (including ministerial, departmental,
State Enterprise and Independent agency) using Korea Green
IT Maturity Model Integration through 1) online survey, 2)
offline survey (by email) and 3) Tele Interview
B. The analysis of results
The overall average score of the 55 agencies, evaluated for
Green IT maturity, was rather poor at 1.55 and the best score
is 3.30 from 5. The result is shown in Table IV

Concept and indexing: To diagnoses
Capabilities and the intention to promote
Green IT, and is composed of vision,
strategy, implementation capability and
change management.
The way of performing work including the
business process, and is composed of
administrative informatization, business
innovation, and smart work.
The level of environmental friendliness of the
computing environment and equipment in the
office, and is composed of the PC/monitor,
printer, OA equipment, and office facilities.
The level of environmental friendliness of
information asset purchases and management,
and is composed of purchase operation, reuse,
and disposal.
Eco-friendliness of the data center or
computer room configuration and operation,
and is composed of the server assets, support
infrastructure, and buildings.

TABLE IV
RESULTS OF ASSESSING THE LEVEL OF GREEN IT MATURITY AMONG
THAILAND GOVERNMENT AGENCIES

Assessment Area
Overall
1)
2)
3)
4)
5)

Leadership
Work Practice
Office Environment
IT Asset Management
Data Center

Best
3.30
2.67
3.94
3.71
4.86
5.00

Score
Average
1.55
0.54
2.11
1.83
1.63
2.24

To determine the level of Green IT maturity for each of the
42 indicators, NIA defined 6 stages of maturity (Stage 0 to
Stage 5) for each indicator as shown in Table III
TABLE IIIII STAGES OF MATURITY

Level
0: Incomplete

1: Initial

2: Repeatable

3: Defined
4: Managed

5: Optimized

Description
Although a process is in place, it is not used,
and efforts to draw actual benefits from it
are insufficient.
The process is not at all or poorly
documented, and tends to be modified
depending on the user or event.
Although the process manual or instructions
are far from clear or complete, they,
nevertheless, are helpful in maintaining
existing practices.
A clearly-established process exists, and the
process has improved over time.
The process is carried out using statistical,
quantitative techniques, and it is possible to
predict quantitative values.
There is a quantitative process improvement
goal, and the process has been continuously
improved to reflect the business goals.

Fig.1 Results of Assessing the level of Green IT Maturity among Thailand
government agencies

1) Overall analysis:
• The needs for Green IT are acknowledged and
limited Green. IT efforts are found but not producing
substantial outcome.
• Structure and framework on Green IT are required
for systemic management.
• Green IT efforts are required by adopting a variety of
technology to manage eco-friendly IT resources.
2) Area of Leadership:

III. ASSESSING THE LEVEL OF GREEN IT MATURITY AMONG
THAILAND GOVERNMENT AGENCIES
A. Survey Method
To explore the Green IT maturity model developed in this
study for its practical applicability and to measure the level of
Green IT maturity among Thailand government agencies and
explore strategies for improving their related performance, we
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• Structuring framework for strategic Green IT and
consensus from central government are priorities.
• Green IT could contribute to GHG reduction;
accordant performance management framework
should be established.
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• Computerization and business links need to be
expanded actively minimizing inefficient work process.
Public service should be serviced on mobile; such as
tracking or simple administrative service.
• Major work process need to be reviewed, simplified
and systemized. Information generated of work process
should be integrated not producing duplicated
information.
• Field work functions like emailing and e-payment need
to be expanded in phases. Telework should be
introduced and communication infrastructure among
staffs using intra messenger, or collaborative work
solutions need to be introduced.

3) Area of Work Practices:
• Major works should be computerized and those
results should be shared through links with affiliated
organizations.
• Public service should be made available online or on
mobile, while staffs are teleworking for efficiency.
4) Area of IT Asset Management:
• From procurement, management to recycling or
disposal of IT asset including guidelines or process,
electricity efficiency or environment should be taken
into consideration in implementation.
• Systemic efforts to reduce power consumption of IT
devices at office are required, and solutions or
support infrastructure should be introduced in long
term.
• Office facility should be toward low electricity
governance
5) The last area, Data Center:
• Equipment or solutions for efficient management
need to be proliferated by applying advanced energy
saving technology in data centers.
C. Recommendations for Improvement by category for
Thailand
1) Leadership
The summary of Recommendations for Leadership Sector
is as follow.
• Vision, strategy, as well as framework related Green IT
should be structured and organized, thus Green Growth
strategy can be supported in informatization either in
planning or organization.
• Constant awareness on GHG emission reduction and
management within the institution should be
considered and the related informatization works
follow. GHG emissions should be managed
specifically and supporting data system is needed for
management.
• Plan to manage Green IT performance needs to be
structured. In a short term, performance should be
managed within the existing informatization
framework, whereas, in a longer term, independent
category is needed within the institutional performance
management assessment framework. Green Growth
and Green IT strategy concerned, action plan for
training & education needs to be established and
implemented.
2) Work Practices
The summary of Recommendations for Work Practice
Sector is as follow

404

3) Office Environment
The summary of Recommendations for Office Environment
is as follow
• Power saving management rule should be compulsory
and automatic controlled solutions should be
considered. Desktop virtualization should be assessed
and its use expanded.
• Printer/ Office Automation (OA) equipment should be
managed at corporate level sharing with different
divisions in an integrated management. Solutions for
printing or toner reduction should be introduced and in
such a way printing consumption needs to be managed.
• High efficiency/ intelligent lighting system should be
introduced, and heating controlled centrally and facility
improved. Power consumption should be measured and
managed by floor or section further.
4) IT Asset Management
The summary of Recommendations for IT Asset
Management is as follows
• Institutional device is required to take into account of
power efficiency or environment concerns pursuant to
guidelines set forth in IT asset procurement.
• Life cycle management needs to be proliferated and
efficiency of IT asset management measured. Links
with IT asset list and applied system should be
improved by introducing data resource system.
• Guidelines on recycling/re-use or eco-friendly disposal
are required, implemented and those performances
should be managed.
5) Data Center
The summary of Recommendations for Data Center is as
follows
• Guidelines or management tools need to be improved
for optimizing by utilizing or relocating data resources.
Server virtualization or its application needs to be
expanded gradually.
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• While introducing virtualization technology in storage,
efficiency of integrated backup system should be
maximized. Network should be integrated on a
wire/wireless basis actively.
• In establishing data centers, advanced energy saving
technology should be introduced, and detailed
management framework is required including for
power consumption. Data resources should be
integrated and managed by data center.
IV. EVALUATION & CONCLUSION
The objective of this study was to assess the current status
of the awareness and readiness of Green IT in government
sector of Thailand. Considering the fact findings that the 55
government agencies evaluated in this study, the overall level
of Green IT maturity among Thailand government agencies
are likely to be lower. The needs for Green IT are
acknowledged. Limited Green IT efforts are found but not
producing substantial outcome. Structure and framework on
Green IT are required for systemic management. Green IT
efforts are required by adopting a variety of technology to
manage eco-friendly ICT resources. Thus, it is time for
Thailand Government Sector to make great further efforts to
improve their Green IT performance. Leading countries
around the world are making active efforts to make their
processes greener society. Assessing Green IT Maturity is the
First step towards creating a Green Society.
Proposing improvement strategies for Thailand from this
study will be one of input for “Green ICT Initiatives” of the
Draft of 3rd Thailand National ICT Master Plan (2014-2018)
[10] and make Thailand Green ICT growth and sustainable.
V. RECOMMENDATIONS
The proposing improvement strategies for Thailand are
described in 2 key approaches as below
1) Strategic Recommendations
For accelerating Green IT development in Thailand
Government Sector, It is need to integration among Inter-Intra
cooperation included Policy, strategies, implementations and
monitoring in mainly 4 areas which are
1) Establishing the National steering on Green growth
strategy and Green IT Policy.
2) Forming Policy and Regulation include Green IT
Action plan and Green IT Procurement Guidelines.
3) Setting up Education and Promotion campaigns
include Green IT Training and Government Green IT
Awards.
4) Initiating Technical Assistance by setting up Green IT
Technical Taskforce, Green IT forum and Call
Center/Help Desk
2) Action Recommendations
In term of Enterprise level, these following actions are
recommended to Thai Government to taking into
consideration and move forward.
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1) Leadership: Establishment of Green IT vision &
strategy, Training, Campaign and Promotion.
2) Work Practice: Providing business workflow system
development for business workflow with affiliated
agencies and private sector
3) Office Environment: Adaptation of a PC/Monitor
power-saving management system.
4) IT Asset Environment: Establishment of IT Asset
lifecycle management system based on power
efficiency and preparing the process in order to
monitor power consumption by IT Asset and Replace
inefficient equipment.
5) Data Center: Advancement of the management
solution to measure power efficiency of data center
periodically, including power consumption by item of
equipment and improve operation efficiency by item of
equipment.
VI. THE WAY FORWARD AND FUTURE STUDY
Regarding to moving forward on Thailand Green IT
Development, Author would like to suggest further studies
focused on government agency with the following:
1) To increase the sample size of respondents, it would be
great to expand this survey to national level either in
government or private sector by supporting from and
cooperating with Thailand Ministry of ICT.
2) To develop online/mobile self-assessment tool for
provision of a free consulting service via website that
assess Green IT Maturity conveniently.
3) To develop Thailand indicators and weight for Green
IT Maturity Model
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1. คํานํา
การคัด เลือ กผู้ส่ ง มอบที่ใ ช้ เ พีย งหลัก เกณฑ์ท างด้า นราคาในการ
คัดเลือก โดยผูส้ ่งมอบที่เสนอราคาตํ่าสุดจะถูกคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนใน
การผลิต และจัด ส่ง ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ ชิ้น งาน ซึ่ง จากการสํา รวจของ [1]
พบว่าไม่มอี ทิ ธิพลต่อการเพิม่ ความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือสมรรถนะการ
ดําเนินงานขององค์กร แต่องค์กรที่ดําเนินการประเมินและคัดเลือกผูส้ ่ง
มอบโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ดา้ นอื่น เช่น คุณภาพหรือคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กร
[2] ดังนัน้ กระบวนการประเมินและคัดเลือกผูส้ ่งมอบจําเป็ นต้องพิจารณา
ในมุม มองของระดับภาพรวมด้านกลยุท ธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร
และระดับตัวบ่งชี้ พิจารณาทัง้ หลักเกณฑ์ดา้ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน [34] ตัวอย่างเช่น การจัดการสารสนเทศ [5] การประเมินองค์กรแบบสมดุล
มาใช้ (Balanced Scorecard; BSC) การประเมินสมรรถนะแบบเชิงดุลย
ภาพ 5 มิติ (5 Dimensional Balanced Scorecard; 5DBSC) [6]
มุมมองสมรรถนะด้านความปลอดภัย (Safety Activity) และการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management; TQM) [7] หรือการนํ า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพมาตราฐานมาประยุกต์ใช้ของประเทศไทย [8] เป็ น
ต้ น กระบวนการประเมิน และการคัด เลื อ กผู้ ส่ ง มอบโดยทัว่ ไป
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก [9] คือ การกําหนดผูส้ ่งมอบ การกําหนด
หลักเกณฑ์หรือคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ การประเมิน และการคัดเลือก
ตามลํ า ดับ การกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการประเมินที่สําคัญซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จากการทบทวนผลงานวิจยั และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าการประเมินและการคัดเลือกผูส้ ่งมอบเป็ น
ั หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การตัด สิ น ใจแบบหลายหลัก เกณฑ์
ลัก ษณะป ญ
(Multiple Criteria Decision Making) วิธีการที่ใ ช้ในการกําหนด
หลักเกณฑ์การประเมินสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ วิธเี ชิงปริมาณ
(Quantitative method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดย
วิธกี ารเชิงปริมาณที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยหรือ
หลักเกณฑ์ประเมิน ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) หรือ

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มจี ดุ ประสงค์เพื่อออกแบบเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ
ผูส้ ่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ของกรณีศกึ ษาแห่งหนึ่ง วิธที ่ใี ช้ในการ
ออกแบบหลักเกณฑ์คอื การสํารวจโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
จากกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย วิธกี ารวิเคราะห์ปจั จัย (Factor analysis)
โดยเกณฑ์ท่ีใ ช้ใ นการประเมินต้อ งสามารถตอบสนองต่ อ กลยุท ธ์แ ละ
เป้าหมายขององค์กรภายใต้หลักการของการประเมินองค์กรแบบสมดุล
(Balanced Scorecard; BSC) กิจกรรมทางด้านความปลอดภัย และการ
บริหารการจัดการคุณภาพโดยรวมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์สามารถครอบคลุมความเสีย่ งด้านต่างๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต่อการบริหารจัดการ
ทีส่ อดคล้องต่อกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
คําสําคัญ: การประเมินสมรรถนะผูส้ ่งมอบ, การวิเคราะห์ปจั จัย, ชิ้นส่วน
ประกอบรถยนต์
Abstract
The objective of this paper is to design performance criteria of
automotive parts suppliers of the selected case study; an
automotive manufacturer in Thailand. The proposed performance
criteria were based on the perspective level of the company case
such as Balanced Scorecard, Safety Activities, and Total Quality
Management complying with all the required criteria of Thailand
Quality Award. The empirical study was undertaken by the survey
via questionnaire and interviewing techniques from the sampling
stakeholders. The factor analysis was applied to analyze
correlation and to combine among the significant criteria. The
result showed that the proposed criteria were fulfilled the
requirements at the perspective level and enhancing customer
satisfaction.
Keywords: automotive, factor analysis, performance measurement,
supplier evaluation
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การสร้า งแบบจํา ลองสมการแสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งหลัก เกณฑ์
(Structural equation modeling) [1] การวิเ คราะห์เ ชิง ถดถอย
(Regression analysis) [4] การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal
component analysis) และการวิเคราะห์ปจั จัย (Factor analysis) [10]
เป็ นต้น สําหรับวิธเี ชิงคุณภาพโดยทั ่วไปมุ่งเน้ นการกําหนดหลักเกณฑ์
จากประสบการณ์ของผู้ตดั สินใจ ได้แก่ Nominal Group Technique
(NGT) [11], Delphi method [12,13] และวิธี Vlse Kriterijumska
Optimizacija Kompromisno Resenje (VIKOR) ซึ่งเป็ นวิธกี ารประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ [14] เป็ นต้น วิธกี ารใดเป็ นวิธที ่เี หมาะสม
ในการประยุกต์ใช้ข้นึ อยู่กบั สภาพของปญั หา ลักษณะของข้อ มูล และ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
การประเมินและการคัดเลือกผูส้ ง่ มอบเป็ นกระบวนการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ในการประยุกต์หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการแก้ปญั หาเพื่อคัดเลือกผูส้ ่ง
มอบที่เหมาะสม ดังนัน้ หลักเณฑ์การประเมินจําเป็ นต้องสอดคล้อ งใน
บริบทของแต่ละองค์กรตลอดจนปจั จัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกที่
เกีย่ วข้องและส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและสมรรถนะการ
ดําเนินงานขององค์กร [14] การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอแนว
ทางการออกแบบหลักเกณฑ์สําหรับการประเมินสมรรถนะของผูส้ ่งมอบ
โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ประเภทตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน และหลักเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบการดําเนินงานระดับกลยุท ธ์
และปจั จัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งที่ถูก
เลือกเป็ นกรณีศกึ ษา
2. วิ ธีการ
2.1 การประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินในปจั จุบนั
สําหรับผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์ของกรณีศกึ ษา
การคัดเลือ กผูส้ ่งมอบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือกล
ยุทธ์ขององค์กรนัน้ กลยุทธ์ดา้ นต่างๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กรจําเป็ นต้อ งมีกระบวนการถ่ ายทอดจากระดับนโยบายลงสู่
ระดับ ปฏิ บ ั ติ ก าร และมี ก ารใช้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ เพื่ อ การปรับ ปรุ ง
กระบวนการทํางานหลักที่สําคัญ การปรับปรุงกระบวนการประเมินผูส้ ่ง
มอบขัน้ ตอนที่สําคัญ ของการปรับปรุงคือ การทบทวนความเหมาะสม
ของเกณฑ์ ก ารประเมิ น ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลีย่ นแปลงหรือไม่ [15] จากการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมิน
ของกระบวนการคัดเลือกผูส้ ง่ มอบของกรณีศกึ ษา พบว่า หลักเกณฑ์การ
ประเมินหลัก ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านคุณภาพ
(Quality) ด้านความสามารถในการจัดส่ง (Delivery) ด้านความสามารถ
ทางด้านราคาและต้นทุน(Cost) ด้านความสามารถทางด้านการออกแบบ
และวิศวกรรม (Engineering) และความสามารถทางด้านการจัดการ
(Management) ซึง่ การประเมินเป็ นแบบการคิดให้คะแนนจําแนกตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้นโดยกลุ่มผู้ประเมินและปรับระดับคะแนนเป็ นร้อยละ
เพื่อ จัด ลํา ดับ ผู้ส่งมอบ ตามลํา ดับ และจากนโยบายการประยุกต์การ
ประเมิ น สมถรรนะขององค์ ก รโดยวิ ธี ก ารแบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard; BSC) พบว่า กระบวนการประเมินในปจั จุบนั ของกรณีศกึ ษา

ไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานทางด้านการบริหารการจัดการทางด้าน
การเงิน ของผู้ส่ ง มอบซึ่ง เป็ น มิติท่ีสํ า คัญ อย่ า งหนึ่ ง ของระบบการวัด
สมรรถนะขององค์กร เนื่องจากเมื่อผูส้ ่งมอบประสบปญั หาทางด้านการ
จัดการการเงินภายในองค์กรจะส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ
กรณีศึกษา รวมถึงมิติด้านลูกค้า กระบวนการทํางาน และการพัฒ นา
ความรูแ้ ละองค์กร เป็ นต้น
2.2 การออกแบบเกณฑ์การประเมิน
2.2.1 การกํา หนดหลักเกณฑ์การประเมินหลัก โดยอาศัย วิธีการ
5DBSC ซึง่ เป็ นแนวทางในการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินมีมมุ มอง
พืน้ ฐานจาก BSC ทัง้ 4 มุมมองเป็ นพื้นฐานคือ การจัดการทางด้าน
การเงิน ด้า นลู ก ค้า กระบวนการทํ า งาน และการพัฒ นาความรู้แ ละ
องค์ก ร นอกจากนี้ มุ ม มองมิติท่ี 5 ที่เ ป็ น ตัว ชี้ว ัด ทางด้า นผลการ
ดําเนิ นงานของผู้ผลิตฯ คือ การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQA) ซึ่งมี
หัวข้อที่แตกต่างจาก BSC คือ การนํ าองค์กรและความสามารถของผูน้ ํ า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นทางด้านบุคคลากร โดยพิจารณา
รวมกันเป็ น มุมมองด้านนโยบายการเป็ นผู้นําในการบริหาร และการ
พิจารณาทางด้านมุมมองความปลอดภัยเป็ นส่วนเพิม่ เติมทีแ่ ยกออกมา
จาก TQA เพื่อ ให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรซึ่งสามารถ
สรุปเป็ นหลักเกณฑ์หลักสําหรับการประเมินดังแสดงในตารางที่ 1 – 6
2.2.2 ก า ร กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ร อ ง แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ ตั ว วั ด
(Indicators/Measures) สําหรับแต่ละหลักเกณฑ์หลัก ดําเนิ นการคัด
กรองตามความเหมาะสมกับบริบทของกรณีศกึ ษา โดยการรวบรวมจาก
หลักเกณฑ์การประเมินในปจั จุบนั และหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ ที่
รวบรวมจากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสําหรับแต่ละหลักเกณฑ์หลักซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงั แสดงใน ตารางที่ 1 – 6 ตามลําดับ [5, 7, 16-22] เพื่อใช้เป็ น
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น สํ า หรับ กลุ่ ม ผู้ ต ัด สิ น ใจในการคัด กรองเพื่อ กํ า หนด
หลักเกณฑ์การประเมินทีเ่ หมาะสมต่อไป
2.3 การสํารวจและเก็บข้อมูล
วิธีก ารในการรวบรวมความคิด เห็น ที่ม ีต่ อ หลัก เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะผลการดําเนินงานของผูส้ ่งมอบ ดําเนินการโดยการสํารวจด้วย
แบบสอบถามไปยังกลุ่มบุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สมรรถนะผูส้ ่งมอบทัง้ หมดภายในองค์กร จํานวน 80 คน มีจํานวนผูใ้ ห้
ความร่วมมือ ในการตอบกลับทัง้ หมด 58 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 73 ซึ่ง มี
หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้ผลิตฯคือ จัดซื้อ คุณภาพ
และการออกแบบ การจัดส่ง และสนับสนุ นการผลิต โดยข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจะอยูใ่ นรูปของค่าความถี่ของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับการใช้หลักเกณฑ์ท่ีนําเสนอดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และค่าความถี่
ต่ า งๆ สํา หรับ แต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้ห รือ ตัว วัด สํา หรับ แต่ ล ะหลัก เกณฑ์ร องที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หลัก เนื่องจากความแตกต่างของอํานาจหน้าที่
ความรับผิด ชอบและประสบการณ์ การทํ างานของกลุ่ม ผู้ป ระเมินซึ่ง มี
ความหลากหลาย ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นต้องมีการปรับค่าของความถี่ท่ี
ได้จากแบบสอบถามด้ว ยการถ่ วงนํ้ า หนัก ของความสํา คัญ ของกลุ่ ม ผู้
ตัดสินใจ โดยพิจารณาความสําคัญตามลําดับขัน้ ตําแหน่ งของโครงสร้าง
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นัน้ มีค่า f สูง สําหรับการตัง้ ชื่อ กลุ่ม ป จั จัยหรือ หลัก เกณฑ์ร องจะ
กําหนดให้สมั พันธ์กนั กับตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ท่อี ยู่ในกลุ่มของตัวแปรหรือ
ตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ
2.4.5 จากขัน้ ตอนวิเคราะห์ข้อ 2.4.1 – 2.4.4 ดําเนินการวิเคราะห์
ความสัม พันธ์ร ะหว่า งตัวบ่ง ชี้เบื้อ งต้นสํา หรับหลักเกณฑ์รองประเภท
ต่างๆ ดังเสนอในตารางที่ 1 - 6
2.5 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อตัวบ่งชีท้ ถ่ี ูกคัดออก
จากตัวบ่งชี้ท่ถี ูกพิจารณาคัดออกเพื่อยืนยันและการยอมรับในการนํ า
ผลไปใช้ร่วมกันของกลุ่มผู้ตดั สินใจ ก่อ นการพิจารณาเพื่อ การคัดออก
สําหรับตัวบ่งชีใ้ ดๆ ให้ทําการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารอีกครัง้
เพื่อ ให้ท ราบถึงสาเหตุท่ีสมควรหรือไม่ควรคัดออก และถือ ว่าเป็ นการ
อนุมตั จิ ากระดับผูบ้ ริหารก่อนการนําไปใช้จริง
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์รองจากด้านการเงิน

ในองค์กรเป็ นสําคัญ ด้วยวิธกี ารคํานวณโดยวิธขี อง Noguchi’s strong
ordering method [22] เพื่อนํ าไปวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว บ่ง ชี้ห รือ ตัววัด ที่ไ ด้จ ากการสํารวจข้างต้น โดยการประยุก ต์วิธีก าร
วิเคราะห์ปจั จัย (Factor analysis) เพื่อจัดกลุ่มและลดจํานวนตัวบ่งชี้โดย
มีรายละเอียดขัน้ ตอนการวิเคราะห์ดงั นี้
2.4 การลดจํานวนตัวบ่งชีส้ าํ หรับหลักเกณฑ์การประเมิน
การวิเคราะห์ปจั จัย (Factor analysis) เป็ นวิธกี ารทางสถิตโิ ดยการ
วิเ คราะห์ค่า สหสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรหลายๆ ตัวแปร จากค่าความ
แปรปรวน ซึ่งนิยมประยุกต์เพื่อลดจํานวนตัวแปรของปจั จัยที่พจิ ารณา
โดยปจั จัยทีไ่ ด้จะเป็ นผลมาจากการจัดกลุ่มของตัวแปรที่มสี หสัมพันธ์เข้า
ด้วยกัน [23-24] ดังนัน้ การประยุกต์วธิ กี ารวิเคราะห์ปจั จัยเพื่อวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว บ่ ง ชี้ห ลายๆ ตัว บ่ ง ชี้แ ละลดจํา นวนตัว บ่ ง ชี้
สําหรับแต่ละปจั จัยหรือหลักเกณฑ์รอง มีรายละเอียดขัน้ ตอน ดังนี้
2.4.1 การสกัดปจั จัย (Extracting the factors) คือ การจัดกลุ่มของตัว
แปรหรือ ตัว บ่ ง ชี้เ พื่อ นํ า มาใช้ แ ทนในการอธิบ ายตัว แปรหรือ ตัว บ่ ง ชี้
ทัง้ หมด หรือกล่าวคือเป็ นการวิเคราะห์หาจํานวนตัวแปรหรือ ตัวบ่งชี้ท่ี
เหมาะสมสําหรับแต่ละหลักเกณฑ์รองโดยการนํ าผลของฐานข้อมูลจาก
การสํารวจผลความคิดเห็นที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม MINITAB
16 เพื่อคํานวณหาค่า Factor loading (f) เพื่อแสดงแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ในค่าร้อยละของค่าความแปรปรวนของตัว
แปรหรือตัวบ่งชี้ โดยมีการปรับเป็ นค่ามาตรฐาน (Standardization) มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ± 1.0 จากนัน้ จึง
นํ าค่าที่ไปคํานวณหาค่า Eigen value (λ) ซึ่งเป็ นค่าความผันแปรของ
กลุ่ม ตัวแปรหรือ ตัวบ่งชี้ท่ีเกิดจากค่านํ้ าหนักของทุกๆ ตัวแปรรวมกัน
และในการเลือกพิจารณาให้เลือกจากจํานวนกลุ่มตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ท่ใี ห้
ค่า λ ≥ 1 และมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนสะสมของ
กลุ่มได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 [25-26]
2.4.2 การหมุนแกนปจั จัย (Rotating the factors) เนื่องจากบางกรณี
ตัวแปรหรือตัวบ่งชี้หลายตัวอาจมีความสัมพันธ์กนั ในหลายกลุ่ม ดังนัน้
เพื่อทําให้ค่า f มีค่ามากขึน้ หรือลดลงจนสามารถทราบได้ว่าตัวแปรหรือ
ตัวบ่งชี้นนั ้ ควรถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มใด โดยวิธที ่นี ิยมใช้ในการหมุนตัว
แปร (Factor rotation) คือ วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax จากนัน้
คํานวณหาค่า λ และพิจารณาภายใต้เงื่อนไขเหมือนข้อ 2.4.1
2.4.3 การคัด ออกตัว แปรหรือ ตัว บ่ ง ชี้ พิจ ารณาค่า ร้อ ยละของค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรหรือ ตัวบ่งชี้ (f) โดยให้เลือ กตัวแปรที่ม ีค่า
นํ้ าหนัก ตัง้ แต่ ±0.6 ขึ้นไป ซึ่งถือ ว่ามีค วามเหมาะสมในการวิเ คราะห์
ปจั จัยระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ใดทีม่ คี ่านํ้ าหนักน้อยกว่า
0.6 ให้พจิ ารณาเป็ นตัวแปรหรือตัวบ่งชีท้ ถ่ี ูกคัดออก
2.4.4 การกําหนดชือ่ กลุ่มตัวแปร (Naming the factors) จะพิจารณา
จากค่า f สําหรับแต่ละตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ว่าควรถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มตัว
แปรหรือตัวบ่งชี้ใด ถ้าค่า f ของตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ในปจั จัยกลุ่มใดมีค่า
มาก (เข้าใกล้คา่ 1 หรือ –1) ขณะทีม่ คี า่ น้อยหรือเข้าใกล้ 0 สําหรับปจั จัย
กลุ่มอื่น ตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ดงั กล่าวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มปจั จัยที่ตวั แปร

หลักเกณฑ์รอง
อัตราส่วนแสดง
สมรรถนะในการ
ทํางาน
⋮
เสถียรภาพและ
นโยบายทางการเงิน
⋮
อัตราส่วนสภาพ
คล่อง
⋮
อัตราส่วนในการทํา
กําไร
⋮
อัตราการเติบโต

ตัวแปร
X1,1
X1,2
X1,3
⋮
X1,6
X1,7
⋮
X1,10
X1,11
⋮
X1,14
X1,15
⋮
X1,26

ตัวบ่งชี้
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
⋮
อัตราส่วนหนี้สนิ
อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาว
⋮
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
⋮
อัตราผลตอบแทนจากการถือหุน้
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อยอดขาย
⋮
ยอดการขายต่อสินทรัพย์รวม

3. ผลลัพธ์
จากหลักเกณฑ์รองซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หลัก 6 ด้าน และตัว
บ่งชี้หรือ ตัววัดจํานวนทัง้ หมด 135 ตัวแปร ดังนัน้ ผลลัพ ธ์จํา เป็ น ต้อ ง
นํ าเสนอเพียงบางกลุ่ม ของหลักเกณฑ์เพื่อ เป็ นตัวอย่างเท่านัน้ ซึ่งจะ
นํ าเสนอตัวอย่างหลักเกณฑ์หลักสําหรับการประเมินสมรรถนะผลการ
ดําเนินงานด้านการเงิน มีรายละเอียดผลลัพธ์สําหรับการวิเคราะห์แต่ละ
ขัน้ ตอน ดังนี้
3.1 การสกัดปจั จัย
การสกัดปจั จัยหรือการคัดกรองตัวบ่งชี้เบื้องต้น จากผลการวิเคราะห์
ภายใต้เงื่อนไขตามขัน้ ตอนข้อ 2.4.1 กล่าวคือ กลุ่มของตัวแปรหรือตัว
บ่งชี้ต้องมีค่าไอแกน (λ) ≥ 1 และมีค่าในการอธิบายความแปรปรวน
สะสมของกลุ่ม ≥ ร้อยละ 70 จากตารางที่ 7 พบว่า มีตวั แปรหรือตัวบ่งชี้
ที่ถูกจัดกลุ่มได้จํานวน 5 กลุ่ม จากทัง้ หมด 26 กลุ่ม (โดยจํานวนกลุ่ม
ของตัว แปรหรือ กลุ่ม ของตัว บ่ง ชี้สูงสุด เท่ ากับจํา นวนตัวแปรทางด้า น
การเงินทัง้ หมด 26 ตัวแปร) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของ
กลุ่มได้รอ้ ยละ 70 และให้คา่ λ ≥ 1
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เดียวกัน กลุ่ม 1 คือ อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงเสถียรภาพ และ
สภาพคล่องระยะยาว ประกอบด้วย X1,2 X1,4 X1,7 X1,9 X1,11 X1,13 และ X1,18
กลุ่ม 2 คือ อัตราส่วนนโยบายการลงทุน และความสามารถในการบริหาร
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย X1,8, X1,12, X1,15, X1,24 และ X1,26 กลุ่ม 3
คือ อัตราส่วนทางการเงินทีแ่ สดงถึงสภาพคล่องระยะสัน้ และผลตอบแทน
ตลอดจนอัตราการขยายตัวของทรัพย์สนิ ประกอบด้วย X1,1, X1,6, X1,10
X1,14, และ X1,22 กลุ่ม 4 คือ อัตราการหมุนเวียนทรัพย์สนิ ที่ก่อให้เกิดกําไร
ประกอบด้วย X1,3, X1,5 และ X1,21 และสุดท้ายกลุ่ม 5 คือ อัตราการเติบโต
ของยอดขายและรายได้สทุ ธิ ประกอบด้วย X1,16 และ X1,23

3.2 การหมุนแกน
จากจํานวนกลุ่ม ตัวแปรหรือ ตัวบ่งชี้เบื้อ งต้นที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 3.1
นําไปหมุนแกนด้วยวิธี Varimax มีผลลัพธ์ดงั แสดงในตารางที่ 8 หลังการ
หมุน แกนให้ค่า λ ≥ 1 และมีความสามารถในการอธิบ ายค่า ความ
แปรปรวนสะสมของกลุ่มได้มากกว่าร้อยละ 70 (ซึง่ ถือว่าตรงตามเงื่อนไข
เป็ นไปตามทีก่ ําหนด)
ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์รองจากด้านลูกค้า
หลักเกณฑ์รอง
ความสามารถ
ในการ
ให้บริการ
⋮
ราคาสินค้าและ
การบริการ

ตัวแปร
X2,1
X2,2
X2,3
⋮
X2,20
X2,21

ตัวบ่งชี้
ความตรงต่อเวลาในการส่งใบนําเสนอราคา
ความตรงต่อเวลาในการต่อรองราคา
การให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
⋮
ความสามารถในการลดราคา
ความสามารถทางการแข่งขันด้านต้นทุน

ตารางที่ 5 หลักเกณฑ์รองจากด้านการพัฒนาความรูแ้ ละองค์กร

ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์รองจากด้านกระบวนการทํางาน
หลักเกณฑ์รอง
ความสามารถ
ในการ
ควบคุมดูแล
การผลิต
⋮
กระบวนการ
ทางด้านการ
พัฒนาและการ
ออกแบบ

ตัวแปร
ตัวบ่งชี้
X3,1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
X3,2 ใช้กาํ ลังการผลิตให้เกิดประโยชน์สงู สุด
X3,3 การจัดการกระบวนการผลิต
⋮

X3,43
X3,44
X3,45
X3,46

ตัวแปร

การจัดการ
ทางด้านการ
เรียนรู้
⋮
การเติบโตของ
องค์กร

X5,1
X5,2

กระบวนการหรือขัน้ ตอนในการส่งข้อมูล
ข่าวสารภายในหรือภายนอกบริษทั

⋮

⋮
ยอดการขายต่อสินทรัพย์รวม
ระบบหรือแนวทางในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

X5,18
X5,19

ตัวบ่งชี้

ตารางที่ 6 หลักเกณฑ์รองจากด้านนโยบายความเป็ นผูน้ ําในการบริหาร
หลักเกณฑ์รอง
การนําองค์กร
โดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูง

⋮
การทดลองเพือ่ การผลิต
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เพือ่ การออกแบบ
ความสามารถในการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การบริหารการจัดการทางด้านการทดสอบ
และตรวจสอบ

⋮
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์รองจากด้านความปลอดภัย
หลักเกณฑ์รอง
สมรรถนะใน
การควบคุม
ดูแลด้านความ
ปลอดภัย

หลักเกณฑ์รอง

ตัวแปร
ตัวบ่งชี้
X4,1 เวลาการสูญเสียทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุภายใน
โรงงาน
X4,2 จํานวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ภายในโรงงาน
⋮
⋮
X4,12 การเสริมสร้างกิจกรรมสนับสนุนด้านความ
ปลอดภัย

ตัวแปร
X6,1
X6,2
⋮

X6,11

ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมการประพฤติปฏิบตั ติ าม
กฏหมายและมีจริยธรรม
มีการสือ่ สารและชีแ้ จงผลการดําเนินงาน
ขององค์กร
⋮
มีการกําหนดตัวชีว้ ดั หลัก สําหรับติดตาม
ความคืบหน้าของแผนปฏิบตั กิ ารที่
ชัดเจน

ตารางที่ 7 การคัดกรองตัวแปรหรือตัวบ่งชี้เบื้องต้นโดยการจัดกลุ่มตัว
แปรสําหรับหลักเกณฑ์รองด้านการเงิน
กลุ่มตัว
แปร
กลุ่ม1
⋮
กลุ่ม 5
⋮
กลุ่ม 26

3.3 การจัดกลุ่มตัวแปรหรือตัวบ่งชี้
การพิจารณาเลือ กค่าความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรและการจัดกลุ่ม
พบว่า ตัวบ่งชีท้ ม่ี คี า่ f ทีม่ คี า่ ตัง้ แต่ 0.6 ขึน้ ไป ของการหมุนแกนสามารถ
แบ่งกลุ่มตัวแปรแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ส่วนตัวบ่งชี้ท่มี คี ่า f น้อยกว่า 0.6 จะ
ถูกคัดออกจากกลุ่มเนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มตัวบ่งชี้ทงั ้ 5 กลุ่มใน
ระดับตํ่า ทําให้สามารถตัดออกจากกลุ่มตัวบ่งชี้ได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ทัง้ หมด 4 ตัวบ่งชี้ คือ X1,17, X1,19, X1,20 และ X1,25
3.4 การกําหนดชื่อกลุ่มตัวบ่งชี้
หลังจากจัดกลุ่มตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ออกเป็ น 5 กลุ่ม ในการตัง้ ชื่อกลุ่ม
ของตัวแปรนัน้ ให้พจิ ารณาตามลักษณะตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ท่อี ยู่ในกลุ่ม

ร้อยละความ
แปรปรวน
0.294
⋮
0.065
⋮
0

ร้อยละความแปรปรวน
สะสม
0.294
⋮
0.745
⋮
0.999

ค่าไอแกน
7.641420
⋮
1.682034
⋮
0.001851

ผลการคัดกรองตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ทํางาน ด้านความปลอดภัย ด้านการพัฒนาความรูแ้ ละองค์กร และด้าน
นโยบายความเป็ น ผู้นํ าในการบริห าร ดํา เนิ นการวิเ คราะห์ม ีข นั ้ ตอน
เหมือนกับการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ปรากฏผลลัพธ์ดงั นี้
ด้า นลู กค้า ตัวบ่ ง ชี้เ พื่อ การคัด กรองเบื้อ งต้น มีท งั ้ หมด 21 ตัว บ่ ง ชี้
(ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะห์พบว่า มี 2 ตัวบ่งชี้ท่ีถูกคัดออก คือ ความ

410

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

และเพื่อ การวัดผลการจัดการโดยรวมที่มุ่งเน้ นการนํ านโยบายการ
บริหารเพื่อนํ าไปสู่การนํ าไปปฏิบตั ิจริงของผู้ผลิตฯ จึงพิจารณาโดยยึด
ตามหลักเกณฑ์การประเมินจาก TQA เข้าร่วมกับ BSC ซึ่งหัวข้อที่ม ี
ความแตกต่างจาก BSC จึงถูกพิจารณาให้เป็ นหัวข้อหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินประสิทธิภาพผูผ้ ลิตฯ ร่วมด้วย
4.2 จากการพิจารณาตัวแปรหรือการคัดออกของตัวบ่งชี้ท่มี ผี ลต่อการ
ประเมินสมถรรนะผู้ส่งมอบ เมื่อ เปรียบเทียบระหว่างวิธีการวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ท างสถิติก ับ ผลการสัม ภาษณ์ พ บว่า ความคิด เห็น ของ
ผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อตัวบ่งชีท้ ถ่ี ูกคัดออกนัน้ มีทงั ้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผล
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ปจั จัยดังต่อไปนี้
โดยผลสัมภาษณ์ท่เี ห็นด้วยกับตัวบ่งชี้ท่ถี ูกคัดออกเนื่องจากมีตวั แปร
หรือตัวบ่งชี้อ่นื ๆ ที่สามารถใช้เพื่อวัดสมรรถนะแทนกันได้ในแต่ละกลุ่ม
ของหลักเกณฑ์รอง หรือ ตัวแปรที่ถูกคัดออกนัน้ ไม่ม ีความจําเป็ นต้อ ง
พิจารณาเพื่อวัดสมรรถนะของผูส้ ่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ซึ่งมีตวั
แปรหรือ ตัว บ่ ง ชี้ท่ีถู ก คัด ออกหลัง ผลการสัม ภาษณ์ ด้า นการเงิน คือ
รายได้สุทธิต่อสินทรัพย์รวม (X1,17) อัตราส่วนการเพิม่ ขึน้ ของกําไรสุทธิ
(X1,19 ) กํ าไรขัน้ ต้น ของค่า ใช้จ่า ยจากการขาย (X1,20 ) และอัต ราส่ว น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (X1,25) ด้านลูกค้าคือ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าภายในหรือความพึงพอใจของพนักงานภายในบริษทั (X2,10) และ
ราคาที่เป็ นไปตามความเป็ นจริง (X2,19) ด้านกระบวนการคือ อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (X3,7) อัตราส่วนของเสีย (X3,8) และระบบ
การแก้ไขและป้องกัน (X3,18) และด้านการพัฒนาความรู้และองค์กรคือ
ช่ ว งระยะเวลาในการนํ า เสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ (X5,2) และอัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (X5,17) ในทางกลับกันมีตวั แปรหรือตัวบ่งชี้
ที่ผู้บริหารไม่เห็นด้วยกับผลการวิเคราะห์ปจั จัยในการพิจารณาเป็ นตัว
แปรที่ถูกคัดออกและควรเป็ นตัวแปรที่ใช้เพื่อเป็ นตัววัดสมรรถนะของผู้
ส่ง มอบชิ้น ส่ว นประกอบรถยนต์ ทางด้า นกระบวนการ กลุ่ ม ของการ
วางแผนและการบริ ห ารของกระบวนการภายในคื อ การจัด การ
กระบวนการผลิต (X3,3) และการลดต้นทุนการผลิต (X3,4) และด้านการ
พัฒนาความรู้และองค์กร กลุ่มของแนวทางในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาใน
อนาคตคือ การฝึกอบรมพนักงานใหม่ (X5,8)
ดังนัน้ ในการนํ าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปจั จัยไปใช้ควรใช้ควบคู่กนั
กับ ผลการสัม ภาษณ์ ผ ลความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารภายในองค์ ก ร
เนื่องจากผลสรุปที่ได้เป็ นผลที่ผู้บริหารได้ผ่านการยอมรับและพร้อมใน
การนําไปประยุกต์อย่างเหมาะสมสําหรับแต่ละองค์กร
เอกสารอ้างอิ ง

พึงพอใจของลูกค้าภายในหรือความพึงพอใจของพนักงานภายในบริษทั
(X2,10) และราคาทีเ่ ป็ นไปตามความเป็ นจริง (X2,19)
ด้านกระบวนการ ตัวบ่งชี้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้นมีทงั ้ หมด 46 ตัว
บ่งชี้ (ตารางที่ 3) ผลการวิเคราะห์พบว่า มี 5 ตัวบ่งชี้ท่ถี ูกคัดออก คือ
การจัด การกระบวนการผลิต (X3,3) การลดต้ น ทุ น การผลิต (X3,4)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (X3,7) อัตราส่วนของเสีย (X3,8)
และระบบการแก้ไขและป้องกัน (X3,18)
ด้านการพัฒนาความรู้และองค์กร ตัวบ่งชี้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้นมี
ทัง้ หมด 12 ตัวบ่งชี้ (ตารางที่ 4) ผลการวิเคราะห์พบว่า มี 3 ตัวบ่งชี้ท่ถี ูก
คัด ออก คือ ช่ ว งระยะเวลาในการนํ าเสนอผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ (X5,2) การ
ฝึ กอบรมพนักงานใหม่ (X5,8) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (X5,17)
ด้านความปลอดภัย และด้านนโยบายความเป็ นผูน้ ํ าในการบริหาร ตัว
บ่งชี้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้นมีทงั ้ หมด 19 และ 11 ตัวบ่งชี้ (ตารางที่ 5
และ 6) ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์พบว่า ไม่มตี วั บ่งชี้ท่ถี ูกพิจารณาใน
การคัดออก
3.5 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูบ้ ริหารสําหรับการกําหนด
หลักเกณฑ์การประเมินขัน้ สุดท้าย
การพิจารณาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผูผ้ ลิต ฯ เพื่อการลดจํานวน
เกณฑ์การประเมินให้น้อยลง ตัววัดสมรรถนะที่ถูกพิจารณาในการคัด
ออกนัน้ นอกจากจะต้อ งมีค วามสัม พัน ธ์ก ารทางสถิติแล้ว จํา เป็ นต้อ ง
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ดังนัน้ การคัดออกตัวบ่งชี้ท่จี ะใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะผู้ผลิตจําเป็ นต้องผ่านการเห็นชอบร่วมกันจากกลุ่ม
ผูบ้ ริหารขององค์กรนัน้ อีกครัง้ ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
จากขัน้ ตอนที่ 3.5 พบว่า มีตวั แปรหรือ ตัว บ่ งชี้บ างตัว ที่ผลการ
สัมภาษณ์ออกมาควรเก็บไว้เป็ นเกณฑ์เพื่อการพิจารณาสมรรถนะในการ
ดําเนินงานของผู้ผลิต ฯ คือ การจัดการกระบวนการผลิต (X3,3) การลด
ต้นทุนการผลิต (X3,4) และการฝึกอบรมพนักงานใหม่ (X5,8)
ตารางที่ 7 การคัดกรองตัวแปรหรือตัวบ่งชี้เบื้องต้นโดยการจัดกลุ่มตัว
แปรสําหรับหลักเกณฑ์รองด้านการเงินเมื่อมีการหมุนแกนแบบ Varimax
กลุ่มตัว
แปร
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5

ร้อยละความ
แปรปรวน
0.250
0.187
0.137
0.100
0.071

ร้อยละความแปรปรวน
สะสม
0.250
0.437
0.574
0.674
0.745

ค่าไอแกน
6.493169
4.854079
3.554974
2.610869
1.839095

[1]

4. สรุปผลและวิ จารณ์
4.1 จากการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินหลักโดยวิธี 5DBSC
พบว่าเมื่อเปรียบเทียบหัวข้อที่ได้จาก [6] พบว่าจํานวนหัวข้อหลักเกณฑ์
ทีม่ คี วามแตกต่างกันนัน้ ถูกปรับให้มคี วามเหมาะสมตามนโยบายของแต่
ละองค์กร โดยเลือ กตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานทางด้านความปลอดภัย
เป็ นหัวข้อหลักเกณฑ์การพิจารณาผูผ้ ลิตเพิม่ เติม

[2]
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การศึกษาปัจจัยสําคัญเชิ งพฤติ กรรมที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนิ นกิ จกรรมการจัดการพลังงาน
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บทคัดย่อ

1. บทนํา

การดําเนิ น กิจ กรรมการจัดการพลัง งานแบบสมบูร ณ์ เ พื่อ ยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้ประสบผลสําเร็จมีปจั จัยสําคัญเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย การ
ได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ บทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูง และการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน โดยเมื่อทําการจําแนกปจั จัยในแต่ละด้านออกเป็ น
ปจั จัยย่อยและจัดลําดับความสําคัญสูงสุด 10 ลําดับ จะพบว่าการได้รบั
คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ม ีประสบการณ์ และความรู้ด้านเทคนิ คใน
เรื่องมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานและมีการตรวจติดตามอย่างสมํ่าเสมอเป็ น
ปจั จัยย่อยที่สําคัญสูงสุด ในขณะผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทในด้านการ
กํา หนดและกระจายนโยบายและเป้ าหมายอย่างชัดเจนเป็ นรูป ธรรม
รวมถึง การแสดงความมุ่งมั ่นที่จะดําเนินกิจกรรมให้ประสบความสําเร็จ
เป็ นปจั จัยที่สําคัญรองลงมา ส่วนปจั จัยด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
จะเกิ ด ขึ้น ภายหลัง จากการให้ ค วามสํ า คัญ กับ ป จั จัย ด้า นการได้ ร ับ
คําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญและปจั จัยด้านบทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูง
คําสําคัญ : การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์, ประสิท ธิภาพการใช้
พลังงาน, วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม หรือ Total Energy Management
(TEM) [1] ซึ่งดําเนินงานโดยสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Scale
Industries: SMIs) ให้กบั อุตสาหกรรมภาคการผลิตในเรื่องของการลด
การใช้พลังงานจากความสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตส่งผลต่อ
การลดต้ น ทุ น ด้า นพลัง งาน ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้ร บั ก็คือ วิส าหกิจ ที่เ ข้า ร่ ว ม
สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 1,984 ล้านบาท เฉลี่ยแห่งละ 2.7
ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้มกี ารงานเพื่อมอบรางวัลการจัดการพลังงาน
ดีเด่นให้กบั วิสาหกิจทีส่ ามารถปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานและเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างดีเยี่ยม มีการมอบเกียรติบตั รให้กบั
วิสาหกิจทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯจํานวน 299 รายซึ่งสามารถการใช้พลังงาน
รวมกันได้มากกว่า 900 ล้านบาท
การศึกษาปจั จัยสําคัญเชิงพฤติกรรมนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนด
แนวทางและวิธีการในเชิงพฤติกรรมที่จ ะส่ง ผลต่อ ความสําเร็จในการ
ดํา เนิ น งานกิจ กรรมเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้ พ ลัง งานของ SMIs ให้
ประสบผลสํ า เร็จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมถึ ง การสร้ า งตัว อย่ า งของ
ความสําเร็จให้เป็ นต้นแบบสําหรับ SMIs ในประเทศไทยจะได้พฒ
ั นา
ด้า นการจัด การพลัง งานเพื่อ สร้า งความมั ่นคงด้า นพลัง งานและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการจัดการพลังงานแบบบูรณาการโดย
ทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว มที่ เ หมาะสมต่ อ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
เศรษฐกิจโลก

Abstract
The implementation of Total Energy Management activity for
improving energy efficiency of small and medium scale industries
required key behavior success factors including consultation of
experts, role of top management and participation of employee
respectively, The top 10 Items of sub-factors to be required for
accomplishing the target of activity are including the experience of
expert in implementing energy conservation measures and the
role of top management in commitment’s, effective policy and
target deployment, but the participation of employee shall be
initiated through the factor of expert and top management
afterward.
Keywords: total energy management, energy efficiency, small
and medium scale industries.

2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาหาปจั จัยสําคัญเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสําเร็จที่
จะการดําเนินงานกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ SMIs
2.2 เพื่อแสวงหารูปแบบเชิงพฤติกรรมของบุคลากรใน SMIs ที่มสี ่วน
สําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ประสบ
ผลสําเร็จได้อย่างเป็ นรูปธรรม
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ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณ การใช้พลังงาน
เชื้อ เพลิง และลดการนํ าเข้า รวมทัง้ ยัง เป็ น การลดต้น ทุ น การผลิต ใน
โรงงาน อัน เนื่ อ งจากการสู ญ เสีย ในระหว่ า งกระบวนการผลิ ต และ
ค่าใช้จ่ายด้า นพลังงาน โดยเป็ น การผสมผสานแนวความคิดทางการ
บริหารจัดการและหลักทางวิศวกรรมอย่างเป็ นระบบ เช่น การควบคุม
คุณภาพทั ่วทัง้ องค์กร (Total Quality Control) วิศวกรรมระบบที่เน้ น
การออกแบบระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรและระบบควบคุมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (Concurrent Engineering) และวิศวกรรมคุณค่า เพื่อ
การอนุ รกั ษ์พลังงาน (Value Engineering) การดําเนินกิจกรรมแบ่งเป็ น
4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) Cost / Energy Focus ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการประหยัด
พลังงานว่าไม่ใช่เรื่องของพลังงานเท่านัน้ หากแต่เป็ นเรื่องของการ ลด
ต้นทุน และเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขัน
2) การกํ า หนดนโยบาย แผนงานและแผนการปฏิบ ัติ ผู้บ ริห าร
ระดับสูงจํา เป็ นต้อ งมีการกํา หนดนโยบาย เป้า หมายและทิศทางของ
องค์ก รที่ช ัด เจน เพื่อ ให้ผู้บ ริห ารระดับ กลางและล่ า งสามารถนํ า ไป
ประยุกต์เป็ นแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
3) Product / Process Improvement โดยมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization of Resource Usage) เพื่อลดต้นทุน
การสูญเสียทีเ่ กิดจากการออกแบบและการผลิต (Process)
4) Total Involvement ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

3. กรอบแนวคิ ดของงานวิ จยั
พระราชบัญ ญัติการส่งเสริม การอนุ รกั ษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 ได้กําหนดโครงสร้างการจัดการพลังงานให้กบั โรงงานและอาคารที่
อยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมจะต้องดําเนินการตามทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 1 [2]

รูปที่ 1 โครงสร้างการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริม
การอนุ รกั ษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [2]
เนื่องจาก SMIs จํานวนมากไม่ได้อยู่ในบังคับตามกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว อีกทัง้ มีความแตกต่างในด้านอุปสรรคของการดําเนินกิจกรรม
การใช้พ ลัง งานอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและพฤติก รรมการตัดสิน ใจของ
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น แต่ ท่ี ม ี เ หมื อ นกั น ก็ คื อ การให้
ความสําคัญกับการผลิตมากกว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน [3]

SMIs ทีต่ ้องการประสบผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานจําเป็ นต้องมีแนวทางและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับการ
กํ า จัด อุ ป สรรคซึ่ ง แตกต่ า งไปจากวิส าหกิจ ในขอบข่ า ยควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมและอนุรกั ษ์พลังงาน
การศึกษานี้จงึ ได้ใช้กรอบแนวคิดด้านคุณลักษณะของปจั จัยสําคัญ
เชิงพฤติกรรมของบุคลากรของวิสาหกิจเฉพาะส่วนที่เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญ 3 ส่วน ตามทีแ่ สดงในรูปที่ 2

อุป สรรคในการจัดการพลัง งานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพที่สําคัญ ของ
SMIs [4] ประกอบด้วย การขาดแคลนเงินทุน การสื่อสารและการปรับ
ความเห็น การขาดข้อ มู ล นอกจากนี้ เมื่อ วิเ คราะห์ใ นเชิง ลึก ยัง พบ
ประเด็นทีเ่ ป็ นอุปสรรคที่มอี ิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการพลังงาน
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพอย่างมาก ประกอบด้วย ความลํ าบากในการหา
บุคลากรที่มคี วามสามารถด้านการจัดการพลังงาน ได้รบั ข้อมูลด้านการ
จัดการพลังงานที่ไม่ชดั เจนหรือ ยากต่อ การทําความเข้าใจหรือมีความ
คลุมเครือ ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนํ ามาปรับใช้กบั องค์กรได้ การปิ ดกัน้
การสื่อสารกัน ของบุคลากรภายในองค์กร ผลตอบแทนทีไ่ ม่คมุ้ ค่าต่อการ
ลงทุน และการขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

ตัวแปรอิสระ
บทบาทของผู้บริหารระดับสูง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มกี ารจัดทํา
โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานสําหรับ SMIs [1] โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ ให้
คําปรึกษาแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการใช้

ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

การได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี�ยวชาญ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
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เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของพนั ก งานโดยรวม ก็ คื อ การเปลี่ ย น
วัฒนธรรมองค์การ จากการศึกษาปจั จัยสําคัญเชิงพฤติกรรมที่มผี ลต่อ
ความสํา เร็จ ในการดํ า เนิ น กิจ กรรมกลุ่ ม เกิด จากป จั จัย สํ า คัญ ย่ อ ย 3
ประการ คือ ความสามารถของพนักงาน แรงจูงใจ และ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม [6], [7], [8]

ส่ ว นแรกคื อ บทบาทของผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ในด้ า นการกํ า หนด
นโยบาย เป้าหมาย การแสดงความมุง่ มั ่น ให้การสนับสนุ น มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปญั หาอุปสรรค ส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
พนักงานในการดําเนินงานกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงาน
ส่วนสําคัญลําดับต่อมาคือ การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็ นกลไกเชิง
พฤติกรรมของพนักงานในด้านการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ
รวมถึงการมีแรงจูงใจทีจ่ ะร่วมดําเนินให้บรรลุเป้าหมาย [3]
ส่ว นที่สํา คัญ ลํ า ดับ สุด ท้า ยก็คือ การได้ร บั คํ า ปรึก ษาแนะนํ า จาก
ผู้เ ชี่ ย วชาญเกี่ย วกับ แนวทาง วิธีก าร กลไก มาตรการที่เ หมาะสม
ั หาระหว่างการดําเนิ น งาน
ตลอดจนการให้คํา แนะนํ า วิธีการแก้ไขป ญ
กิจ กรรมซึ่ง ส่ง ผลให้ก ารดํ า เนิ น กิจ กรรมบรรลุ เ ป้ าหมายและประสบ
ผลสําเร็จ

3.2.1 ความสามารถของพนักงาน (Ability)
การให้ความสําคัญการปรับปรุงความสามารถของพนักงานส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการลําดับความสําคัญของการกิจกรรมที่จะดําเนินงานซึ่ง
แสดงออกทางพฤติก รรม เช่น การแสดงความคิด เห็น การเสนอแนว
ทางการปรับ ปรุ ง งาน การเข้า ร่ว มประชุ ม กลุ่ ม กิจ กรรม การติด ตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการแก้ไขปญั หาอุปสรรค
ความยุง่ ยาก ฯลฯ

3.1 บทบาทของผู้บริหารระดับสูง (Top management role)

3.2.2 แรงจูงใจ (Motivation)
บทบาทของพนัก งานที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบ มีค วามรู้ มีท ัก ษะการ
ทํางาน มีการสร้างหน่ วยงานที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม
มีการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและให้รางวัลตอบแทน เพื่อ กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ดอี ย่างต่อเนื่ องและสร้างสภาพแวดล้อ มการทํางานที่ดีให้
เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยรวม ความเข้าใจถึงผลลัพธ์ท่ไี ด้และการได้รบั
ผลตอบแทนจากผลลัพธ์นัน้ อย่างเป็ นรูปธรรมจะสร้างแรงจูงใจ รวมถึง
การกระตุน้ เตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายเตือน ฯลฯ

การเปลี่ย นแปลงวิส าหกิจ ที่มุ่ ง หวัง ความยั ่งยืน จํา เป็ น ต้อ งอาศัย
จิต วิท ยาองค์ก รซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ ความมั ่นใจของพนั ก งานในการบริห าร
นโยบายของผู้บริหารซึ่งหมายถึงการให้ความสําคัญ ต่อความมั ่นคงใน
ชีวติ การงานของพนักงาน จึงทําให้พนักงานทุ่มเทความรูค้ วามสามารถ
ให้กบั วิสาหกิจอย่างแท้จริง บทบาทสําคัญของผูบ้ ริการระดับสูงที่มผี ลต่อ
พฤติก รรมของพนัก งานมีอ งค์ป ระกอบหลัก อยู่ 2 ตัว แปร คือ ความ
มุง่ มั ่น และ การจัดสรรทรัพยากร [3], [4], [5], [6], [7]
3.1.1 ความมุง่ มั ่น (Commitment)
ผู้บริหารระดับสูงจําเป็ นต้อ งแสดงบทบาทในเรื่อ งของการกําหนด
นโยบาย แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในวิสาหกิจ การ
กําหนดเป้าหมายที่เหมาะสม การมีส่วนร่วม การแก้ไขปญั หาอุปสรรคที่
ยุ่ง ยากในการดํา เนิ น งานกิจ กรรมต่ า งๆ การเข้า ตรวจเยี่ย มติด ตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน โดยต้องมีลกั ษณะที่ส่งเสริมให้เกิดผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมการใช้พลังงานของ
พนักงานภายในวิสาหกิจให้เป็ นรูปแบบที่ย ั ่งยืนมากกว่าแบบเฉพาะกิจ
เพื่อ ให้เกิดพฤติกรรมของพนักงานที่ส่งผลทางบวกต่อ การการดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ

3.2.3 สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม (Favorable working environment)
สภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสมต่ อ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพทัง้ ทางด้า น
กายภาพและจิตวิทยา ก็คอื การกําจัดอุปสรรคในการดําเนินงานกิจกรรม
ปรับปรุงต่างๆและกําจัดอุปสรรคต่อการตัดสินใจในเรื่องของการจัดสรร
ทรัพ ยากร ซึ่ง ในงานวิจ ยั นี้ ห มายถึง การอํ า นวยความสะดวกในการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนหรือวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การเข้าถึงทรัพยากร
ทีจ่ าํ เป็ น เช่น ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์
3.3 การได้รบั คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Consultant)
อุป สรรคในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้พลังงานของ SMIs ก็คือ
อุปสรรคต่อ การที่จะนํ ามาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้พลังงานไป
ปฏิ บ ัติใ ช้ จ ริง อัน มีส าเหตุ ต่ อ เนื่ อ งมากจาก การขาดบุ ค ลากรด้ า น
พลัง งาน การขาดความรู้ เ กี่ ย วกับ มาตรการและวิธีก ารดํ า เนิ น การ
ดําเนินงานกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทัง้ ด้านการบริหาร
จัดการและด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น [3]
ดังนัน้ การได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จะช่วยวิสาหกิจสามารถ
แก้ไขปญั หาอุปสรรคและส่งเสริมให้การดําเนินงานกิจกรรมต่างๆบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยองค์ประกอบสําคัญของคุณสมบัติท่ี
ผู้เ ชี่ย วชาญควรมี 3 ประการ ประกอบด้ว ย ความรู้ท างด้า นเทคนิ ค
ประสบการณ์ และ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ [9]

3.1.2 การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation)
แนวคิด และวิธีก ารบริห ารจัด การทรัพ ยากรของวิส าหกิ จ การ
คัดเลือกพนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อทําหน้าที่สง่ เสริมกิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่จี ําเป็ นต่อการ
ดําเนินกิจกรรมทีต่ ่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรของวิสาหกิจ
3.2 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee involvement)
การเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกับการดําเนินกิจกรรม
เพื่อ การเปลี่ย นแปลงวิส าหกิจ จะส่ ง เสริม ให้เ กิด ความตระหนั ก รู้ถึง
ความสํ า คัญ ในการดํา เนิ น กิจ กรรมและสร้า งแรงกระตุ้น ให้พ นัก งาน
ปฏิบ ตั ิตามงานกิจ กรรมให้บ รรลุเ ป้ าหมายได้อ ย่า งเป็ น รูป ธรรม การ
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4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเมื่อทํา
การทดสอบความแตกต่างของปจั จัยแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หมายความว่า สามารถนํ า
ค่าเฉลีย่ ของปจั จัยในแต่ละข้อมาเปรียบเทียบกันได้และมีผลสรุปดังนี้

ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบ
สมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมซึ่ง
ได้รบั รางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กันจํานวน 5 วิสาหกิจเพื่อ ทําการเก็บข้อ มูลในลักษณะที่เป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากพนักงานที่มสี ่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจละ 30 คน รวมทัง้ สิน้ 150 คน

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะทั ่วไปของพนักงานทีต่ อบแบบสอบถาม
ลักษณะผูต้ อบแบบสอบถาม

5. ระเบียบวิ ธีวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําแบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยสําคัญเชิงพฤติกรรมที่ม ี
ผลต่อ ความสําเร็จในการดําเนิ นงานกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบ
สมบูรณ์โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ ประสบการณ์ในการทํางาน แผนกที่
สังกัดและบทบาทในการดําเนินงานกิจกรรม
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับปจั จัยด้านบทบาทของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง จํานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้านทัศนคติเกีย่ วกับปจั จัยด้านการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน จํานวน 30 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับปจั จัยด้านการได้รบั
ความปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 20 ข้อ
วิธตี อบแบบสอบถามใช้การประเมินความเห็นว่าข้อคําถามมีความ
สอดคล้องกับสภาพจริงของวิสาหกิจมากน้อยเพียงใดในแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึงไม่สอดคล้องอย่างยิง่
2 หมายถึงไม่สอดคล้อง
3 หมายถึงปานกลาง
4 หมายถึงสอดคล้อง
5 หมายถึงสอดคล้องอย่างยิง่
ผู้วิจยั ได้ดําเนิ นการแจกและเก็บรวบรวมข้อ มูลจากแบบสอบถาม
จํา นวนวิส าหกิจ ละ 30 ชุ ด จากนัน้ ทํ า การประมวลผลข้อ มูล เพื่อ
วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย และหาค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามเป็ นรายข้อ และรายด้าน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One
way ANOVA ซึง่ กําหนดนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
ค่าเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันไม่ได้เกิดจากค่าความแปรปรวนที่แตกต่างกัน เมื่อ
ผลการทดสอบพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของป จั จัย ในแต่ ล ะข้อ สามารถนํ า มา
เปรียบเทียบกันได้ จึงทําการจัดเรียงลําดับความสําคัญของแต่ละปจั จัย
ตามค่าเฉลีย่ รายข้อจากค่ามากทีส่ ดุ ไปหาค่าน้อยทีส่ ดุ

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน

หน่วยงานทีส่ งั กัด

บทบาทในการดําเนิน
กิจกรรม

6. การวิ เคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
ผู้วจิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ข้อ มูลจากแบบสอบถามและสรุปผลทาง
สถิติของข้อมูลทั ่วไปที่ได้จากแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
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จํานวน

%

ชาย

121

80.7

หญิง

29

19.3

18 - 30 ปี

44

29.3

31 - 40 ปี

62

41.3

41 - 50 ปี

34

22.7

51 - 60 ปี

10

6.2

ตํ่ากว่า ปวส.

73

48.7

ปวส.

26

17.3

ปริญญาตรี

46

30.7

สูงกว่าปริญญาตรี

5

3.3

1 – 5 ปี

28

18.7

6 – 10 ปี

44

29.3

11 – 15 ปี

32

21.3

16 ปี ขน้ึ ไป

46

30.1

แผนกผลิต

102

68.0

แผนกซ่องบํารุง

21

14.0

แผนกวางแผน

3

2.0

แผนกอื่นๆ

24

16.0

ส่งเสริมกิจกรรม

39

26.0

ตรวจประเมิน

8

5.3

หัวหน้ากลุ่ม

15

10.3

สมาชิกกลุ่ม

88

58.7
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ผู้เชี่ยวชาญและปจั จัยด้านบทบาทของผู้บริหารระดับสูง มีความสําคัญ
มากกว่าป จั จัย ด้า นการมีส่ว นร่ว มของพนักงาน นอกจากนี้ ยัง มีส่ว น
อย่างมากในการกําจัดอุปสรรคสําคัญของ SMIs ประกอบด้วย อุปสรรค
ด้า นการขาดแคลนเงิน ทุ น อุ ป สรรคจากการสื่อ สารและการปรับ
ความเห็น และ อุปสรรคจากปญั หาจากการขาดข้อมูล

พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุในช่วง
31 ปี ถึง 40 ปี จบการศึก ษาระดับปริญ ญาตรีม ีประสบการณ์ ทํ างาน
มากกว่า 16 ปี สังกัดแผนผลิต และมีบทบาทเป็ นสมาชิกกลุ่มกิจกรรม
ดังรายละเอียดของข้อมูลทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 1
นอกจากนี้ การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล และสรุ ป ผลเรื่อ งทัศ นคติ ข อง
พนั ก งานเกี่ ย วกั บ ป จั จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการจั ด
การพลังงานแบบสมบูรณ์จาํ แนกเป็ นรายด้าน พบว่า ปจั จัยทัง้ สามด้านมี
ความสํ า คัญ ในระดับ มาก โดยป จั จัย ด้ า นการได้ร ับ คํ า ปรึก ษาจาก
ผู้เ ชี่ย วชาญมีค่ า สู ง ที่ สุ ด ในขณะที่ป จั จัย ด้า นบทบาทของผู้ บ ริห าร
ระดับสูงอยูใ่ นระดับรองลงมา ส่วนปจั จัยด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
อยูใ่ นระดับน้อยกว่าปจั จัยด้านอืน้ ๆ ดังข้อมูลทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 2
เมื่อทําการจัดเรียงลําดับปจั จัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 10 ลําดับ พบว่า 2 ลําดับแรกเป็ นปจั จัยด้าน
การได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย

ตารางที่ 2 ป จั จัย สํา คัญ เชิง พฤติก รรมที่ส่ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรม จําแนกเป็ นรายด้าน
ปจั จัยสําคัญ

• ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ท่ีม ีประสบการณ์ ในด้านมาตรการอนุ รกั ษ์
พลังงาน
• การตรวจติดตามของผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยให้ผบู้ ริหารมีการติดตาม
ผลความคืบหน้าของการดําเนินกิจกรรม
ส่วนปจั จัยด้านบทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูงอยู่ใน 4 ลําดับถัดมา
ประกอบด้วย
• นโยบายในการดําเนิ นกิจกรรมมีกระจายลงสู่พนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารอย่างเป็ นรูปธรรม
• นโยบายและเป้าหมายของผูบ้ ริหารระดับสูงมีความชัดเจน
• นโยบายและเป้าหมายทําให้พนักงานมีความพยายามดําเนิน
กิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จ
• ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั ่นที่จะดําเนิ นกิจกรรมให้ประสบ
ความสําเร็จ
สําหรับปจั จัยใน 3 ลําดับต่อมาเป็ นปจั จัยด้านการได้รบั คําปรึกษา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญประกอบด้วย
• ผู้ เ ชี่ ย วชาญมีค วามรู้ ด้ า นเทคนิ ค ที่ จํ า เป็ นต่ อ การดํ า เนิ น
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
• การตรวจติด ตามของผู้เ ชี่ย วชาญทํ า ให้พ นัก งานเกิด ความ
กระตือรือร้นในการนําเสนอความคืบหน้า
• ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผู้มคี ุณวุฒแิ ละคุณสมบัตเิ หมาะสมต่อการเป็ น
ทีป่ รึกษา
ส่วนลําดับสุดท้ายเป็ นปจั จัยด้านบทบาทของผู้บริหารระดับสูงใน
หัวข้อ ผู้บ ริหารระดับสูงได้สนับสนุ นให้พนัก งานเพิ่ม พูน ทักษะความรู้
ความสามารถที่จํา เป็ นต่ อ การดํา เนิ น กิจ กรรมให้ป ระสบผลสํา เร็จ ดัง
ข้อมูลทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 3
ในขณะที่ป จั จัย ด้านการมีส่ว นร่วมของพนัก งานนัน้ ไม่อ ยู่ใน 10
ลํ า ดับ แรก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ป จั จัย ด้ า นการได้ ร ับ คํ า ปรึ ก ษาจาก

N

Mean

SD.

ด้านบทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูง

150

3.67

0.80

ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

150

3.63

0.78

ด้านการได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ

150

3.77

0.77

ตารางที่ 3 ป จั จัย สํา คัญ เชิง พฤติก รรมที่ส่ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรม ตามระดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 10 ลําดับแรก
ปจั จัยสําคัญ

ปจั จัยเชิงพฤติกรรมทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จ

ค่าเฉลีย่

ด้านการได้รบั
คําปรึกษาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

• ผู้ เ ชี่ ย วชาญเป็ น ผู้ ท่ี ม ี ป ระสบการณ์ ใ น
มาตรการต่างๆได้ประสบความสําเร็จ
• การตรวจติด ตามของผู้เ ชี่ย วชาญช่ว ยให้
ผู้บ ริห ารมีก ารติด ตามความคืบ หน้ า เพิ่ม
มากขึน้

4.20
(0.70)

ด้านบทบาทของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง

• นโยบายของการดําเนินกิจกรรมมีกระจาย
ลงสู่ระดับพนักงานอย่างเป็ นรูปธรรม
• นโยบา ยและเ ป้ าหมา ยของผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูงมีความชัดเจน
• นโยบายและเป้ าหมายทํ า ให้พ นั ก งานมี
ความพยายามในการปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ป ระสบ
ความสําเร็จ
• ผูบ้ ริหารระดับสูงมีความมุ่งมันที
่ ่จะดําเนิน
กิจกรรมให้ประสบความสําเร็จ

ด้านการได้รบั
คําปรึกษาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ด้านบทบาทของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
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• ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความรูด้ า้ นเทคนิคทีจ่ าํ เป็นต่อ
การดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
• การตรวจติดตามของผูเ้ ชีย่ วชาญทําให้เกิด
ความกระตือ รือ ร้น ในการนํ า เสนอความ
คืบหน้า
• ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี คุ ณ วุ ฒ ิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ท่ี
เหมาะสมต่อการเป็ นทีป่ รึกษา
• ผู้บริหารระดับสูงได้สนับสนุ นให้พนักงาน
เพิม่ พูนทักษะความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะเป็น
ต่อการดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

4.03
(0.71)
3.98
(0.65)
3.97
(0.63)
3.95
(0.70)
3.94
(0.65)
3.94
(0.69)
3.92
(0.67)
3.91
(0.68)
3.90
(0.60)
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7. อภิปรายผล
ปจั จัยสําคัญ เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ SMIs สามารถดําเนิ นงาน
กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ ได้ประสบผลสําเร็จจนได้รบั
รางวัลดีเด่น คือ การได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ใน
มาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานและมีการตรวจติดตามอย่างสมํ่าเสมอ อีกทัง้
ยัง มีคุ ณ วุ ฒ ิแ ละคุ ณ สมบัติท่ีเ หมาะสมต่ อ การเป็ น ที่ป รึก ษา ในขณะ
ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง เป็ น ผู้ ม ีบ ทบาทในด้ า นการกํ า หนดนโยบายและ
เป้าหมาย มีวธิ กี ารกระจายนโยบายและเป้าหมายลงสู่พนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการได้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม รวมถึง การแสดงออกถึงความ
มุ่งมั ่นที่จะดําเนินกิจกรรมให้ประสบความสําเร็จ [1], [5], [6], [7], [10]
ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้จะมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อการสร้างความมีส่วนร่วมของ
พนักงาน
ดังนัน้ SMIs ที่ต้องการดําเนินกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบ
สมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ประสบความสําเร็จ
มีค วามจํา เป็ น ต้ อ งส่ง เสริม ป จั จัย สํา คัญ เชิง พฤติก รรมในด้า นการให้
คําปรึกษาและบทบาทของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะส่งผลต่อ พฤติกรรม
ของพนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพิม่ มากขึน้ กล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า การสร้างความมีสว่ นร่วมของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารจะเกิดขึน้
จากการให้ความสําคัญกับปจั จัยด้านการได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
และป จั จัย ด้านบทบาทของผู้บ ริห ารระดับ สูง ซึ่งเป็ นตัว กระตุ้น ให้เ กิด
ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริม
อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ดํ า เนิ น งานกิจ กรรมการจัด การพลัง งานแบบสมบู ร ณ์ เ พื่ อ ยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม รวมถึงวิสาหกิจที่ได้รบั
รางวัลดีเด่นจากการดําเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
เอกสารอ้างอิ ง
[1] กรมส่งเสริม อุต สาหกรรม, “รายงานผลการดําเนิ นงาน”, URL:
http://www.dip.go.th, access on 25/08/2015.
[2] กรม พั ฒ น า พลั ง ง า น ท ดแ ท นแ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น , 2550,
พระราชบัญ ญัติการส่งเสริม การอนุ รกั ษ์พลังงาน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.
2550, กระทรวงพลังงาน.
[3] Ali Hasanbeigi, Christoph Menke and Peter Du Pont, “Barriers
to Energy Efficiency Improvement and Decision-making
Behavior in Thai Industry, Energy Efficiency, Springer Science,
2010, Vol. 3, No. 1, pp. 3:33-52.
[4] ณัฐกร กิตติวรรุท ธ์, กูสกานา กูบาฮา, 2556, การจัดการการใช้
พลังงานอย่างมีประสิท ธิภ าพในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือ กแข็ง
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การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิ จอุตสาหกรรมไทย
An analysis of factors affecting the potential development and innovation of
Thailand industrial sector
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 1, อนุวตั เจริญสุข 2

คณะบริหารธุรกิจ,สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุน่
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1

orbusiness@hotmail.com
2
anuwat@tni.ac.th

textile and garment industrial sector, and food industrial sector.
Systematic Random Sampling was used to select the samples. The
samples included 370 companies. The research instrument was a 5point rating scale questionnaire. The data were analyzed for their
descriptive analysis and factor analysis with the statistic program. The
results revealed that the factors that affected the potential development
and innovation of Thailand industrial sectors the most was the
production process development. The second effective factor was the
marketing.
From the factor analysis, there were 7 factors that affected the potential
development and innovation of Thailand industrial sectors. Those were;
1) production process development consisting of 11 indicators; 2)
company’s supporting policy consisting of 11 indicators; 3)
government’s supporting policy consisting of 8 indicators; 4) personnel
development consisting of 11 indicators; 5) technology transfer
consisting of 6 indicators; 6) material quality consisting of 5 indicators;
and 7) need for product development consisting of 4 indicators. In
addition, the results also revealed that operation that aimed to develop
potential and innovation of Thailand industrial sectors needed to operate
the whole system. The main focus should be on production process
development which needed to have all supports from inside and
outside. The inside referred to the company’s own policy while the
outside referred to the government supporting policy. With this way, the
industrial companies could be able to continuously develop their
potential and innovation.
Keywords:Innovation, the potential development
1. บทนํา
ปจั จุบนั การแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้าน
สินค้าและด้านบริการทําให้องค์กรต่างๆต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ผูบ้ ริหารขององค์กรทีป่ ระสบความสําเร็จส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพือ่ นําความรูแ้ ละแนวคิดใหม่
มาสร้างสรรค์และปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการซึง่ นวัตกรรมไม่ได้
จํากัดอยู่เฉพาะการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการให้บริการใหม่
และกระบวนการขันตอนการบริ
้
หารจัดการแบบสร้างสรรค์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้คอื เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยกลุ่มทีใ่ ช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ กลุ่มอุ ตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ กลุ่มอุ ตสาหกรรม
ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรม
สิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่มและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผูว้ จิ ยั กําหนดวิธกี ารศึกษา
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชากรโดยใช้ ว ิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งมีร ะบบ
(Systematic Random Sampling) และได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370
บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ
ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ความเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ จาก
ผลการศึก ษารายด้ า นพบว่ า ป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพและ
นวัตกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย จําแนกรายด้าน พบว่า ด้านทีส่ ่งผล
มากทีส่ ุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตรองมาคือ ด้านการตลาดโดยที่
ปจั จัยทุก ด้านส่งผลอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อ ทัง้ หมดพบว่ า
ส่ ง ผลอยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ป จั จั ย จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบพบว่ า
องค์ป ระกอบที่ส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพและนวัต กรรมของภาคธุ ร กิจ
อุ ต สาหกรรมไทย ภาพรวม มีทงั ้ หมด 7 องค์ป ระกอบประกอบด้ว ย
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต สินค้ามี 11 ตัว แปร
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนโยบายการสนับสนุ นของบริษัทมี 11 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 3 ด้านนโยบายการสนับสนุ น จากภาครัฐมี 8 ตัว แปร
องค์ป ระกอบที่4 ด้า นการฝึ ก อบรมพัฒ นาทัก ษะบุ ค ลากรมี 11 ตัว แปร
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีม ี 6 ตัวแปรองค์ประกอบที่ 6
ด้านคุณภาพของวัตถุดบิ มี 5 ตัวแปรและองค์ประกอบที่ 7 ด้านความต้องการ
พัฒนาสินค้ามี 4 ตัวแปรการดําเนินงานเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรม
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ต้องพิจารณาดําเนินการทัง้ ระบบโดยปจั จัย
หลักคือ การพัฒนากระบวนการผลิตซึ่งจะต้องได้รบั การสนับสนุ นจากภายใน
ก่อน คือ การมีนโยบายสนับสนุนจากบริษทั และการสนับสนุนจากภายนอกคือ
นโยบายจากภาครัฐ ทัง้ นี้ เ พื่อ ที่บ ริษัท จะสามารถขับ เคลื่อ นเพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพและนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : นวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพ
Abstract
The study aims to investigate factors that affect Thailand industrial
sectors’ potential development and innovation. The samples were
automotive industrial sector, electrical and electronics industrial sector,
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ั บนั ผูบ้ ริหาร
องค์กรแห่งนวัตกรรมมีความสําคัญมากขึน้ เป็นลําดับในปจจุ
องค์กรพยายามทีจ่ ะปรับองค์กรของตนให้เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยใช้กล
ยุทธ์ต่างๆเพือ่ ความได้เปรียบในการแข่งขันในปจั จุบนั แม้ว่าจะมีผกู้ ล่าวถึง
ั ยต่างๆทีส่ ่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทัง้ ในประเทศไทยและ
ปจจั
ต่างประเทศแต่กย็ งั ไม่มขี อ้ สรุปทีแ่ น่ ชดั ถึงปจั จัยและลําดับความสําคัญทีส่ ่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ดังนัน้ ข้อมูลทีจ่ ะนํามาใช้ในการบริหารจัดการเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่าง
มากเพือ่ ให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสูไ้ ด้โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลในการ
ตัดสินใจเป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่ หากการตัดสินใจมีการหาข้อมูลและได้ขอ้ มูลทีด่ ี
ในการตัดสินใจ โอกาสของความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้น้อยโดยเฉพาะข้อมูลที่
ต้องใช้เพือ่ การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมเพือ่ ทีจ่ ะคงอยู่และสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันได้
ในทางตรงกันข้ามหากผูท้ จ่ี ะตัดสินใจละเลยการใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจแล้ว โอกาสของความผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึน้ ได้มาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ มีความต้องการผลกําไรสูงสุด ถือว่าเป็ นจุดมุง่ หมาย
หลักทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการมากทีส่ ดุ แหล่งข้อมูลทางธุรกิจจึงมีความสําคัญ
อย่างยิง่ ในการดําเนินธุรกิจทัง้ ในด้านการผลิต การจําหน่าย การเงิน และการ
จัดการ การมีขอ้ มูลทางธุรกิจทีเ่ พียงพอ ซึง่ จะช่วยในการตัดสินใจ การวางแผน
และการกําหนดยุทธวิธใี นการประกอบการให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและแม่นยํา
เหนือกว่าคู่แข่งขันตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของตนเองเพือ่ สามารถสูก้ บั คู่
แข่งขันจากต่างชาติทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคตได้
ั ยที่
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทําการวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์ปจจั
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
เพือ่ ทีค่ น้ หาถึงปจั จัยทีน่ ําไปสู่การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่ อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
3.1ได้รบั รูป้ จั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย
3.2สามารถนําเสนอความคิดเห็นและความต้องการนัน้ สูส่ าธารณะ ให้ได้รบั รู้
อย่างเป็นระบบและรูปธรรม
3.3สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรูท้ จ่ี าํ เป็นเสนอเป็นการบริการ
วิชาการได้
4. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
จุดกําเนิดนวัตกรรมในธุรกิจมาจาก 2 แหล่งหลักด้วยกันคือ[1]แหล่งแรก
การคิดค้นภายในองค์กรแหล่งทีม่ าเบือ้ งต้นของแนวคิดใหม่ในสินค้าและบริการ
โดยองค์กรมักจัดตัง้ หน่ วยงานวิจยั และพัฒนา (Research & DevelopmentR&D) ขึน้ ภายในองค์กร และจัดหาผูท้ ม่ี ี ความสามารถในการคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ
ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่นํ าไปสู่ “มูลค่าเพิม่ ในสินค้าและ
บริการ” ขององค์กร จะเห็นได้ว่า การเกิดนวัตกรรมทีม่ คี ุณค่าอย่างต่อเนื่องนัน้
โดยทัวไปมั
่
กมาจากการกระตุ้นนวัตกรรม โดยการใช้วฒ
ั นธรรมองค์กรเป็ น
กลไกผลักดันให้บุคลากรทัง้ หมดขององค์กรตื่นตัวสร้างความแปลกใหม่และ
ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
แหล่งที่ส อง การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับนวัต กรรมจากภายนอก หรือ
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ไม่จําเป็ นว่าแนวคิดทีด่ จี ะต้องมาจาก

บุคลากรภายในกิจการแต่เพียงอย่างเดียว โดยลักษณะคือ เปิดรับแนวคิดใหม่
จากภายนอก จะทําให้แนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลาย
กว่า รวมถึงอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทีต่ ่ํากว่าการพัฒนาเองทัง้ หมด เนื่องจาก
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน อาจจะกระจัดกระจายกันอยู่ในองค์กร
ต่างๆ เช่น การจัดจ้างภายนอก (Outsourcing) เลือกจ้างหน่ วยงานภายนอก
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมากกว่าหรืออาจจะร่วมมือในเชิงพันธมิตรกับหน่ วยงานทีม่ ี
ความพร้อมและบุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
นวัตกรรมเป็ นตัวแปรที่นําไปสู่การเปลีย่ นแปลงองค์กรด้านต่ างๆ ในเชิง
ธุรกิจ ได้แก่ ความอยู่รอด การเจริญเติบโต การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ง ขัน
การสร้า งโอกาสทางธุ ร กิจใหม่แ ละสมรรถนะหลัก ซึ่ง
นวัตกรรมไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าใหม่เท่านัน้ แต่เกีย่ วข้องกับการลดต้นทุน
การแสวงหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของตลาด การยกระดับ
คุณภาพชีวติ และการสร้างคุณภาพเพิม่ ประเภทของนวัตกรรมนวัตกรรมแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกผลิตขึน้ ใน
เชิงพาณิชย์ทไ่ี ด้ปรับปรุงให้ดขี น้ึ หรือ เป็ นสิง่ ใหม่ ในตลาด นวัตกรรมนี้อาจจะ
เป็ นของใหม่ ต่อโลก ต่อประเทศ องค์กรหรือแม้แต่ตวั เราเอง
นวัตกรรมในขบวนการผลิตหรือการดําเนินงาน (Process Innovation) เป็ น
การเปลี่ย นแนวทางหรือ วิธีก ารผลิต สิน ค้า หรือ การให้บ ริก ารในรู ป แบบที่
แตกต่างออกไปจากเดิม
นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) นวัตกรรมทางธุรกิจเพือ่ ความ
ยัง่ ยืน การที่ธุ ร กิจ จะประสบความสํ า เร็จ และ ยัง่ ยืน ได้ ธุ ร กิจ ต้ อ งค้น หา"
นวัตกรรมธุรกิจ" ออกสู่ตลาดอย่างต่ อเนื่อง นวัตกรรมมิใช่เพียงแค่ความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆแต่ต้องเป็ น ความคิดใหม่ๆที่สามารถขายได้ หรือ
การทําให้ความคิดใหม่ๆ มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ แหล่งทีส่ ําคัญทีส่ ุดของการเกิด
นวัตกรรม อยู่ท่ี "ลูกค้าหรือตลาดการแข่งขัน" เพราะจะแสดงถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม[2]จากการทบทวนทฤษฎี
และผลงานวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ งปจั จัย ที่ส่ งผลต่ อ การเป็ น องค์กรแห่ งนวัต กรรม
สามารถแบ่งออกเป็ น
• โครงสร้างองค์กร (Structure) – องค์กรที่จะเป็ นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมได้ควรมีลกั ษณะโครงสร้างเป็ น Organic Structure กล่าวคือเป็ น
องค์กรทีม่ คี วามยืดหยุ่น (Flexibility)ไม่ยดึ ติดกับขัน้ ตอนเดิมๆหรือมีกฎเกณฑ์
มากเกินไปมีการปรับตัวหรือการบริหารงานได้ตามสภาพแวดล้อมหรือภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปมีการกระจายอํ านาจในการบริห าร(Decentralization)
อํานาจในการตัดสินใจโดยทีไ่ ม่ยดึ ติดกับผูบ้ งั คับบัญชาเป็นหลักพนักงานมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจมีการสือ่ สารกันได้ในทุกระดับระหว่างสายการบังคับบัญชา
และไม่ต้องมีรูปแบบที่เป็ นทางการ( Horizontal Communication) และสิง่ ที่
สําคัญคือมีการทํางานร่วมกันในแต่ ละแผนกโดยไม่ยดึ ติดเฉพาะงานที่ได้รบั
มอบหมาย(Teamwork) รวมทัง้ ต้องทําให้พนักงานทุกคนรูส้ กึ ว่าสําคัญและมี
คุณค่ าโดยได้มกี ารยกตัว อย่ างองค์กรที่ประสบความสําเร็จเช่ น General
Electric, 3M, Google เป็นต้น
• ขนาดขององค์กร (Size) ยังไม่มขี อ้ สรุปที่แน่ ชดั เกี่ยวกับ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งขนาดขององค์ก รกับ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม
เนื่อ งจากมีค วามคิดเห็นที่แบ่ งเป็ น 3ฝ่ายโดยมีงานวิจยั หลายชิ้นที่สรุ ปว่ า
องค์กรขนาดใหญ่ มคี วามได้เปรีย บเหนื อ กว่ าองค์ กรขนาดเล็กในเรื่อ งของ
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ทรัพยากรทัง้ ในด้านของเงินทุนสนับสนุ น (Financial Resources)โดยเน้นไปที่
ความได้เปรียบในเรือ่ งของ R&D Expenditureและ Marketing and Promotion
การสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีต่างๆ (Technological Resources) ด้านของการ
พัฒนาบุคลากรและการมีพนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (HR Development) การมี
ผูช้ าํ นาญการ (Specialist) ทีม่ ากกว่าซึง่ ส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์ความรูใ้ หม่ๆ
ในทางตรงกัน ข้า มมีง านวิจ ัย จํา นวนหนึ่ ง ที่ก ล่ า วว่ า องค์ ก รขนาดเล็ก มีข ้อ
ได้เปรีย บเหนือ กว่าองค์กรขนาดใหญ่ โ ดเฉพาะในด้า นของการบริห ารและ
ลักษณะภายในองค์กรทีม่ คี วามยืดหยุ่นมากกว่ามีความใกล้ชดิ ลูกค้ามากกว่ามี
การแบ่งชัน้ ของการบริหารทีน่ ้อยกว่า(Low Hierarchies) ในขณะทีม่ งี านวิจยั
หลายชิน้ ทีก่ ล่าวว่าขนาดขององค์กรไม่มผี ลโดยตรงต่อการเกิดนวัตกรรมโดย
ให้ความสําคัญไปทีค่ วามเอาใจใส่ในการพัฒนานวัตกรรมของผูบ้ ริหารองค์กร
(Level of Concentration) และรวมไปถึงCycle) ภาวะตลาดและนโยบาย
ภาครัฐ
• แหล่งทีม่ าของนวัตกรรม (Sources of Innovation) องค์กรแห่ง
นวัต กรรมต้อ งมีการค้น หาแนวคิดใหม่ๆอยู่ต ลอดโดยจุ ดกําเนิ ดเริ่มมาจาก
แนวความคิดสร้า งสรรค์ใ หม่ๆ ของคนโดยแตกต่ า งกัน ตามแหล่ งที่ม าของ
ความคิดเช่นจากตัวบุคคลเอง (Individuals) จากภายในองค์กร (Corporate
Undertaking) การพัฒนานวัตกรรมจากห้องทดลอง (R&D Lab) จากความ
ต้องการของลูกค้า(Customers and Lead Users) จากกลุ่มบุคคลภายนอก
องค์กร (Outsiders and Spillovers) และรวมไปถึงการปรับเปลี่ย น
กระบวนการใหม่ๆ (New Process Change)นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ทีส่ รุปว่า
การทํา งานร่ ว มกัน ระหว่ า งองค์ก รก็เ ป็ น แหล่ง ที่ม าที่สํา คัญ ของนวัต กรรม
(Inter-Organizational Relationship) ทัง้ ในรูปแบบของ Inter-Organizational
Network, Joint Venture, Merge and Acquisition และยังมีงานวิจยั ทีก่ ล่าวว่า
แหล่งทีม่ าของนวัตกรรมอาจเกิดจากความไม่ตงั ้ ใจขึน้ ได้ (Accidents)เช่นการ
ค้นพบยา Penicillin
• กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม(Process of Innovation)
กระบวนการทํางานต้องมีความยืดหยุ่นสามารถทีจ่ ะปรับตามเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าได้มกี ารทํางานร่วมกันระหว่างแผนกในแต่ ละขัน้ ตอนโดยร่วมกันพัฒนา
นวัตกรรมและมีการคัดกรองแนวความคิดใหม่ๆก่อนทีจ่ ะนําออกสู่ตลาด
• การบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management)
การจัดการต้นทุนมนุ ษย์ (Human Capital)ถือเป็ นปจั จัยสําคัญของการเป็ น
องค์กรแห่งนวัตกรรมทัง้ ในด้านของพนักงาน (Employee) ทีต่ ้องมีการคิดค้น
หรือพัฒนาแนวคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้านของผูบ้ ริหาร (Top Management)
ทีต่ ้องสื่อสารถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรต่อพนักงานให้เข้าใจตรงกันรวมทัง้ ให้
การสนับ สนุ น ในทุ ก ๆด้า นแก่ พ นั ก งานเช่ น การให้อิส ระทางความคิด การ
สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรต่ า งๆที่จํ า เป็ น และการสร้า งบรรยากาศในองค์ ก รที่
สนับสนุ นการคิดสรรค์ด้าน Human Resource Management ต้องให้การ
สนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
ในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
• การทํางานร่วมกันในทุกแผนก (Collaboration) องค์กรแห่ง
นวัตกรรมต้องมีการรวบรวมองค์ความรูแ้ ละความสามารถจากพนักงานในทุก
แผนกขององค์กรมาทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นทรัพยากรและ
องค์ค วามรู้น อกจากการทํา งานร่ ว มกัน ภายในองค์ ก รแล้ว ยัง กล่า วถึง การ
ทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรทัง้ Joint Ventures and Strategic Alliances ทีม่ ี
โอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าและสามารถลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้

• การสื่อสารกันระหว่างบุคลากร (Communication) องค์กรแห่ง
นวัตกรรมควรมีการสือ่ สารแบบ Informal Communication ซึ่งพบได้ในองค์กร
ทีม่ โี ครงสร้างแบบ Organic Structure เนื่องจากมีขอ้ ได้เปรียบในงานทีต่ ้องมี
การสร้างสรรค์แ นวคิดใหม่ๆ สามารถแก้ปญั หาเฉพาะหน้ า ที่อ ยู่น อกเหนื อ
แผนงานได้
• องค์ความรู้ (Knowledge) องค์กรแห่งนวัตกรรมต้องสามารถ
แปลงข้อ มู ล พื้ น ฐานให้ ก ลายเป็ น องค์ ค วามรู้ ข ององค์ ก รได้ ซ่ึ ง ถื อ เป็ น
ปจั จัย พื้น ฐานในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆรวมทัง้ ต้อ งมีการนํ าองค์ค วามรู้ท่ี
ได้ม าเผยแพร่ ใ ห้ก ับ บุ ค ลากรในองค์ ก รเพื่อ นํ า ไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้
(Learning Organization)
• เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีนับเป็ นปจั จัยสําคัญในการ
สนับสนุ นองค์กรโดยเน้นทีค่ วามสามารถในการนํ าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กรเช่นการประหยัดเวลาและสถานทีก่ ารเข้าถึงลูกค้าได้
โดยตรงและสามารถตอบสนองความต้อ งการได้อ ย่ างรวดเร็ว การรับข้อ มูล
ข่าวสารทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวตั น์
• วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
ทีมงานขึ้น กับสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศในองค์กรเป็ น สําคัญเนื่ องจาก
สภาพแวดล้อ มที่ต่ างกันส่ งผลต่ อประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์แ ละการ
แก้ปญั หาที่ต่างกันโดยบรรยากาศในองค์กรแห่ งนวัตกรรมต้องสนับสนุ นให้
พนักงานในองค์กรมีการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆและส่งเสริมต่อการสร้าง
นวัต กรรมมีงานวิจ ัย จํา นวนมากที่ส รุ ปถึง ลัก ษณะของวัฒ นธรรมองค์ก รที่
สนับสนุ นการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมเช่นการยอมรับฟงั ความคิดเห็นและข้อ
ติชม (Openness) การโต้เถียงกันอย่างมีเหตุผล (Debate)กล้าทีจ่ ะยอมรับ
ความเสีย่ ง (Risk Taking) การมีอสิ ระทางความคิด (Freedom) การร่วมมือกัน
ของทุกคนภายในทีม(Teamwork)
• การตลาด เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (New Market Access)
จากแนวโน้มการรวมประเทศต่างๆของโลกในบริบทใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ นัน้ ส่งผล
ให้ประเทศต่ างๆมีการปรับเปลี่ย นโครงสร้างทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้
เหมาะสมกับ กระแสการเปลี่ย นแปลงมากขึ้น รวมถึง ประเทศเกิด ใหม่ ท่ีม ี
แนวโน้ มเพิ่มจํานวนขึ้น จึงเป็ น โอกาสอัน ดีในการสร้างตลาดใหม่ โดยการ
เข้าถึงตลาดเหล่ านี้ จําเป็ น ต้องอาศัย ความรวดเร็ว ภาพลักษณ์ ในการสร้าง
ตลาด รวมไปถึงช่ อ งทางในการกระจายสิน ค้า ทัง้ นี้ เพื่อ การสร้างฐานการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมให้มคี วามเติบโตมากยิง่ ขึน้
• นโยบายของรัฐ ภาครัฐมีนโยบายทีจ่ ะเร่งส่งเสริมและสนับสนุ น
การพัฒ นานวัต กรรมของอุ ต สาหกรรมไทยโดยการนํ า วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมาช่วยอยู่แล้ว ทว่า การดําเนินการดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุ ต สาหกรรมเอกชน ไม่ว่ าจะเป็ น การคิดโจทย์งานวิจยั ตลอดจนสิท ธิ
ประโยชน์ ต่างๆ เพื่อสนับสนุ น ส่งเสริมการทํางานของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการพัฒนานวัต กรรมที่ต รงตามความต้อ งการของภาคเอกชนอย่ า ง
แท้จริง นอกจากนี้ หากสามารถเน้ น การส่ ง เสริม สนั บสนุ น อุ ต สาหกรรมที่
ประเทศไทยมีศกั ยภาพและมีความได้เปรียบอยู่แล้ว ก็จะสามารถต่อยอดระดับ
ของการพัฒนาที่มผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (government procurement) ก็มสี ่วนสําคัญอย่างมาก
ในการรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของภาคเอกชน
• การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเภทอื่นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นในภาพรวม จําเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ ในการกําหนด
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั จํานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย
ั ยภายใน
ปจจั
ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตจํานวน 10 ข้อ
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจํานวน 10 ข้อ
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 6 ข้อ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาํ นวน 3 ข้อ
ด้านการมีการวิจยั จํานวน 10 ข้อ
ปจั จัยภายนอก
ด้านการตลาดจํานวน 5 ข้อ
ด้านนโยบายของรัฐบาลจํานวน 7 ข้อ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเภทอื่น จํานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
8.การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
8.1 การประมวลผลข้อ มูลโดยแปลงให้อยู่ในรูปของรหัสและแปลผลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป
8.2 วิเคราะห์น้ํ าหนักของปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรม
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
9.สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
9.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
9.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
10.ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม

ทิศ ทางการพัฒนาอุ ต สาหกรรม โดยต้อ งมีก ารเตรีย มพร้อ มรับมือ กับ การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมโลกที่จะเกิดขึ้น
เพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย และนํ าไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตได้
ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ประกอบด้วย
-ประเภทของอุตสาหกรรม
-ทุนจดทะเบียนของบริษทั
-จํานวนพนักงาน
-จํานวนปี ทต่ี งั ้ ของบริษทั
-รายได้เฉลีย่ ต่อปี
ปจั จัยทีส่ ่งผลประกอบด้วย
1.ปจั จัยภายใน
-ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต
-ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
-ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
-ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-ด้านการมีการวิจยั
2.ปจั จัยภายนอก
-ด้านการตลาด
-ด้านนโยบายของรัฐบาล
-ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเภทอื่น

การพัฒนาศักยภาพและ
นวัตกรรมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
5. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มเป้าหมาย คือ
5.1กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์จาํ นวน
1,809 ราย[3]
5.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่ งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาํ นวน 2,017 ราย[4]
5.3กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่ งห่ม จํานวน 246 ราย[5]
5.4 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 435 ราย[6]
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุ รกิ จอุตสาหกรรมไทย โดยเลื อก 4
กลุ่ มอุตสาหกรรมดังกล่ าว เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมหลักและมี ยอดการผลิ ต
ส่ วนใหญ่ข องประเทศและมี การใช้แรงงานเป็ นจํานวนมากซึ่ งแรงงานมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
6. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสุ่มประชากรตรง
ตามลักษณะทีก่ าํ หนดจะศึกษาโดยใช้วธิ กี ารสุ่มประชากรแบบระบบ
(systematic sampling) โดยเป็ นการแบ่งประชากรออกเป็ นกลุ่มๆตามลักษณะ
ทางภูมศิ าสตร์หรือตามพืน้ ที่ โดยกําหนดสัดส่วนความน่าจะเป็นต่อขนาดของ
ตัวอย่าง วิธสี ุ่มตัวอย่างและการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ
367.39 คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 บริษทั คิดเป็ น
สัดส่วน 8.21 %ของจํานวนประชากร โดยทีจ่ าํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 370 บริษทั
จะต้องครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมทัง้ 4 กลุ่ม
7.เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 3
ส่วน คือ

ข้อมูล
ประเภท
อุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน
บริษทั

จํานวนปี ทต่ี งั ้ บริษทั

รายได้เฉลี่ยต่อปี
(ประมาณการ)

422

Frequency

Percent

ยานยนต์

96

46.6

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

47

22.8

อาหาร

46

22.3

สิง่ ทอ

17

8.3

ไม่เกิน 100 คน

42

20.4

101-500 คน

74

35.9

501-1000 คน

40

19.4

1001 คนขึน้ ไป

50

24.3

ไม่เกิน 10 ปี

54

26.2

11-20 ปี

54

26.2

21-30 ปี

48

23.3

31 ปี ขน้ึ ไป

50

24.3

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

45

21.8

101-500 ล้านบาท

53

25.7

501-1000 ล้านบาท

46

22.3

1001 ล้านบาทขึ้นไป

62

30.1
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ตารางที2่ จํานวนองค์ประกอบค่าไอเกนร้อยละของความแปรปรวนร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม

ประกอบด้วยตัวแปรภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุ นให้ภาคการศึกษามีส่วน
ช่วยพัฒนาภาคอุ ตสาหกรรมภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นทางด้าน
การเงินภาคอุตสาหกรรมภาครัฐควรมีการสนับสนุ นในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรทีม่ คี ุณภาพตามที่
ต้อ งการของอุ ต สาหกรรมภาครัฐควรให้ค วามช่ ว ยเหลือ สนับสนุ น ทางด้าน
เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมภาครัฐควรจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นในการ
ทําวิจยั และพัฒนาภาคอุ ต สาหกรรมภาครัฐควรมีการสนับสนุ นในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันเฉพาะทางกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากร
ทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ ้องการของอุตสาหกรรมภาครัฐควรมีการสนับสนุ นในการ
สร้างความร่ ว มมือ ระหว่ า งสถาบัน ฝึ ก อบรมกับ ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่อ ผลิต
บุคลากรที่มคี ุ ณภาพตามที่ต้องการของอุ ต สาหกรรมบริษัท ในอุ ต สาหกรรม
เดี ย วกัน มีก ารพัฒ นาทํ า ให้ บ ริ ษั ท ท่ า นจํ า เป็ น ต้ อ งพัฒ นามี ค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .408ถึง .765 มีค่าไอเกนเท่ากับ6.415
องค์ประกอบที่4 ด้านการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรมี 11 ตัวแปร
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ตั ว แ ป ร บ ริ ษั ท ข อ ง ท่ า น ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่ างประเทศให้กบั บุคลากรบริษัทของท่านต้องการหลักสูตรรองรับทุก
ตําแหน่ งงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผนงานบริษัทของท่านต้องการพัฒนา
ทักษะการซ่ อมบํารุงเครื่องจักรเพื่อแก้ไขเฉพาะหน้ าเบื้องต้นบริษทั ของท่าน
ต้องการงบประมาณสนับสนุ นอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาบุคลกรตามแผนงาน
บริษัท ของท่ านต้อ งการพัฒนาบุ ค ลากรโดยส่ งพนัก งานไปดูง านภายนอก
ประเทศบริษทั ของท่านต้องการพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะการบริหารงานเพื่อ
ความก้าวหน้ าในอาชีพการงานบริษัทของท่านต้อ งการพัฒนาให้พนักงานมี
ความสามารถในการวางแผนการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพบริษัท ของท่านต้องการพัฒนาทักษะการออกแบบรูปแบบการ
ปฏิบตั ิงานของบุ ค ลากรเพื่อ เพิ่มประสิท ธิภ าพด้านการผลิตบริษัท ของท่ าน
ต้ อ งการพัฒ นาให้พ นั ก งานมีเ จตคติ ท่ีดีใ นการปฏิบ ัติง านบริษัท ของท่ า น
ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามชํานาญด้านการตรวจสอบชิ้นงานของการ
ผลิตบริษทั ของท่านต้องการพัฒนาทักษะการออกแบบชิน้ งานของบุคลากรเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการผลิตมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .506ถึง
.644 มีค่าไอเกนเท่ากับ5.568
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี 6ตัวแปร
ประกอบด้ ว ยตัว แปรบริ ษั ท ของท่ า นต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ที่ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีให้ตอ้ งมีการร่วมทุนกันบริษทั ท่านต้องการให้บริษทั ญี่ปุ่นทีม่ าลงทุน
มีห น้ าที่ถ่ ายทอดเทคโนโลยีใ ห้บริษัท ท่ านต้ อ งการให้บริษัท ญี่ปุ่น ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีทเ่ี ท่าเทียมกันกับบริษทั ญีป่ นุ่ บริษทั ของท่านต้องการให้บริษทั ญี่ปุ่น
ทีม่ าลงทุนในประเทศไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ท่านต้องการให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจะต้องไม่มอี ุปสรรคทางด้านความต่างของวัฒนธรรมบริษทั ของท่าน
ต้องการนําเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาช่วยในการพัฒนาบริษทั มีค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .465 ถึง .807มีค่าไอเกนเท่ากับ 5.476
องค์ประกอบที่ 6 ด้านคุณภาพของวัตถุดิบมี 5 ตัวแปร
ประกอบด้วยตัวแปรบริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการหาแหล่งวัตถุดบิ ราคา
ถูกลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้าทีม่ รี าคาถูกทําให้บริษทั ต้องพัฒนาศักยภาพ
ของบริษทั บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ
ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้าทีม่ คี ุณภาพทําให้บริษทั ต้องพัฒนาศักยภาพ
ของบริษทั บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการหาแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ๆมีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .590 ถึง .727มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.570

องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6
7

ค่าไอเกน(Eigen
Value)
9.223
7.268
6.415
5.568
5.476
4.570
3.747

ร้อยละของความ
แปรปรวน
16.470
12.979
11.456
9.943
9.778
8.161
6.691

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม
16.470
29.449
40.906
50.848
60.626
68.787
75.478

เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบทีม่ คี ่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน หมายถึง
ค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้ หมดในแต่ละองค์ประกอบ) มากกว่า 1 ซึ่งมี
ทัง้ หมด7องค์ประกอบโดยทัง้ 7 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวน
สะสมได้รอ้ ยละ75.478ของความแปรปรวนทัง้ หมด
การวิเคราะห์อ งค์ประกอบของการวิเคราะห์ปจั จัย ที่ส่งผลต่ อ การพัฒนา
ศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจอุ ตสาหกรรมไทยภาพรวม มีทงั ้ หมด7
องค์ประกอบโดยเรียงลําดับจากองค์ประกอบที่เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อจากมาก
ทีส่ ุดไปน้อยทีส่ ุด
องค์ประกอบที่1 ด้านการพัฒนากระบวนการผลิ ตสิ นค้ามี 11ตัวแปร
ประกอบด้วยตัวแปรบริษทั ของท่านต้องการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ม ี
ต้นทุนตํ่าทีส่ ุดเพือ่ แข่งขันในตลาดได้บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อใช้กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดบริษทั ของท่านต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อคุณภาพของสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้บริษัท
ของท่า นต้อ งการพัฒนารูป แบบของสิน ค้าเพื่อ สามารถแข่ง ขัน ในตลาดได้
บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการบริการกับลูกค้าเพือ่ สามารถแข่งขันในตลาด
ได้บริษทั ของท่านต้องการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพือ่ สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการใช้วตั ถุ ดบิ ในกระบวนการผลิตให้
เกิดประสิทธิภ าพสูงสุดบริษัท ของท่ า นต้อ งการพัฒนาการใช้เครื่อ งจักรใน
กระบวนการผลิต ให้เกิดประสิท ธิภ าพสูงสุ ดบริษัทของท่ านต้อ งการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้าได้บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการ
ใช้แรงงานทีม่ อี ยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.560ถึง .730มีค่าไอเกนเท่ากับ9.223
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนโยบายการสนับสนุนของบริ ษทั มี11 ตัวแปร
ประกอบด้วยตัวแปรการวิจยั และพัฒนาบริษทั ต้องได้รบั การสนับสนุ นเวลาใน
การวิจยั การวิจยั และพัฒนาบริษทั ต้องได้รบั การสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีจาก
บริษทั การวิจยั และพัฒนาบริษทั ต้องได้รบั การสนับสนุนจากนโยบายของบริษทั
การวิจยั และพัฒนาบริษทั ต้องได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณทีเ่ พียงพอบริษทั
ของท่านต้องการพัฒนาการวิจยั เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทการวิจยั และ
พัฒ นาบริษัท ต้อ งการข้อ มูล ที่ดีใ นการวิจ ัย การวิจ ัย และพัฒ นาบริษัท ต้ อ ง
สถานทีเ่ พื่อใช้ในการวิจยั บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาการวิจยั เพื่อความอยู่
รอดของบริษัทการวิจยั และพัฒนาบริษัท ต้อ งการอุ ปกรณ์ เครื่อ งมือ เฉพาะ
ทางการวิจยั และพัฒนาบริษทั ต้องการบุคลากรทีม่ คี วามสามารถสูงบริษทั ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาทําให้บริษทั ท่านจําเป็ นต้องพัฒนามีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .456ถึง .775มีค่าไอเกนเท่ากับ7.268
องค์ประกอบที่3 ด้านนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐมี 8ตัวแปร
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และส่งผลต่ อผลประกอบการคือยอดขายมากทีส่ ุดรองลงมาคือผลกําไรลูกค้า
และภาพลักษณ์คุณภาพการบริการตามลําดับ
12.ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป

องค์ประกอบที่ 7 ด้านพัฒนาสิ นค้ามี 4ตัวแปร
ประกอบด้วยตัวแปรบริษทั ของท่านต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มคี วาม
แปลกใหม่มากขึน้ บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาดัดแปลงผลิตภัณฑ์ของคู่
แข่งขันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั บริษทั ของท่านต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ทไ่ี ม่เคยมีในตลาดมีความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับท่านทําให้
บริษทั ต้องมีการพัฒนามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .407 ถึง .829มี
ค่าไอเกนเท่ากับ 3.747
11.สรุปภาพรวม
การวิเ คราะห์ ภ าพรวมของป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพและ
นวัตกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย พบว่า ปจั จัยของภาพรวมส่งผลอยู่
ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนากระบวนการผลิตเป็ นด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด
เมือ่ พิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุ ตสาหกรรมอาหาร ด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ทัง้ นี้เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าว
เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีการพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และ
เน้ น การลดต้ น ทุ น จากกระบวนการผลิต ฉะนั น้ การพัฒ นานวัต กรรมใน
อุ ต สาหกรรมทัง้ สามควรมีส่ว นในการลดต้น ทุน ในการบวนการผลิต ส่ ว น
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง้ นี้เนื่องจาก
กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ยงั ต้องใช้แรงงานมนุ ษย์ ซึ่งการต้องใช้ทกั ษะ ฝี มอื
ตลอดจนความเชี่ย วชาญจากประสบการณ์ ม ากว่ า อุ ต สาหกรรมอื่ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับเรือ่ ง นวัตกรรมทางการตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
อุต สาหกรรมอาหารกระป๋องไทย[8]พบว่ าธุ ร กิจได้ให้ค วามสําคัญทางด้าน
นวัต กรรมทางการตลาดด้า นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ท่ีอ ยู่ใ นระดับ มาก
เพราะว่าธุรกิจได้ให้ความสําคัญต่ อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสมํ่าเสมอ
รวมทัง้ การพัฒนาจะต้องตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป็นสําคัญและยังต้องคํานึงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสําคัญ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ สามารถวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบได้ 7
องค์ประกอบ ซึ่งทัง้ 7 องค์ประกอบเป็ น องค์ปะกอบที่ส่งผลที่จะให้บริษัท
สามารถมีน วัต กรรมใหม่เกิดขึ้น ได้ นัน่ คือ บริษัท ต้อ งการนวัตกรรมในการ
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุน สามารถแข่งขันกับตลาดได้ ทัง้ นี้
ต้องได้รบั การสนับสนุนอย่างดีจากบริษทั ทัง้ งบประมาณ เวลา เครื่องมือต่างๆ
บริษัท ต่ า งๆมีค วามต้ อ งการให้ห น่ ว ยงานของรัฐ มีก ารสนับ สนุ น เพื่อ ที่จ ะ
สามารถพัฒ นานวัต กรรมได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับ เรื่อ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
นวัต กรรมทางการตลาดกับ ความได้เปรีย บในการแข่ง ขัน ของธุ ร กิจสิน ค้า
เกษตรส่งออกในประเทศไทย[9]พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจในประเทศไทยควร
ให้ ค วามสํ า คั ญ และมี ก ารศึ ก ษาถึ ง การสร้ า งนวั ต กรรมทุ ก ด้ า น คื อ
ความสามารถหลัก ทางเทคโนโลยีด้า นความต้อ งการของลูก ค้า ด้า นการ
วิจยั ค้น คว้าทางวิท ยาศาสตร์และด้านการจัดการที่เป็ น เลิศ เพื่อ ให้ส ามารถ
เข้า ถึ ง ความคาดหวัง ในตัว สิน ค้า และบริก ารของลู ก ค้ า เป็ น ผู้ นํ า ในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆออกสู่ตลาดได้ทําให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน กับธุ ร กิจ อื่น ๆในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน ได้ส อดคล้อ งกับ เรื่อ ง
รูปแบบปจั จัย การมุ่งเน้ น การตลาดป จั จัย การมุ่ง เน้ น การบริก ารป จั จัย ด้า น
องค์กรและปจั จัยนวัตกรรมการบริการทีส่ ่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจสปา
เพื่อสุขภาพในประเทศไทย[10]พบว่า รูปแบบปจั จัยการจัดการธุรกิจสปาเพื่อ
สุข ภาพสําคัญที่สุดคือ ปจั จัย การมุ่งเน้ นการตลาดรองลงมาได้แก่ ปจั จัย การ
มุ่งเน้นการบริการปจั จัยด้านองค์กรและปจั จัยนวัตกรรมการบริการตามลําดับ

12.1 งานวิจยั ครัง้ นี้กลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เป็ นตัวอย่างยังไม่ครอบคลุมทุก
อุตสาหกรรม ควรทีจ่ ะศึกษาอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาในครัง้ นี้
12.2 งานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการสํารวจในภาพรวมและรายด้าน เพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ มูลเชิงลึก
ควรมีการเก็บข้อมูลในประเด็นทีเ่ ฉพาะเจาะจงในด้านทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนานวัตกรรม
มากๆ เช่นการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เป็ นต้น

กิ ตติ กรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้สําเร็จลุลว่ งด้วยความอนุเคราะห์งบประมาณจากสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน่ และได้รบั ความกรุณาจาก รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ รองอธิการบดี
ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ที่ได้ให้คําปรึกษา แนะนํ า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่ า งๆ คณะผู้ วิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ขอขอบพระคุ ณ สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมทีไ่ ด้กรุณาให้ขอ้ มูลในการจัดทํางานวิจยั ฉบับนี้ ตลอดจน
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีของผูว้ จิ ยั
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การศึกษาพฤติ กรรมการรับข่าวสารของ Gen-M
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network that is popular at the moment. And if you want to
communicate, to meet the needs of the Gen-M should have a

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข่าว
ผ่านสื่อของกลุ่ม Gen-M เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มGen-M ซึ่งเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย ทัง้
เพศชายและหญิง มีอายุระหว่าง18 – 24ปี เป็ นจํานวน 420 คน วิเคราะห์
ข้อ มูล ด้ว ยสถิติพ รรณนาด้ว ยการแจกแจงความถี่ นํ า มาวิเ คราะห์แ ละหา
ข้อสรุปภายใต้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งที่ได้นํามาประกอบใน
การศึกษาครัง้ นี้ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม ตัว อย่างทัง้ เพศชายและเพศ
หญิง มีการบริโภคข่าวสารทีม่ าก โดยประเภทข่าวอันดับแรกที่มคี วามถี่ในการ
บริโ ภคมากที่สุ ด คือ สถานการณ์ ป จั จุบ ัน ส่ว นช่ อ งทางที่ใ ช้ ใ นการบริโ ภค
ข่า วสารอัน ดับ แรกคือ เว็บ ไซต์ ซึ่ง เว็บ ไซต์ท่ีม ีความถี่เ ข้า ชมมากที่สุด คือ
Pantip.com นอกจากนี้ อีกหนึ่งช่องทางสําคัญที่คนกลุ่มนี้ใช้ในการรับข่าวสาร
คือ โทรทัศน์ตามมาด้วยช่องทางไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่กี ําลังนิยมอยู่
ในขณะนี้ และถ้าหากต้องการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มGen-M
ควรมีการนํ าเสนอข่าวในรูปแบบที่เนื้อหาสัน้ และกระชับ ที่สําคัญเนื้อหาต้อง
ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว และจะยิง่ น่าสนใจมากขึน้ หากใส่รปู ภาพประกอบ
คําสําคัญ: Gen-M , พฤติกรรมการรับข่าว
Abstract

presentation in form, content, short and concise. Through the analysis
of the important contented. And will even more interesting if put
pictures.
1.บทนํา
ในปจั จุบนั เป็ นยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) ซึ่ง
เป็ นสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข่าวสารซึ่งเป็ นสิง่ ที่คนใน
ยุคนี้ ให้ความสําคัญ และให้ความสนใจมาก เพื่อ ที่จะรับรู้เหตุการณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในปจั จุบนั และนํ ามาใช้เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งจะ
สอดคล้องกับ [1] คําทีว่ ่า “ข้อมูลคืออํานาจ” (Information is power) หมายถึง
คนที่สามารถนํ าข้อ มูลที่ม ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้คนนัน้ ก็จะมีอํานาจ และ
ได้เปรียบคนอื่นโดยเฉพาะ “ข่าว” ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สําคัญและจําเป็ นต่อคนใน
สังคม เนื่องจากในปจั จุบนั โลกได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไปมีการรวมระหว่างสื่อ
ดัง้ เดิม และเทคโนโลยีใหม่ๆ จึง เกิดเป็ นสื่อ ใหม่และทํ าให้พฤติก รรมในการ
บริโภคข่าวเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทุกคนสามารถมีส่อื เป็ นของตัวเองได้ โดยไม่
ต้องจ่ายเงินมากเหมือนในอดีตหรืออาจจะไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเลย สามารถรับ
ข่าวสารได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับทีว่ ่า [2] เทคโนโลยีใหม่ๆ ทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการบริโภคข่าว ซึ่งเป็ นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนกับสังคมโดยสามารถสร้างเรื่อ งราวและบอกต่อ ด้วยตนเองผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น สื่อ ออนไลน์ เว็บ ไซต์ หรือ เครือ ข่า ยออนไลน์ บริษ ัท
Nielsen ได้สํารวจเกี่ยวกับสื่อ หนังสือ พิม พ์ในประเทศไทยปี 2554 พบว่า
ผู้ บ ริโ ภคมีก ารอ่ า นหนั ง สือ พิม พ์ ใ นหลายลัก ษณะด้ ว ยกัน โดยอ่ า นจาก
หนังสือพิมพ์ท่เี ป็ นสื่อดัง้ เดิมและอ่านจากสื่อออนไลน์ หรือบางคนอาจจะอ่าน
จากทัง้ สองสื่อ และที่สําคัญผู้อ่านหนังสือ พิมพ์ท่ีเป็ นสื่อ ดัง้ เดิมนัน้ มีแนวโน้ ม
ลดลงเรื่อยๆ
ในการเปิ ดรับสื่อของบุคคลนัน้ ขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัย โดยเฉพาะเมื่อ
คนเราต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ หรือเมื่อเกิดความไม่แน่ ใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ความต้องการสื่อก็จะยิง่ เพิม่ มากขึน้ [3] คนเราจะเลือกเปิ ดรับสื่อที่ตรง
กับความต้องการประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ หรือความสนใจของตนเอง
[2] คนเราจะมีพ ฤติก รรมการเปิ ด รับ ข่ า วสารที่แ ตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ ก ับ

This report is intended to study how the group Gen-M is
consuming news and media and what is their behavior. The tools being
used are a research, questionnaires and data from the sample. Gen-M
is a group of university students, both male and female, between the
ages of 18 and 24 year-olds. 420 people's data were analyzed by
descriptive statics. The results showed that the both male and female,
there is much information consumption. The kind of news, first; who
consumed the most is the present situation. The channel used in
information consumption first is a website which website with frequency
visits most is also another important channel Pantip.com. This group is
used to get the news. Television followed by the channel. Social
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ลักษณะเฉพาะ ปจั จัยต่างๆ และเกณฑ์การเลือกสื่อ เช่น เลือกสื่อที่สามารถ
จัดหามาได้ (Availability) เช่น คนในต่างจังหวัดมักจะเปิ ดรับสื่อวิทยุเป็ นหลัก
เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก สะดวกต่อการพกพา เลือกสื่อที่ตน
สะดวกและนิยม (Convenience Preferences) เช่น บางคนนิยมฟงั ข่าวทาง
วิทยุขณะขับรถ บางคนชอบดูโทรทัศน์พร้อมรับประทานอาหาร บางคนชอบ
อ่านหนังสือ ในห้อ งนํ้ า หรือ บางคนชอบอาจจะชอบให้คนอื่นสรุปข่าวให้ฟ งั
เป็ นต้น เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) คนเราส่วนใหญ่มกั มีความ
เคยชิน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ใหญ่อาจจะชอบฟงั วิทยุหรือโทรทัศน์
เป็ นหลัก หรือวัยรุ่นนิ ยมรับข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่สนใจสื่ออื่น
เลย ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) สื่อต่างๆก็จะมีลกั ษณะ
เด่นแตกต่า งกันไปทัง้ ข้อ ดีแ ละข้อ เสีย เช่ น หนัง สือ พิม พ์ ให้รายละเอีย ดที่
มากกว่าสื่ออื่นๆ ราคาถูกและหาได้ง่าย โทรทัศน์ ทําให้เราเห็นภาพชัดเจน
เห็นภาพจริง ในเหตุการณ์ แต่อ าจจะบอกรายละเอียดไม่หมดเพราะมีเวลา
จํากัด ส่วนบางคนที่ไม่มเี วลาเลือกที่จะฟงั วิท ยุ เพื่อความรวดเร็วในการรับ
ข่ า วสาร และสามารถทํ า อย่ า งอื่น ไปด้ว ยได้ เลือ กสื่อ ที่ส อดคล้ อ งกับ ตน
(Consistency) ผูร้ บั สารจะเลือกสือ่ ทีส่ อดคล้องกับความรูค้ ่านิยมความเชื่อและ
ทัศนคติของตนเลือกตามการเลือกสรร (Selective Process) แต่ละคนจะมี
ประสบการณ์ทศั นคติความเชื่อและความต้องการที่ต่างกันไป ทําให้การเลือก
รับ ข่ า วสารนั น้ แตกต่ า งกัน ไปด้ว ย ถึง แม้ว่ า คนเรานั น้ จะมีค วามต้ อ งการ
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับสื่อ และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ ที่แตกต่างกัน [4]
ในปจั จุบนั เข้าสู่ยุคดิจทิ ลั ทําให้มพี ฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
โดยให้ความสําคัญกับสื่อออนไลน์มากขึน้ โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซึ่งมี
ความสําคัญมากในยุคปจั จุบนั
ณ ปจั จุบ ัน นักการตลาดให้ความสําคัญ กับ Gen-M (Millennial
Generation ) [5] จากผลสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่ามีประมาณ
9 ล้านคน มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มคือกําลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เริม่ ทํางาน (อายุ
งานไม่เกิน4ปี ) เป็ น Generation ที่ตดั สินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว
สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าการอ่านหนังสือของประชากรปี 2551 มีผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ประมาณ 28.4 ล้านคนโดยวัยรุ่นและวัยทํางานมีอตั ราใกล้เคียง
กัน 57% และ 56% รองลงมาคือวัยสูงอายุ 25% และวัยเด็ก19% โดยประเภท
เนื้อหาที่ชอบอ่านมากที่สุดคือข่าว 89% ดังนัน้ จากสถานการณ์ดงั กล่าวทําให้
ผู้วิจยั เห็นแนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริโภคข่าวของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็ น
กลุ่ ม คนรุ่น ใหม่ผู้วิจ ยั จึง สนใจศึก ษา “พฤติก รรมการรับ ข้อ มูล ข่า วสารของ
Gen-M” ว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Gen-Mนัน้ มีพฤติกรรมในการบริโภคข่าวสาร
อย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นสื่อช่วงเวลาที่ใช้ในการรับข่าว สิง่ ต่างๆที่ให้ความสนใจ
ตลอดจนแนวโน้ ม ในอนาคตที่ม ีต่อ การนํ าเสนอข่าว โดยข้อ มูลที่ได้จากการ
วิจยั ครัง้ นี้อ งค์กรสื่อต่างๆ สามารถนํ าไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่อ
กําหนดนโยบายการผลิตข่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคข่าว
ในกลุ่ม Gen-M ได้

[6] คํานิยามของกลุ่มคน Gen-M คือ ”ติดสื่อออนไลน์ บ้าแชท ขีเ้ บื่อ
เห่อของแบรนด์ ชอบเป็ นตัวของตัวเองและไม่อยากซํ้าใคร” ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้า
ทีน่ ่าจับตามองด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างทําให้นักการตลาดต้อง “คิดใหม่ทํา
ใหม่” เพื่อ ให้โดนใจคนกลุ่ม นี้ ท่ีเกิดมาในยุคสื่อ สังคมออนไลน์ อยู่กบั โลก
ออนไลน์ตลอดเวลา ทัง้ การรับข่าวสารและการใช้แอพพลิเคชั ่น จากการสํารวจ
ของสํา นั ก งานสถิติแ ห่ ง ชาติพ บว่า คนกลุ่ ม นี้ ม ีจํา นวนประมาณ 9 ล้ า นคน
นอกจากนี้ปญั ญาสมาพันธ์เพื่อการวิจยั ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทยปี
2551 ได้ทําการสํารวจค่าใช้จ่ายของกลุ่มวัยรุ่นพบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000 10,000 บาทต่อคนต่อเดือนหรือคิดเป็ นมูลค่าการใช้จ่ายคิดเป็ น 44,800 ล้าน
บาทต่อเดือน ซึง่ ในทางการตลาดถือว่าเป็ นกลุ่มมีกําลังซื้อสูงและมีการจับจ่าย
ใช้สอยทีน่ ่าสนใจ
ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้หญิงวัยนี้คอื มีความสุขกับการกินแต่งตัวช้อป
ปิ้ ง ไม่ชอบที่จะอ่านหนังสือ แต่ชอบใช้อนิ เตอร์เน็ตมากกว่า ชอบพบปะผู้คน
เพื่อหาความรู้ ชอบพกกล้องดิจติ อลและนาฬิกาติดตัว อยากรวยและมีเงินใช้
ก่ อ นจะอายุม าก ส่ ว นผู้ช ายจะต้อ งการดูดีม ีส ไตล์ ชอบออกกํ า ลัง กาย ให้
ความสําคัญกับแฟน ชอบเฮฮาอยูก่ บั เพื่อน และสิง่ ทีพ่ กติดตัวคือสมาร์ทโฟน
2.2 แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ ข่ า วสารของกลุ่ ม
นักศึกษามหาวิทยาลัย
จากการศึก ษาและสํา รวจของบริษ ัท Acorn Thailand สํ า รวจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ของกลุ่ม นักศึกษามหาวิท ยาลัย ซึ่งมีอ ายุ
ประมาณ 18-22 ปี พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จะติดสื่อ
ออนไลน์มากกว่ากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ซึ่งจะใช้เวลามาก
กับ โลกอิน เตอร์เ น็ ต ในการบริโ ภคข่า วสารของกลุ่ ม นัก ศึก ษานัน้ มีค วาม
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการรับสื่อ และสถานที่ท่แี ตกต่าง
กัน ซึ่งในวันธรรมดานักศึกษาจะรับข่าวสารได้มากในเวลาตอนเช้าและตอน
เย็นจนถึงเวลากลางคืน เพราะว่าต้องไปมหาวิทยาลัยจึงทําให้ไม่มเี วลา และ
มักจะฟงั วิท ยุในระหว่างเดินทาง นักศึกษาส่วนมากจึงมักจะรับข่าวผ่านทาง
อิน เตอร์เ น็ ต ตลอดทัง้ วัน เพราะว่า สะดวกและรวดเร็ว ส่ว นในวัน หยุด นั น้
นักศึกษาจะตื่นสายกันเพราะว่าไม่มเี รียนและมีเวลามากกว่าวันธรรมดา ถ้าอยู่
บ้านก็จะเปิ ดโทรทัศน์ทง้ิ ไว้ทงั ้ วัน แต่จะไม่ค่อยมีรายการข่าว ส่วนอินเตอร์เน็ต
ก็จะเล่นทัง้ วันรับข่าวสารต่างๆ ไม่วา่ จากเพื่อนหรือสื่อต่างๆโดยตรง ส่วนวิทยุ
ก็จะฟงั ระหว่างเดินทางเหมือนในวันธรรมดา นอกจากนี้ขอ้ มูลจาก [5] กล่าวว่า
สื่อ ที่ ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ กลุ่ ม วัย รุ่ น นั ้น อัน ดับ แรกคื อ โทรทัศ น์ ม ีส ัด ส่ ว น 40%
รองลงมาคือเว็บไซต์ 26% และโซเชียลมีเดีย 19% เนื่องจากคน Gen-M เกิด
มาในยุคของสื่อสังคมออนไลน์ดงั นัน้ “กูเกิล” (Google) จึงเป็ นเครื่องมือที่ถูก
ใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุดซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่จดจําชื่อเว็บไซต์เลย ดังนัน้
การทําการตลาดโดยเลือกสื่อออนไลน์ แบรนด์ควรต้องนํ ากลยุทธ์ต่างๆมาใช้
เพื่อให้แบรนด์ถูกเสิร์ชเป็ นอันดับแรกๆ ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คยังมา
เป็ นที่หนึ่ ง แต่ถ้าเป็ นแฟนเพจขององค์กรหรือสินค้า การกดไลค์ให้นัน้ เป็ น
เรื่องปกติแต่ม กั จะไม่อ่านข้อ มูลที่ฟีดมา จะเลือ กอ่านเฉพาะต้องการใช้งาน
เท่านัน้ และรายการในยูทูบที่คน Gen-M ชื่นชอบจะเป็ นรายการนํ าเสนอ
เรื่องราวสัน้ ๆง่ายๆและคาแร็กเตอร์พธิ กี รทีด่ สู นุก
3.วัตถุประสงค์ของการทําวิ จยั
3.1 เพื่อสํารวจพฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อของกลุ่ม Gen-M

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ Generation M (Millennium Generation)
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สิง่ ใดสิง่ หนึ่งโดยตรง ทําให้เห็นว่าอินเตอร์เน็ตเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวัน
ของกลุ่มคน Gen-M อันดับสองมีคนเลือกโทรทัศน์จาํ นวน 334 คนซึ่งทําให้
เห็นว่าโทรทัศน์ยงั คงเป็ นช่องทางสําคัญและคนกลุ่มนี้ยงั ให้ความสนใจอยู่โดย
จะรับ ชมข่า วผ่า นทางรายการข่า วในเวลาต่า งๆ นอกจากนี้ 301 คนยัง ใช้
ช่องทางไลน์ในการบริโภคข่าว ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชั ่นในการพูดคุยโดยส่วนใหญ่
จะรับข่าวสารผ่านทางเพื่อ นครอบครัวและคนรู้จกั นอกจากนี้ ยงั สามารถรับ
ข่าวสารจากองค์กรต่างๆผ่าน Official Account ได้และจุดเด่นของไลน์คอื มี
สติกเกอร์ท่เี พิม่ สีสนั ในการพูดคุยในปจั จุบนั คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า Gen-M
ไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์แต่จากการสํารวจพบว่ามีคนเลือกหนังสือพิมพ์มาก
ถึง 272 คนอาจเป็ นเพราะว่ามีความน่ าเชื่อถือในการอ่าน ไม่ต้องผ่านหลาย
ขัน้ ตอน หาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกนอกจากนี้หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มจี ํานวน
223 คนทีใ่ ห้ความสนใจจะรับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สํานักข่าวโดยตรงซึ่งจะ
แบ่งข่าวออกเป็ นหมวดหมูม่ ที งั ้ รูปและรายละเอียดทีน่ ่าสนใจ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการใช้เว็บไซต์บริโภคข่าว
เลือก Pantip มากที่สุด มีจํานวน 299 คนซึ่งเป็ นเว็บบอร์ดสําหรับแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึง่ คน Gen-M จะนํ าประสบการณ์และเรื่องราว
ที่มคี นมาแชร์มาปรับใช้และเป็ นแนวทางในการใช้ชีวติ ประจําวัน จะแบ่งตาม
หมวดหมู่ เช่น ห้องสยามสแควร์จะเกี่ยวกับชีวติ วัยรุ่นการเรียนและความรัก
ต่อไปเป็ น Youtube จํานวน 208 คน ซึ่งรวบรวมคลิปวีดโิ อที่คนทั ่วไปและ
องค์กรสามารถสร้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ จะติดตามข่าวย้อนหลัง
รายการต่ า งๆ หรือ เหตุ ก ารณ์ ท ั ่วไปที่ค นนํ า มาแชร์ไ ว้ต ามมาด้ว ย Dek-D
จํานวน 201 คนเป็ นเว็บบอร์ดสําหรับวัยรุ่นที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมีมมุ นักเขียนสําหรับไว้แต่งและอ่านนิยาย นอกจากนี้ Sanook 92 คนเป็ น
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ นเว็บไซต์ท่นี ิยมสําหรับคนทุก
วัย Mthai 71 คนและอื่นๆ 20 คนซึ่งเว็บไซต์อ่นื ๆ เช่น Teenee เว็บไซต์ท่ี
เกีย่ วกับเทคโนโลยีต่างๆเป็ นต้น
จากจํ า นวนผู้ต อบแบบสอบถามทัง้ หมดจํ า นวน 382 คนพบว่ า
รูปแบบในการนํ าเสนอที่กลุ่ ม Gen-M มีความถี่ในการเลือ กมากที่สุดคือ
เนื้อหาต้องสัน้ และกระชับ 350 คน เพราะGen-M ไม่ชอบเนื้อหาและตัวอักษร
ที่เยอะที่สํา คัญ คือ ต้อ งผ่านการวิเคราะห์ม าแล้ว และต้อ งมีความน่ าเชื่อ ถือ
จํานวน 342 คนเพราะในยุคนี้ ข่าวในสื่อ ออนไลน์ นัน้ มาเร็วแต่ว่าไม่ม ีความ
ถูกต้อ งบ้างก็เ ป็ น ข่าวโคมลอยหรือ ถูกบิดเบือ นความจริง มาแล้วและต้อ งมี
รูปภาพประกอบ 333 คน เพื่อให้เห็นภาพเหตุการณ์ จริงและทําให้น่าสนใจ
มากขึน้ นอกจากนี้ 273 คนยังเห็นว่าต้องนํ าเสนอได้รวดเร็ว เพราะปจั จุบนั นี้
Gen-M จะรับข่าวผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้สมาร์ทโฟน ไอแพดหรือแท็บเล็ต ซึ่ง
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อทําให้ต้องการนํ าเสนอที่รวดเร็วไม่ต้องรอ
โหลดข้อมูลนานเพราะถ้าเกิดข้อมูลโหลดนาน Gen-M จะไม่ทนรอและจะปิ ด
ข้อมูลนัน้ ไปเลยสุดท้าย 257 คนต้องการให้นําเสนอข่าวแบบที่มรี ายละเอียด
มากเพราะชอบอ่านและทําความเข้าใจเองโดยจะนํ ามาสรุปตามความเข้าใจ
ของตนเอง
5. บทสรุป

ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้า นเนื้ อ หาศึก ษาเกี่ ย วกับ ป จั จัย ต่ า งๆ ในการบริโ ภค
ข่าวสารได้แก่ ปจั จัยทางประชากรศาสตร์ ปจั จัยทางการศึกษา และพฤติกรรม
การบริโภคข่าวสารในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสื่อ
3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย มุ่งศึกษากลุ่ม Gen-M ซึ่งเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ทัง้ เพศชายและหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี เป็ นจํานวน
420 คน
4. ผลของการวิ จยั
จากแบบสอบถามที่แจกไปทัง้ หมดจํานวน 420 คนพบว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 382 คน (91%) ที่บริโภคข่าวสารและมีเพียง 38 คน
(9%) ทีไ่ ม่บริโภคข่าวสาร จากจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดจํานวน 382
คนพบว่าเป็ นเพศหญิง 199 คน (52%) เพศชาย 177 คน (46%) และเพศอื่นๆ
6 คน (2%)
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดจํานวน 382 คนพบว่าผู้ท่ี
อายุ 21ปี 136 คน (36%) อายุ 20 ปี 88 คน (23%) อายุ 18 ปี 54 คน (14%)
อายุ 22 ปี 51 คน (13%) อายุ 19 ปี 36 คน (9%) และอายุ 23 ปี ขน้ึ ไป 17 คน
(5%) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศกึ ษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 จํานวน 136 คน (36%)
ชัน้ ปี ท่ี 3 จํ า นวน 115 คน (30%) ชัน้ ปี ท่ี 1 จํา นวน 78 (20%) ชัน้ ปี ท่ี 2
จํ า นวน 50 คน (13%) และมากกว่ า 4 ปี จํ า นวน 3 คน (1%) ผู้ ท่ี ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ศึก ษามหาวิท ยาลัย เอกชน 254 คน (66%) และ
มหาวิท ยาลัยรัฐบาล 128 คน (34%) และส่วนใหญ่ม ีรายได้ 5,000-10,000
บาทจํานวน 163คน (43%) รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทจํานวน151คน (40%)
รายได้ 10,000-20,000 บาท จํานวน 54 คน (14%) รายได้ 20,000-30,000
บาทจํานวน 12คน (3%) และรายได้มากกว่า 30,000 บาทจํานวน 2 คน (0%)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ีความถี่ในการบริโภคข่าวประเภท
สถานการณ์ปจั จุบนั มากที่สุดคือ 339 คนเนื่ อ งจากในสังคมปจั จุบนั มีความ
เคลื่อ นไหวในด้า นต่ า งๆมากมายเกี่ย วข้อ งกับ ประชาชนทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อ ม ซึ่ง ทํ า ให้ส ามารถติด ตามสถานการณ์ ใ นป จั จุ บ ัน ได้อ ย่า งใกล้ชิด
ตามมาด้วย 298 คนทีเ่ ลือกติดตามข่าวบันเทิง/ดารา โดยเฉพาะเพศหญิง ส่วน
ใหญ่ จ ะนิ ย มดู ล ะครมัก จะมีด าราที่ต ัว เองชื่น ชอบ ทัง้ ในและต่ า งประเทศ
นอกจากนี้ ข่าวเทคโนโลยีมคี นเลือ กติดตามถึง 280 คน ซึ่งทําให้เห็นว่าคน
กลุ่มGen-M เกิดมาในยุคเทคโนโลยี ซึ่งจะให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเกมแอพพลิเคชั ่น
ต่างๆที่กําลังเป็ นที่นิยมและเข้ามาใหม่ตลอดเวลา และมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 273 คน ทีต่ ดิ ตามข่าวการเมือง ซึ่งในปจั จุบนั ถือว่าเป็ นข่าวที่น่าสนใจ
เพราะจะทําให้เห็นอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินในทิศทางใด และสุดท้าย
ติดตามข่าวต่างประเทศเป็ นจํานวน 264 คน ซึ่งประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่
อาเซียนจะเห็นได้ชดั ว่าคนกลุ่มนี้จะติดตามข่าวสารจากต่างประเทศทั ่วโลกซึ่ง
จะนํ ามาปรับใช้ในชีวติ ปจั จุบนั เพื่อให้ทนั ต่อโลกและนํ าไปวางแผนในอนาคต
ได้
พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ม ีค วามถี่ใ นการใช้ช่ อ งทาง
บริโภคข่าวสารอันดับแรกคือ เว็บไซต์จํานวน 360 คน เนื่องจากคน Gen-M
เกิดมาในยุคของเทคโนโลยี ซึ่งจะติดสื่อออนไลน์ มาก โดยจะรับข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็ นเว็บบอร์ดในการแลกเปลี่ยนพูดคุยและเว็บเกี่ยวกับ
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จากการศึกษาพบว่ามีผู้ตอบแบบสํารวจที่บริโภคข่าวสารมีทงั ้ หมด
382 คนส่ ว นใหญ่ นั น้ เป็ น เพศหญิ ง ซึ่ ง มีอ ายุ 20-21 ปี เท่ า กับ ว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 3-4 ศึกษาอยู่ม หาวิท ยาลัยเอกชน
สําหรับรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีร ายได้น้อ ยกว่า 5,000 10,000 บาท พบว่ากลุ่มGen-M บริโภคข่าวประเภทสถานการณ์ปจั จุบนั มาก
ที่สุด ซึ่งเป็ นประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงละทางอ้อม ทําให้สามารถติดตามข่าวสาร
ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและรู้ความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ จะทําให้ผู้รบั ข่าวสารนัน้
ปรับตัว ได้ท ันเหตุ ก ารณ์ ในส่ว นของช่ อ งทางที่ใช้นัน้ พบว่า อัน ดับแรกเป็ น
เว็บไซต์ เนื่องจากคน Gen-M นี้เกิดมาในยุคของเทคโนโลยี ซึ่งอินเตอร์เน็ต
ถือเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของคนกลุ่มนี้ โดยจะรับข่าวสารผ่านทางสื่อ
ออนไลน์มากกว่าสื่อดัง้ เดิมนั ่นคือโทรทัศน์ จะเห็นว่าถึงแม้กลุ่ม Gen-M จะติด
สื่อ ออนไลน์ ม ากขนาดไหนแต่ โ ทรทัศ น์ ย ัง คงเป็ น ช่ อ งทางที่ค นกลุ่ ม นี้ ใ ห้
ความสําคัญและความสนใจอยู่ซ่งึ เว็บไซต์ท่ีใช้บริโภคข่าวเป็ นอันดับแรกคือ
Pantip เนื่ อ งจากเป็ น เว็บ บอร์ ด ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นความคิด เห็น และ
ประสบการณ์ต่างๆได้ ทําให้มคี วามคิดเห็นจากหลายมุมมองไม่จํากัดทัง้ อายุ
เพศรวมถึงการศึกษาและอาชีพ ส่วนรูปแบบในการนํ าเสนอข่าวที่คนกลุ่มนี้ ให้
ความสนใจมากทีส่ ดุ ต้องมีเนื้อหาทีส่ นั ้ และกระชับ อาจเป็ นเพราะ Gen-M ชอบ
ความรวดเร็ว ไม่ชอบอ่านเนื้อหาที่เยอะเกินไป และที่สําคัญเนื้ อหาต้องผ่าน
การวิเคราะห์มาแล้ว และมีความน่ าเชื่อถือ เพราะปจั จุบนั ข่าวในสื่อออนไลน์
นั น้ รวดเร็ว แต่ ว่ า ไม่ ม ีค วามน่ า เชื่อ ถือ ซึ่ง มีท ัง้ ข่ า วโคมลอยและข่ า วที่ถู ก
บิดเบือ นมาแล้วและถ้าจะให้คนกลุ่ม นี้สนใจนัน้ ต้อ งใช้รูปภาพประกอบ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากกลุ่ม Gen-M
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ช่วยสอนวิธีการทําวิจยั และใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการสอนวิธีการทําวิจยั แบบ
ปฏิบตั ิจริงทําให้สามารถเข้าใจการทํางานของการทํางานวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
ช่วยหาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมาช่วยเสริมในการเขียนงานวิจยั ชิ้นนี้ทําให้งานชิ้นนี้
มีความหมายเชิงวิชาการมากขึน้

428

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015)
Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชุมสหวิทยาการศึกษาครัง้ ที ่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 15 พฤษภาคม 2558

การรับรู้และทัศนคติ ของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยเอกชนที่มีต่อS&Pเบเกอรี่
Perception and attitude of private university students toward S&P bakery
ทิวา พาร์ค1, ปาริฉตั ร อริยะประเสริฐ2
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ปจั จุบนั ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่มจี ํานวนมากมีการ
แข่งขันที่รุนแรงทําให้ผู้ประกอบการต่างหากลยุทธ์ใหม่ๆมาแย่งชิงตลาดและ
จํ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคเพราะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาซึง่ ทุกวันนี้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมีการรับ
วัฒนธรรมชาติตะวันตกมากขึน้ ทําให้มบี ทบาทในการดําเนินชีวติ และผูค้ นต่าง
ใช้ชวี ติ อย่างรีบเร่งเพื่อแข่งขันกับเวลารายได้และรายจ่ายของผู้บริโภคที่เพิม่
สูงขึน้ จากการปรับค่าแรงนโยบายของรัฐบาลทําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้
เปลี่ยนไปจะสังเกตได้ว่าผู้บริโภคนัน้ มีความต้องการที่เพิม่ มากขึน้ ชอบความ
สะดวกรวดเร็ว ความหรู ห ราความต้ อ งการการยอมรับ ในสัง คมและนิ ย ม
รับประทานอาหารต่างชาติมากขึน้ ทัง้ ร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีจนี เวียดนามฯลฯ
ที่มสี ไตล์แตกต่างกันทัง้ ปิ้ งย่างชาบูหรือร้านอาหารFast Food หรือเบเกอรี่
ขนมปงั ต่างๆทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาความต้องการที่หลากหลาย
นี้ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็ นต้องหากลยุทธ์ต่างๆมาตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซือ้
การตลาดในด้านธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีม่ คี วามน่าสนใจมาก
เนื่องจากการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อ งด้านเบเกอรี่โดยในปี 2555 มูลค่า
ตลาดรวมเบเกอรีใ่ นประเทศมีมูลค่าถึง 7.0 พันล้านบาทเติบโตไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 15-17 ต่อปี ([1]โดยทีแ่ นวโน้มตลาดของเบเกอรีน่ นั ้ สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
ในการรับประทานอาหารว่างของคนไทยที่ค่อนข้างสูงและจากศูนย์วจิ ยั กสิกร
ไทยได้วเิ คราะห์วา่ แนวโน้มทีก่ ําลังจะเกิดขึน้ ในตลาดเบเกอรีค่ อื ผลิตภัณฑ์แนว
สุ ข ภาพที่ เ พิ่ม มากขึ้น ส่ ว นธุ ร กิจ ร้ า นอาหารคาดการณ์ ใ นปี 2556 ตลาด
ร้านอาหารทีเ่ ป็ นเครือธุรกิจร้านอาหารมีมูลค่าถึง 97,431 ล้านบาทเติบโตร้อย
ละ 14 จากปี 2555 [1] โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยที่ได้ร บั
ความนิยมสูงกว่าร้านอาหารอื่นเนื่องจากกระแสนิยมและกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผู้ประกอบการซึ่งสามารถสรุปได้ว่าทุก วันนี้ ผู้บริโภคมีความต้อ งการที่
สูงขึ้นและยินดีท่ีจะจ่ายเพื่อตอบสนองความต้อ งการของตนทําให้อ ตั ราการ
เติ บ โตของร้า นอาหารและเบเกอรี่เ ติ บ โตสู ง ขึ้น เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ
ร้ า นอาหารและเบเกอรี่ จํ า นวนมากจนเกิ ด การแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงทํ า ให้
ผู้ประกอบการหลายรายได้ปิดกิจการลงเนื่อ งจากผลกําไรที่ขาดทุนและการ
บริหารงานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต่างๆไม่วา่ จะเป็ นร้านอาหารเบเกอรีเ่ ครื่องดื่ม
๋
กระเปาเสื้อผ้าฯลฯเป้าหมายที่สําคัญ คือผู้บริโภคเพราะฉะนัน้ ผู้ประกอบการ
ต้องสามารถรูค้ วามต้องการของผูโ้ ภคและสามารถตอบสนองความต้องการนัน้

บทคัดย่อ
งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ก ล่ า วถึง ป จั จัย ที่ ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่มตี ่อร้านอาหารและร้านเบเกอรี่และการรับรู้
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเบเกอรีข่ องS&P
เพื่อ เรีย นรู้แ ละศึกษาป จั จัย ที่แ ท้จ ริง ที่ส ามารถนํ า ไปปรับ ปรุง แก้ไ ขและใช้
วางแผนในอนาคตได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคให้เกิดความพึง
พอใจโดยใช้วธิ กี ารแจกแบบสอบถามในการสํารวจเพื่อที่จะได้เรียนรูแ้ ละทราบ
ข้อมูลอย่างแท้จริงจากการศึกษาพบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400
คนมีนกั ศึกษาที่รบั ประทานอาหารนอกบ้านจํานวน 392 คนและส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษามหาวิท ยาลัยเอกชนส่วนเบเกอรี่นักศึกษาที่รบั ประทานเบเกอรี่ม ี
จํา นวน 374 คนโดยป จั จัย ที่ม ีผลต่ อ พฤติกรรมผู้บ ริโภคที่ม ีต่ อ ร้า นอาหาร
และเบเกอรี่ท่สี ําคัญที่สุดคือรสชาติดแี ละผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ของS&Pในด้านการจําหน่ ายมากที่สุดและมีความพึงพอใจด้าน
ราคาน้อยทีส่ ดุ จากแบบสอบถามทําให้ทราบความต้องการของผูบ้ ริโภคและนํ า
ข้อมูลที่ได้รบั มาพัฒนาปรับปรุงและวางแผนในอนาคตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ
คําสําคัญ: การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจผูบ้ ริโภค
Abstract
In this study, the researchers found the factors that have
been influenced the perception and satisfaction of S&P brand image to
university students which could the company can use the results of this
study to improve and plan for the customer satisfaction.The study used
the 400 surveys to collect the data which was 392 participants have
been eaten out and majority of university students have bakery for 374
participants, which the taste of bakery was the most important
satisfaction to the S&P brand, as well as the distribution of the products
was the second important satisfaction, whereas the price was the least
satisfaction. From the results, the researchers can use these outcomes
to suggest to the company, which can improve for future customer
satisfaction.
1.บทนํา
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ได้โดยใช้ปจั จัยส่วนทางการตลาดคือด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคาด้านช่องทางการ
จําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็ นปจั จัยที่สําคัญในการสร้างความ
แตกต่างกับคูแ่ ข่งและเป็ นปจั จัยที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคและการมี
ภาพลักษณ์ท่ีดจี ะช่วยส่งเสริมให้เพิม่ คุณค่าในสายตาของผู้บริโภคทําให้เกิด
การยอมรับ มีค วามเชื่ อ มัน่ และมีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เมื่อ ผู้ บ ริโ ภคมีก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ นภาพลักษณ์ อ งค์กรผลิตภัณฑ์หรือ บุคคลจะเกิดเป็ น
ทัศนคติต่อสิง่ นัน้ จนเกิดความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ และความภักดีกบั องค์กรอีกด้วย

ภายใน (Internal stimuli) คือสิง่ ที่อยู่ภายในที่เกิดจากรับรู้จากประสบการณ์
หรือความรูเ้ ดิมในอดีตมากระทบกับประสาทสัมผัสและสมองจะประมวลแปล
ความหมายออกมาเป็ นการรับรู้ [4]

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ท่กี ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการรับรู้ม ี
กระบวนการรับข้อมูลและจัดส่งข้อมูลไปยังประสาทสัมผัสและเกิดการตีความ
ทํ า ให้ เ กิ ด การรับ รู้ ซ่ึ ง การรับ รู้ เ กิ ด จากสิ่ ง เร้ า ภายในและภายนอกซึ่ ง
กระบวนการรับรูข้ องแต่ละคนจะทําให้มคี วามรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบเมื่อเกิดการ
รับรูแ้ ล้วจะทําให้เกิดทัศนคติความเชื่อต่อสินค้าหรือบริการนัน้ และนํ าไปสู่การ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการรับรู้

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ

การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่บุคคลเลือกรับรูจ้ ดั การ
และตีความหมายต่างๆเพื่อเกิดความเข้าใจการรับรูข้ องแต่ละคนสามารถสร้าง
การรับ รู้ไ ด้แ ตกต่ า งกัน จากสิ่ง เร้า เดีย วกัน เนื่ อ งจากมีก ระบวนการรับ รู้ 3
ขัน้ ตอนคือการคัดเลือก (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และการ
ตีความ (Interpretation ) โดยทุกวันนี้เราต่างพบเจอสิง่ เร้ารอบตัวเรามากมาย
แต่กเ็ ป็ นไม่ได้ทท่ี ุกคนจะให้ความสนใจกับสิง่ เร้าทัง้ หมดดังนัน้ นักการตลาดจึง
จําเป็ นต้องเข้าใจถึงจิตใจของผู้บริโภคว่าต้องการอะไรเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าให้เกิดการรับรูใ้ ห้ได้เพราะการรับรูม้ อี ทิ ธิพลทําให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อ ของผู้บ ริโ ภค [2] จากความหมายข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ว่ า การรับ รู้
หมายถึงกระบวนที่ผู้บริโภคเลือกที่จะเปิ ดรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
และผ่านไปยังสมองเพื่อประมวลผลทําให้เกิดการรับรูซ้ ่งึ แต่ละคนจะมีการรับรู้
ทีแ่ ตกต่างกัน

ทัศนคติเป็ นการกําหนดความคิดว่าชอบหรือไม่ชอบสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึง่
เกิด จากประสบการณ์ ค วามคิดเห็น ความศรัท ธาและการเรีย นรู้ใ นอดีต จน
กลายเป็ นความเชื่อ (Belief) ต่อสิง่ นัน้ ความเชื่อที่บุคคลสร้างขึน้ มาจะกระตุ้น
ให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมซึ่งการแสดงออกนี้ของแต่ละคนมีความ
แตกต่างทําให้ทศั นคติของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยแต่ละบุคคลมีทศั นคติต่อ
ทุกสิง่ บนโลกนี้ทงั ้ ต่อบุคคลสิง่ ของอาหารเสือ้ ผ้าฯลฯอาจจะเรียกได้ว่าทัศนคติ
(Attitude) คือการประเมินความรูส้ กึ และความโน้มเอียงของบุคคลที่มตี ่อสิง่ ใด
หรือความคิดใดที่เหนียวแน่ นที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถ
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วยด้านความรู้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั มาจากสิง่ เร้าทําให้เกิดความรับรูแ้ ละส่งผลต่อให้เกิดด้าน
อารมณ์และความรูส้ กึ และส่งผลให้แสดงออกทางด้านพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการดังนัน้ ทัศนคติจะเปลีย่ นแปลงไปตามการรับรู้

ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีหลายปจั จัยที่ช่วยทําให้
ผูบ้ ริโภคเกิดการรับรู้ ([3] ดังนี้
1.องค์ประกอบทางด้านเทคนิคคือลักษณะต่างๆที่นําเสนอขายทําให้ผบู้ ริโภค
เกิด การรับ รู้เ ช่ น รู ป แบบขนาดสีส นั ถ้า มีค วามแตกต่ า งจากคู่แ ข่ง จะทํ า ให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความสนใจได้มากขึน้
2.ความพร้อมด้านจิตใจของผูบ้ ริโภคจะทําให้สามารถเปิ ดรับข้อมูลและทําให้
เกิดการรับรูไ้ ด้งา่ ยขึน้
3.ประสบการณ์ ใ นอดีตของผู้บ ริโ ภคเป็ น สิ่ง ที่ทํา ให้เ กิดการตัด สิน ใจหากมี
ประสบการณ์ ท่ดี ีจะเปิ ดใจยอมรับง่ายแต่ถ้ามีประสบการณ์ไม่ดีจะทําให้เกิด
อคติและปฏิเสธการซือ้
4.สภาวะอารมณ์เป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ เวลานัน้ ถ้าไม่พร้อมจะไม่มสี มาธิในการ
รับรูท้ ําให้ไม่เกิดการรับรูเ้ ช่นอารมณ์โกรธหงุดหงิด
5.ป จั จัย ทางสัง คมและวัฒ นธรรมเป็ น การคิด และตัด สิน ใจตามสัง คมหรือ
ั
วัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การปลูกฝงมา
การรับรู้ของแต่ละคนมีปจั จัยที่แตกต่างกันดังนัน้ ปจั จัยเหล่านี้จะมี
ผลต่ อ การรับ รู้ ซ่ึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความรู้ สึก ชอบหรือ ไม่ ช อบและมีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือ กซื้อ ด้วยดังนัน้ ควรศึกษาปจั จัยที่เกิดเพื่อจะได้เข้าใจและ
เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้สามารถสรุปได้วา่ กระบวนการรับรูค้ อื กระบวนการรับรูท้ ่มี สี ง่ิ
เร้าภายนอก (External stimuli) คือลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสิง่ เร้าและสิง่ เร้า

จากการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ท่กี ล่าวมา
ข้างต้นสรุปได้ว่ามีปจั จัยมากมายที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการรับรูข้ อง
มนุ ษย์ทงั ้ จากปจั จัยภายนอกและภายในซึ่งทัศนคติและการรับรูข้ องแต่ละคน
ขึน้ อยูป่ จั จัยทีไ่ ด้รบั จากประสบการณ์ในอดีตทําให้เกิดการรับรูแ้ ล้วตีความเป็ น
ทัศนคติทม่ี ตี ่อสิง่ นัน้ และทําให้มสี ว่ นต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั S&P
มีคู่แข่งทางธุรกิจเป็ นจํานวนมากมีการแข่งขันกันสูงเพื่อแย่งชิงลูกค้างานวิจยั
นี้จงึ ต้องการศึกษาทัศนคติและการรับรูข้ องลูกค้าS&P เพื่อให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ เพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและใช้
เป็ นแนวทางในการวางแผนและพัฒ นาS&P ให้เป็ นที่ยอมรับและประสบ
ความสําเร็จ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
โดยปกติแ ล้ว ผู้บ ริโ ภคจะมีก ารเรีย งลํ า ดับ ความต้อ งการของตน
ขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจความจําเป็ นและข้อจํากัดทางการเงินโดยการตัดสินใจ
เลือกซื้อ จะพิจารณาจากการรับรู้ถึงคุณค่าที่จะได้รบั และต้นทุนที่จ่ายไปโดย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถสร้างคุณค่าโดยผ่านคุณภาพ (Creating
Value Through Quality) ) เป็ นการสร้างให้เกิดการรับรูใ้ นคุณภาพของธุรกิจ
สินค้าหรือบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าส่งผลทําให้ความพึงพอใจกับ
ลูกค้าในทีส่ ดุ จากสมการนี้ลูกค้าจะพอใจก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั มากกว่า
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จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คนเพศหญิงจํานวน
238 คนร้อยละ 60% และเพศชายจํานวน 157 คนร้อยละ 39% ส่วนใหญ่อยู่
ระดับปี การศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ร้อยละ 37% และมีอายุ 21 ปี รอ้ ยละ 39% โดย
ส่วนใหญ่เรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 238 คนร้อยละ 60% อาจเป็ น
เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีอ ายุช่วงเดียวกันกับผู้ทํา แบบสํารวจและเรีย น
มหาวิทยาลัยเอกชนทําให้ได้รบั ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากกว่า
มหาวิท ยาลัยรัฐบาลและส่วนใหญ่มรี ายได้ 5,001-10,000 บาทจํานวน 178
คนร้อยละ 45% อาจเป็ นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามยังเป็ นนักศึกษาที่ยงั ไม่
สามารถหาเงินได้ดว้ ยตัวเองจึงทําให้สว่ นใหญ่แล้วมีรายได้ต่อเดือนประมาณนี้

ราคาแต่ถ้าราคาสูงเกินกว่าผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จะเกิดความไม่พอใจวิธกี าร
สร้างคุณค่าจึงเป็ นสําคัญ โดยการสร้างความแตกต่างทัง้ คุณค่าและคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนื อ
คูแ่ ข่งเพราะฉะนัน้ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) จะขึน้ อยู่
กับประโยชน์และคุณค่าที่ได้รบั เทียบกับสิง่ ที่คาดหวังดังนัน้ การสร้างความพึง
พอให้เป็ นไปตามความคาดหวังหรือ เหนื อความคาดหวังของลูกค้าจะทําให้
ความพึงพอใจและเกิดการซื้อซํ้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าความพอใจหรือไม่
พอใจในความรู้สึก ของลู ก ค้า เป็ น การตอบสนองทางอารมณ์ เ มื่อ ลู ก ค้า ได้
ประเมินสินค้าหรือบริการนัน้ โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังในใจจากความ
หมายความพึงพอใจที่ก ล่าวมาสรุป ได้ว่าความพึงพอใจเป็ นความรู้สึก ของ
บุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบหลังจากซื้อสินค้าหรือ รับบริการไปแล้วกับ
ความคาดหวังก่อ นซื้อ กับสิ่ง ที่ได้รบั จริงๆหากการนํ าเสนอไม่ตรงกับความ
คาดหวังจะทําให้เกิดความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจจะเป็ นภาวะความรูส้ กึ ทางลบแต่ใน
ทางตรงข้ามหากนํ าเสนอตามความคาดหวังจะเกิดความรู้สกึ พึงพอใจจะเป็ น
ภาวะความรู้สึกทางบวกและถ้าเกินความคาดหวังจะทําให้ยิ่งพอใจมากขึ้น
ดังนัน้ ต้องพยายามสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แตกต่างจากคู่แข่งทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ น
บริการด้านบุคลากรด้านภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดคุณค่าในสายตาและความพึง
พอใจดังคํากล่าวของคอลเลอร์ [5] ที่ว่า“คุณค่าที่ส่งมอบแก่ลูกค้าคือความ
แตกต่างระหว่างคุณค่าลูกค้ารวม (Total Customer Value) และต้นทุนรวม
(Total Customer Cost) ” กลุ่มลูกค้ารวมคือกลุ่มผลประโยชน์ท่ลี ูกค้าคาดหวัง
จะได้ร บั ก่ อ นซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ส่ว นต้น ทุ นรวมคือ ต้น ทุ น ที่ลู กค้า คาดหวัง ว่า จะ
เกิดขึน้ หลังจากการซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ

4.1 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคร้านอาหารและเบเกอรี่
จากจํ า นวนผู้ ต อบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คนมีจํ า นวนผู้ ท่ี
รับประทานอาหารนอกบ้านทัง้ หมด 392 คนร้อยละ 98% อาจเป็ นเพราะคน
ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วทําให้การรับประทานอาหารนอก
บ้านมีความต้องการมากกว่าในอดีตโดยมีปจั จัยในการเลือกร้านอาหารของทุก
เพศที่สําคัญอันดับแรกคือรสชาติดโี ดยเพศหญิงจํานวน 200 คนร้อยละ 25%
และเพศชายจํานวน 132 คนร้อยละ 25% เพราะอาหารที่มรี สชาติดจี ะทําให้
ผูบ้ ริโภคมีความสุขทีไ่ ด้ลม้ิ รสอาหารทีอ่ ร่อยและรูส้ กึ ถึงความคุม้ ค่าที่จะจ่ายเงิน
เพื่อได้สงิ่ ที่ดที ่ีสุดมาจนเกิดความพึงพอใจ ([5] และนักศึกษาที่มรี ายได้ต่อ
เดือ นที่อ ยู่ร ะหว่า งตัง้ แต่ 5,000 –10,000 บาทนัน้ โดยมีค วามถี่ใ นการ
รับประทานอาหารนอกบ้านทุกวันหรือ3-4 ครัง้ / สัปดาห์จํานวน 144 คนร้อย
ละ 76% บ่อยครัง้ กว่านักศึกษาที่ม ีรายได้มากซึ่งอาจเป็ นเพราะว่านักศึกษา
อาศัยอยู่หอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมี
การรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อ ยครัง้ จํา นวน 103 คนร้อ ยละ 54% ซึ่ง
มากกว่านักศึกษามหาวิท ยาลัยรัฐบาลเนื่องจากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เป็ นนั ก ศึ ก ษาเอกชน 60% ส่ ว นจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ป กติ
รับประทานเบเกอรีจ่ ากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คนนักศึกษา
ที่ ร ับ ประทานเบเกอรี่ ม ีจํ า นวน 374 คนร้ อ ยละ 94% โดยที่ เ พศหญิ ง
รับประทานเบเกอรี่จํานวน 232 คนร้อยละ 63% มากกว่าเพศชายซึ่งอาจเป็ น
เพราะว่าเพศหญิงชอบความสวยงามของรูปลักษณ์เบเกอรีซ่ ่งึ ในปจั จุบนั นิยม
ถ่ายรูปก่อนรับประทานทัง้ อาหารเบเกอรีห่ รือขนมต่างๆทีม่ รี ูปลักษณ์สวยงาม
น่ ารับประทานอัพเดตผ่านโซเชียลมิเดียต่างๆเพื่อต้องการให้ผตู้ ิดตามมากด
ไลค์เยอะๆ

3. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ ม ี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ ก ารรับ รู้ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ
ภาพลักษณ์S&P ของประชากรศาสตร์โดยมีประชากรศาสตร์คอื เพศชัน้ ปี
การศึกษาอายุรายได้
3.2 เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของการบริโภคร้านอาหารและเบเกอ
รีข่ องนักศึกษามหาวิทยาลัย
3.3 เพื่อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ในอนาคตเกี่ย วกับ ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค
ผลิตภัณฑ์และเบเกอรีข่ องS&P
ขอบเขตการวิจยั

4.2 ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเบเกอรีข่ องS&P

การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การใช้ แ บบสอบถามเพื่อ ศึก ษาการรับ รู้แ ละ
ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่มตี ่อร้านอาหารและเบเกอรี่ของ
S&P ซึ่งทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและ
รัฐบาลชัน้ ปี ท่ี 1-4 ทุกเพศจํานวน 400 คน

จากการทําแบบสอบถามนัน้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ด้านการจําหน่ ายมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 อาจเป็ นเพราะว่าผลิตภัณฑ์
และเบเกอรีข่ องS&P นัน้ มีสาขามากมายที่สามารถเลือกซือ้ ได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วรองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.85 อาจจะ
เป็ นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของS&P มีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อทัง้ เค้กขนมปงั
พายคุก กี้ฯ ลฯและบริก ารที่ม ีม าตรฐานและมีความรวดเร็วในการบริการใน
ขณะที่ดา้ นราคามีคา่ เฉลี่ยเพียงแค่ 3.4 ซึ่งน้อยกว่าทุกด้านอาจเป็ นเพราะว่า

4. ผลของการวิ จยั
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รูปลักษณ์สวยงามน่ ารับประทานอัพเดตผ่านสื่อโซเชียลมิเดียต่างๆเพื่อให้ผู้ท่ี
ติดตามสามารถเห็นภาพและกดไลค์ซ่ึงตรงกับสมมติฐานข้อ ที่ 4 และจาก
แบบสอบถามนัน้ นักศึกษาที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์และเบเกอรี่ของS&P มี
ความพึงพอใจด้านการจํา หน่ ายมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 4.04 อาจเป็ น
เพราะS&P
มี ช่ อ งทางในการจํ า หน่ า ยที่ ม ากมายหลายสาขาตาม
ห้างสรรพสินค้าและย่านกลางใจเมืองทําให้ผูบ้ ริโภคได้รบั ความสะดวกสบาย
ในการเลือ กซื้อ และมีความพึงพอใจในด้านอื่นๆด้วยคือ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการซึง่ อาจเป็ นเพราะผลิตภัณฑ์และเบเกอรีข่ องS&P มีคอ่ นข้างหลากหลาย
ที่ส ามารถเข้า ถึง ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก เพศทุ ก วัย และมีก ารบริก ารที่ม ีม าตรฐานและ
บริการได้รวดเร็วที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ซ่งึ ไม่ตรง
สมมติฐานข้อที่ 5

ผลิตภัณฑ์ของS&P มีราคาทีแ่ พงเกินกว่าสิง่ ที่ได้รบั อาจทําให้ไปซื้อผลิตภัณฑ์
ของคูแ่ ข่ง
ในการศึกษาปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ีผลต่อทัศนคติและการ
รับรูต้ ่อภาพลักษณ์S&P ทําให้ทราบปจั จัยต่างๆที่ทําให้เกิดทัศนคติและการ
รับ รู้ จ ากทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ แ ละการรับ รู้ ทํ า ให้ เ ข้ า ใจ
กระบวนการสร้างทัศนคติอีกทัง้ ทฤษฎีภาพลักษณ์ทําให้ทราบถึงการดําเนิน
ธุรกิจการมีภาพลักษณ์ท่ดี จี ะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีความน่ าเชื่อถือได้เรียนรู้
พฤติกรรมการบริโภคร้านอาหารและเบเกอรีข่ องนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ด้วยวิธกี ารทําแบบสอบถามจากทฤษฎีความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่มคี วามพึง
พอใจในด้านการจัดจําหน่ ายของS&P มากที่สุดทัง้ สะดวกต่อการเลือกซื้อการ
ตกแต่งร้านสวยงามและความสะอาดของสถานที่

กิ ตติ กรรมประกาศ

5. สรุปผลงานวิ จยั

ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ชิ้นนี้
ช่วยสอนวิธีการทําวิจยั และใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการสอนวิธีการทําวิจยั แบบ
ปฏิบตั ิจริงทําให้สามารถเข้าใจการทํางานของการทํางานวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
ช่วยหาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมาช่วยเสริมในการเขียนงานวิจยั ชิ้นนี้ทําให้งานชิ้นนี้
มีความหมายเชิงวิชาการมากขึน้

จากการทําแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คนมีเพศหญิงจํานวน 238
คนและเพศชาย 157 คนส่วนใหญ่ศกึ ษาระดับปี ท่ี 3 จํานวน 149 คนมีอายุอยู่
21 ปี อาจเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุช่วงเดียวกับผูท้ ําแบบสอบถาม
เลยได้ร บั ความร่ว มมือ ในการตอบแบบสอบถามมากกว่า ช่ ว งอายุ อ่ืน และ
ส่วนมากเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีจาํ นวน 238 และมีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทจํานวน 178 คนอาจเป็ นเพราะนักศึกษายังไม่
สามารถหารายได้ด้ว ยตัว เองจึง ยัง มีร ายได้ไ ม่ ม ากนั ก จากแบบสอบถาม
ทัง้ หมดมีผู้บริโภคที่รบั ประทานอาหารนอกบ้านมีจํานวน 392 คนซึ่งอาจเป็ น
เพราะว่าในปจั จุบ ันมีร้า นอาหารเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสไตล์อีกทัง้ มี
รูปลักษณ์สวยงามน่ารับประทานและมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลาใน
การทํ า อาหารเองทํ า ให้ ป จั จุ บ ัน ร้ า นอาหารได้ ร ับ ความนิ ย มมากและมี
ผู้ประกอบการจํานวนมาก [1] โดยส่วนมากนักศึกษาที่มรี ายได้น้อ ยที่อ ยู่
ในช่วงน้ อยกว่า 5,000 – 10,000 บาทจํานวน 144 คนมีความถี่ในการ
รับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครัง้ กว่านักศึกษาที่มรี ายได้มากที่อยู่ในช่วง
10,001 – 20,000 บาทขึ้นไปซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อ ที่ 1 และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 103 คนมีความถี่ในการรับประทานอาหารนอก
บ้ า นบ่ อ ยครัง้ กว่ า นั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัย รัฐ บาลอาจเป็ น เพราะว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ อ ยู่ม หาวิท ยาลัยเอกชนซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อ ที่ 2
ทีต่ งั ้ ไว้โดยปจั จัยในการเลือกร้านอาหารนัน้ แต่ละเพศมีปจั จัยในการเลือกที่ไม่
แตกต่ า งกัน ป จั จัย อัน ดับ แรกคือ รสชาติดีเ พราะการรับ ประทานอาหารที่ม ี
รสชาติดีจะทําให้ผู้บริโภคมีความสุขที่ได้ล้มิ รสชาติท่ดี แี ละยินดีท่จี ะจ่ายเงิน
เพื่อได้รบั สิง่ ทีค่ มุ้ ค่ากลับมานอกจากการมีรสชาติท่ดี แี ล้วการมีคุณภาพดีและมี
โปรโมชั ่นทีด่ กี เ็ ป็ นสาเหตุท่ที ําให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกร้านอาหารด้วยเพราะ
อาหารที่มคี ุณภาพดีทําให้ผู้บริโภคได้รบั รู้ถึงคุณค่าอาหารที่ได้รบั และการมี
โปรโมชั ่นทําให้ผูโ้ ภคเห็นตัดสินใจในการเลือกร้านอาหารได้ง่ายมากยิง่ ขึน้ ซึ่ง
ไม่ตรงกับสมมติฐานข้อที่ 3 และจากแบบสอบถามทัง้ หมดผู้ท่รี บั ประทานเบ
เกอรีม่ จี ํานวน 374 คนเพศหญิงรับประทานเบเกอรี่มากกว่าเพศชายจํานวน
232 คนอาจเป็ นเพราะว่าเพศหญิงมีเพื่อนในกลุ่มหลายคนและมีการสนทนาที่
หลากหลายอาจทําให้หาร้านที่สามารถเข้าไปนัง่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
แต่ ล ะคนอีก ทัง้ ในป จั จุ บ ัน นิ ย มถ่ า ยรู ป อาหารเบเกอรี่ห รือ ขนมต่ า งๆที่ ม ี
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