




 

The 3
rd
 National Interdisciplinary Academic Conference 

การประชุมสหวทิยาการศกึษา ครัง้ที ่3 

Copyright © 2015 Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) 

ISBN: 9786167805085 

Paper published in TNIAC 2015’s proceedings were reviewed by educational luminaries and experts. 

The message and contents published in TNIAC 2015’s proceedings are copyright of publisher. 

Anyone can refer them for the purpose of private study, research, criticism or review which is 

permitted under the national copyright acts. The purpose of fair dealing is prohibited and to reproduce 

any part of this book by any process must receive the written permission from the publisher. 

บทความที่ได้รบัการตพีมิพใ์นหนังสอืการประชุม TNIAC 2015 ทัง้หมดน้ีได้รบัการประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญ ขอ้ความและเน้ือหาที่ตีพมิพ์ในหนังสอืการประชุมTNIAC 2015 เป็นลขิสทิธิข์องผู้จดัพมิพ ์

บุคคลไดร้บัอนุญาตใหอ้้างองิไดเ้ฉพาะเพื่อการศกึษา การวจิยั การวเิคราะห์ หรอืการวจิารณ์ ภายใต้กฎหมาย

ลขิสทิธิข์องประเทศ ห้ามมใิห้มกีารนําไปผลติเพื่อการค้า และการดดัแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงของหนังสอืเล่มน้ี 

จะดว้ยวธิกีารใดกต็าม จะตอ้งไดร้บัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้ดัพมิพ ์

Responsibility for the contents of the articles presented and published in TNIAC 2015, rests only upon 

the authors. If it is found that the whole or any part of these articles have any mistake or have been 

already published in other publication or have patent infringement, the offense is also the 

responsibility of the authors.  

ความรบัผดิชอบดา้นเน้ือหา ขอ้มลู ขอ้ความ ภาพและตารางประกอบ ขอ้คดิเหน็ส่วนตวัทีล่งตพีมิพใ์นบทความ

วจิยัและมกีารนําเสนอในการประชุม TNIAC 2015 เป็นของผูเ้ขยีนบทความ หากมคีวามผดิพลาดใดๆ หรอืหาก

ตรวจสอบพบว่ามกีารตพีมิพซ์ํ้าซอ้น และละเมดิลขิสทิธิข์องผู้อื่น ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนแต่เพยีง 

ผูเ้ดยีว 

 

จดัพมิพโ์ดย 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

1771/1 ซอย พฒันาการ 37 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250  

โทรศพัท ์0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700 

Website: http://www.tni.ac.th 
 



Honorary Adviser 

รศ.กฤษดา วศิวธรีานนท ์(อดตีอธกิารบด,ี สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่) 

  

Honorary Chair 

รศ.ดร.บณัฑติ โรจน์อารยานนท ์: อธกิารบด,ี สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 

Advisory Board 

1) รศ.พลูพร แสงบางปลา : รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

2) รศ.ดร.พชิติ สุขเจรญิพงษ์ : รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและบร ิการวชิาการ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

3) รศ.ดร.ชุมพล  อนัตรเสน : รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

4) อ.พรอนงค ์นิยมคา้ โฮรคิาวา : รองอธกิารบดฝีา่ยวเิทศสมัพนัธแ์ละประชาสมัพนัธ,์ สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่ 

5) ผศ.ดร.เลอเกยีรติ ์วงศส์ารพกิูล : คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

6) ผศ.รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์: คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

7) รศ.ดร.รตัตกิร วรากูลศริพินัธุ ์: คณบด ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

8) ผศ.ดร.วรรณวมิล รุง่ธรีะ : ผูอ้ํานวยการสาํนกัวชิาพืน้ฐานและภาษา, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
  

Organizing Committee 

1) รศ.ดร.รตัตกิร วรากูลศริพินัธุ ์(ประธาน) : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

2) ดร.ฐติพิร เลศิรตัน์เดชากุล (รองประธาน) : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

3) ดร.สะพรัง่สทิธิ ์มฤทุสาธร : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

4) ดร.กติตมิา เมฆาบญัชากจิ : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 

5) ดร.ธงชยั แกว้กริยิา : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

6) ดร.ภาสกร อภริกัษ์วรพนิิต : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 

7) ผศ.ตรรีตัน เมตตก์ารณ์ุจติ : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 

8) ผศ.นรงัสรรค ์วไิลสกุลยง : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

9) อ.เกษม ทพิยธ์าราจนัทร ์: คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

10) ดร.ประมขุ บุญเสีย่ง : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

11) ผศ.ดร.วภิาวด ีวงศส์ุวรรณ์ : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

12) ดร.กรกฏ เหมสถาปตัย ์: คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

13) ผศ.ดร.ทวิา พารค์ : คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

14) ผศ.อนุวตั เจรญิสุข : คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

15) ดร.วภิาณ ีเพง็เนตร : สาํนกัวชิาพืน้ฐานและภาษา, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

16) อ.บณัฑติ อนุญาหงษ์ : สาํนักวชิาพืน้ฐานและภาษา, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  

17) ศ.ดร.โกสนิทร ์จาํนงไทย : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 



18) รศ.ดร.จริาวรรณ ฉายสุวรรณ : คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

19) รศ.ดร.เอือ้น ป่ินเงนิ : คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

20) ผศ.ดร.กนัตพ์งษ์ วรรตัน์ปญัญา : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

21) ผศ.ดร.จรญั แสนราช : คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

22) รศ.ดร.วาร ีกงประเวชนนท ์: สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
  

Technical Program Committee 

1) รศ.ดร.นิพนธ ์เจรญิกจิการ : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2) รศ.ดร.โชตพิชัร ์ภรณวลยั : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

3) ดร.สุเมธ ประภาวตั : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

4) ผศ.ดร.ศกัดิช์ยั ทพิยจ์กัษุรตัน์ : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

5) ผศ.ดร.นพดล มณีรตัน์ : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

6) รศ.ดร.ปราโมทย ์วาดเขยีน : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

7) ผศ.ดร.จนิดา เจรญิพรพาณิชย ์: คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

8) ดร.พลชยั โชตปิรายนกุล : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

9) ดร.จกัร ีทฆีภาคยว์ศิษิฎ ์: คณะวศิวกรรมศาสตร ์(วทิยาเขตชุมพร), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั 

10) ผศ.นิดา ลาภศรสีวสัดิ ์: คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

11) ดร.สายยญั สายยศ : คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

12) ผศ.ดร.ระว ีพรหมหลวงศร ี: คณะเทคโนโลย,ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

13) ผศ.ดร.นิรวุรรณ เทรนิโบล ์: คณะสาธารณสุขศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

14) ศ.กติตคิุณ อมัพกิา ไกรฤทธิ ์: คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

15) รศ.ดร.อนันต ์มุง่วฒันา : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

16) รศ.ดร.ปราเมศ ชุตมิา : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

17) รศ.ดร.ณฐา คุปตษัเฐยีร : คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุร ี

18) ผศ.ดร.ดชักรณ์ ตนัเจรญิ : คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

19) รศ.ดร.ปรทิรรศน์ พนัธุบรรยงก ์: คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

  



คณะอนุกรรมการดาํเนินงานประชุม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.อภชิญา น้ิมคุม้ภยั 

อ.อดศิกัดิ ์เสอืสมงิ 

อ.ภสัมะ เจรญิพงษ์ 

อ.นิตริตัน์ ตณัฑเวช 

อ.ณปภชั วชิยัดษิฐ ์

อ.ปราณสิา  อศิรเสนา 

อ.สลลิา ชวีกดิาการ 

ดร.บุษราพร เหลอืงมาลาวฒัน์ 

อ.ชาตร ีทองวรรณ 

อ.อมรพนัธ ์ชมกลิน่ 

อ.ลลติา ณ หนองคาย 

อ.เธยีรทศ ประพฤตชิอบ

อ.ธนัยพร กณกินนัต ์

อ.ชาญ จารวุงคร์งัส ี

อ.ภวูดล ศริกิองธรรม 

อ.ฐนสนิ  ญาตสิงูเนิน 

อ.โอฬาร รืน่ชื่น 

อ.รุง่ภพ  ปรชีาวทิย ์

ดร.สรมยพ์ร เจรญิพทิย ์

อ.นุชนารถ พงษ์พานิช 

ผศ.ดร.อรรณพ หมัน่สกุล 

ดร.ประจกัษ์  เฉิดโฉม 

น.ส.อาทติยา ไทยยงค ์

น.ส.หฤทยั ศลิป์วทิยารกัษ์ 



 
 
 
 
สารจากประธานคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการ TNIAC 2015 

 

  

 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ได้รเิริม่จดัประชุมวชิาการระดบัชาตทิางด้านวทิยาศาตร์และเทคโนโลย ี

รวมไปถงึการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมและการศกึษา ในรูปแบบของสหวทิยาการศกึษา ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้

เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวชิาการและวจิยั ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวจิยั ในปีพ.ศ. 

2554 เป็นการจดัครัง้ที ่1 และในปีพ.ศ.2556 เป็นการจดัครัง้ที ่2 ภายใต้ชื่อ TNIAC (Thai-Nichi Institute of 

Technology: Academic Conference)  

 สําหรบัปี พ.ศ. 2558 เป็นการจดัประชุมครัง้ที่ 3 ภายใต้หวัข้อการประชุม Thai-Nichi Institute of 

Technology: “The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference---TNIAC 2015” เป็นการประชุม 

สหวทิยาการดา้นการศกึษาและวจิยัระดบัชาต ิเพื่อใหน้ักศกึษา คณาจารย ์ตลอดจนนักวจิยั ในสาขาวชิาต่างๆ

ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ บรหิารธุรกจิ และการศกึษา รวมไปถงึภาษาและสงัคม ไดนํ้าเสนอ

ผลงานวจิยั ทีนํ่าไปสู่การแลกเปลีย่นทางวชิาการ การถ่ายทอดความรู ้และความร่วมมอืในการทําวจิยัต่อไปใน

อนาคต  

 ในการประชุมครัง้น้ี มบีทความส่งมาใหพ้จิารณา 92 บทความ จาํนวนบทความที่ผ่านการพจิารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รบัการตัดสินให้นําเสนอในการประชุมครัง้น้ีจํานวน 76 บทความ จากสถาบันต่างๆ

ภายในประเทศ  

 ขอขอบคุณ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และสมาคมส่งเสรมิ

เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนการประชุม 

 ขอขอบคุณผู้นําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยประเมิน

บทความ คณะกรรมการจดัการประชุม บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม ได้สําเร็จลุล่วงตาม

วตัถุประสงค ์เป็นอยา่งดเียีย่มทุกประการ 

 

 

  รองศาสตราจารย ์ดร.รตัตกิร วรากูลศริพินัธุ ์

  คณบด ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

  ประธานคณะกรรมการจดัการประชุม  
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Keynote Speaker-1 
 

 

ดร. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์

ประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) 

“AEC: What does it mean for Thailand?” 

 

 

 

 

Keynote Speaker-2 
 

 

ปลิว ตรีวิศวเวทย ์

ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิทั ช. การชา่ง จาํกดั (มหาชน) 

"เทคโนโลยีการสร้างเข่ือนไชยะบรีุ ท่ี สปป. ลาว" 
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รายช่ือของผูป้ระเมินบทความ (Reviewers) 

1) กนกวรรณ อจัฉรยิะชาญวณิช (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

2) กรกฎ เหมสถาปตัย ์(ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

3) กนัตชิา กติตพิรีชล (ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

4) กนัพงษ์ วรรตัน์ปญัญา (ผศ.ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

5) กิตติพล ชติสกุล (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

6) กติตมิา เมฆาบญัชากจิ (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

7) เกษม ทพิยธ์าราจนัทร,์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

8) เกยีรต ิวฑิรูชาต ิ(นพ.), ออรโ์ธปิดกิส,์ โรงพยาบาลเลดิสนิ 

9) โกสนิทร ์จาํนงไทย (ศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

10) จรญั แสนราช (ผศ.ดร.), คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

11) จกัร ีทฆีภาคยว์ศิษิฏ ์(ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร ์(วทิยาเขตชุมพร), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั 

12) จําลอง ปราบแก้ว (รศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

13) จนิตวฒัน์ ไชยชนะวงศ ์(ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

14) จริาภา วทิยาภริกัษ์ (รศ.ดร.), คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

15) จริาวรรณ ฉายสุวรรณ (รศ.ดร.), คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

16) เฉลมิขวญั ครธุบุญยงค ์(ผศ.), คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

17) ชลดิา คลา้ยโสม (ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

18) โชตพิชัร ์ภรณวลยั (รศ.ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

19) ฐนสนิ ญาตสิงูเนิน, คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

20) ฐติพิร เลศิรตัน์เดชากุล (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

21) ณฐา คุปตษัเฐยีร (รศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
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22) ณฐัชา เพชรดากูล (ดร.), วทิยาลยันวตักรรม, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

23) ณฐัพล ลิม้จรีะจรสั (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

24) ดชักรณ์ ตนัเจรญิ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

25) ตรรีตัน เมตตก์ารณ์ุจติ (ผศ.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

26) ถนอมพร เลาหจรสัแสง (รศ.ดร.), สาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

27) ทวิา พารค์ (ผศ.ดร.), คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

28) ธงชยั แกว้กริยิา (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

29) ธนวรรณ พณิรตัน์ (ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

30) ธนัยพร กณกินนัต,์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

31) ธนัยมยั เจยีรกุล (ดร.), คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

32) นพดล มณรีตัน์ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

33) นรงัสรรค ์วไิลสกุลยง (ผศ.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

34) นิพนธ ์เจรญิกจิการ (รศ.ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

35) นิรวุรรณ เทรนิโบล ์(ผศ.ดร.), คณะสาธารณสุขศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

36) บณัฑติ อนุญาหงษ์, สาํนกัวชิาพืน้ฐานและภาษา, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

37) บุษราพร เหลอืงมาลาวฒัน์ (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

38) ประกอบ กจิไชยา (รศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

39) ประมขุ บุญเสีย่ง (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

40) ปราเมศ ชุตมิา (รศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

41) ปรทิรรศน์ พนัธุบรรยงก ์(รศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

42) ปานมนัส ศริสิมบูรณ์ (รศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

43) พลชยั โชติปรายนกุล (ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

44) พาสน์ ทฆีทรพัย ์(ดร.), คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

45) พทิกัษ์ ธรรมวารนิ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

46) พพิฒัน์ ชยัววิฒัน์วรกุล (ผศ.ดร.), บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม, มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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47) ภสัมะ เจรญิพงษ,์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

48) ภาสกร อภริกัษ์วรพนิิต (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

49) ภวูดล ศริกิองธรรม, คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

50) เยาวภา พงษ์สุวรรณ (ดร.), สํานักวชิาการวทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข 

51) รชตะ รุง่ตระกูลชยั (ดร.), คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

52) ระว ีพรหมหลวงศร ี(ผศ.ดร.), คณะเทคโนโลย,ี มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

53) รกันรนิทร ์แสนราช (อาจารย)์, คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

54) รตัตกิร วรากูลศริพินัธุ ์(รศ.ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

55) วรากร ศรเีชวงทรพัย ์(ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

56) วาร ีกงประเวชนนท ์(รศ.ดร.), สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

57) วภิาณ ีเพง็เนตร (ดร.), สาํนกัวชิาพืน้ฐานและภาษา, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

58) วภิาวด ีวงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

59) วภิาวรรณ ว. คงเผ่า (ดร.), คณะครศุาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

60) วมิล แสนอุม้ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

61) วริชั ศรเลศิลํ้าวาณชิ (ดร.), สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

62) วรีวุฒ ิชยัวฒัน์ (ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุร ี

63) วรีวุฒ ิทฬัหกิรรม (ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

64) ศกัดิช์ยั ทพิยจ์กัษุรตัน์ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

65) สะพรัง่สทิธิ ์มฤทุสาธร (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

66) สายยญั สายยศ (ดร.), คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

67) สลิดา อนิทรโสธรฉนัท ์(ดร.), คณะวทิยาศาสาตร,์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

68) สุกญัญา ลทีองด ี(ผศ.สพ.ญ.ดร.), คณะสตัวแพทยศ์าสตร,์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

69) สุธรีา พนัธุธ์รีานุรกัษ์ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

70) สุนิดา อรณุพพิฒัน์ (ดร.), วทิยาลยันานาชาตปิรดีพีนมยงค,์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

71) สุพจน์ เธยีรวุฒ ิ(ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

72) สุเมธ ประภาวตั (ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 
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73) สุรตัน์ อารรีตีน์ (ผศ.ดร.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

74) แหลมทอง เหล่าคงถาวร (รศ.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

75) อดศิกัดิ ์เสอืสมงิ, คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

76) อนุวตั เจรญิสุข (ผศ.), คณะบรหิารธุรกจิ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

77) อภลิกัษณ์ เอยีดเอือ้ (ดร.), วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

78) อรรณพ หมัน่สกุล (ผศ.ดร.), คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

79) อญัชล ีสุพทิกัษ์ (ผศ.), คณะวศิวกรรมศาสตร,์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

80) อําภาพรรณ ตนัตนิาครกุล (ดร.), คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 
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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 

11:00 - 12:30 Session 1 Session Topics @ 3rd Floor (Paper ID) 

Time EN:S1-A304 EN:S1-A309 IT:S1-A310 IT:S1-A313 BA:S1-A314 

11:00 11:15 69 1 24 21 88 

11:15 11:30 92 61 79 22 28 

11:30 11:45  2 80 87 27 35 

11:45 12:00 49 41 83 30 45 

12:00 12:15 98 48 56 37 78 

12:15 12:30 

  

3 51 

 12:30 - 13:30 Lunch Break A601 

13:30 - 15:00 Session 2 Session Topics @ 3rd Floor (Paper ID) 

Time EN:S2-A304 LM:S2- A309 IT:S2-A310 IT:S2-A313 BA:S2-A314 

13:30 13:45 76 26 38 57 90 

13:45 14:00 44 54 70 13 63 

14:00 14:15 55 18 40 59 85 

14:15 14:30 65 34 94 96 93 

14:30 14:45 58 36 95 43 97 

14:45 15:00 32 

    15:00 - 15:30 Coffee Break : 6th Floor, Building A 

15:30 - 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 

17:00 ~ 
 

Closing Ceremony : A601 

17:30 - 18:30 Farewell Reception : A601 

EN : Engineering  IT : Information Technology,  

BA : Business Administration  LM : Linguistics & Medical 
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LIST OF PAPERS 

Session 1 

EN:S1-A304  Session chair: ผศ.ดร.วมิล แสนอุม้ 

ID 69 Optimizing PI-Controller Gain for Bearingless Brushless DC Motor using LQR Method 15 

  Supanut Namjuntra, Phaisarn Sudwilai, Atip Klangwichien  

ID 92 การลดกาํลงัสญูเสยีสาํหรบัขบัโหลดแบบมอเตอร ์ 20 

  อานนท ์ศรสีว่าง, มารุต โคตรพนัธ,์ สรุพีร มหีอม  

ID 2  A New Exponentially-Controlled Logistic Chaotic Map 24 

  Jeerana Noymanee, Wimol San-Um 

ID 49 Performance Analysis of Automatic SPRT Module Calibration 28 

  Teerawat Thepmanee 

ID 98 การวเิคราะหร์ปูร่างของลวดจดัฟนัแบบลปูตวัทดีว้ยวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์ 32 

  ภาณุพงศ ์หวงัสขุ, เอกอุ ธรรมกรบญัญตั ิ

EN:S1-A309  Session chair: ผศ.ดร.จนิตวฒัน์ ไชยชนะวงศ์ 

ID 1  เครื่องผลติก๊าซเชือ้เพลงิพลาสมาอารโ์ฟลวข์นาดเลก็ 37 

  ตรรีตัน เมตตก์ารุณ์จติ 

ID 61 The Study of Effects of Hydrogen Loading Time to the Fluctuation of FBG Wavelength 43 

  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 48 

  Patcharawat Charoen-amornkitt, Nuttapol Limjeerajarus 

ID 41 Stability of mixed-phase alumina catalysts for ethanol dehydration reaction 53 

  Jarurat Sumphanwanich, Bunjerd Jongsomjit 

ID 48 การตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติยแ์บบเชื่อมต่อระบบจาํหน่ายสาํหรบับา้นพกัอาศยัเชงิภูมอิากาศ

ชวีภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 59 

  ปิยบุตร  ดวงสวสัดิ,์ นพดล มณีรตัน์, สภุาวด ีรตันมาศ 
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IT:S1-A310  Session chair: ผศ.ดร.วรากร ศรเีชวงทรพัย ์

ID 24 ประสทิธภิาพของ Ubuntu Server Router สาํหรบั Fully Automatic Tunnel 63 

  อรรณพ หมัน่สกุล 

ID 79 การพฒันาระบบช่วยตดัสนิใจในการเลอืกเครอืขา่ยไรส้ายสาํหรบัโทรศพัทม์อืถอืในระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยน์ 69 

  นรสิา ธรรมเกยีรตคุิณ, ดลวชิติ จนัทรน์าม, นภาภร ศรนีนท,์ ธงชยั แกว้กริยิา 

ID 87 Optimization Channel Control Power in Live UMTS Network 75 

  Thananan Numatti, Saiyan Saiyod 

ID 83 การพฒันาอุปกรณ์ตรวจวดัสภาพดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกผักด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

สาํหรบัฟารม์อจัฉรยิะ 81 

  สายยญั สายยศ, ณฐัพล แกว้มาตย ์

ID 56 ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์สาํหรบัหน่วยงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) 87 

  นพดล จนิตสนุทรอุไร, ตรรีตัน เมตตก์ารุณ์จติ 

ID 3  A New Chaos-Based Keyed Hash Function for MANET Applications 93 

  Winai Chankasame, Wimol San-Um 

IT:S1-A313  Session chair: ดร.สะพรัง่สทิธิ ์มฤทุสาธร 

ID 21 The Quantitative Measurement of Facial Skin Roughness using Image Processing 100 

  Suphatcha  Rueansit, Wimol San-Um, Yoshiki Mikami 

ID 22 การพฒันาระบบเพื่อสรา้งแผนผงัการเดนิภายในอาคารจากวดิโีอและขอ้มลูการเคลื่อนที ่ 104 

  วชัรพล เอือ้พนูวริยิะ, สะพรัง่สทิธิ ์มฤทุสาธร 

ID 27 แบบจําลองทางคณิตศาสตรส์ําหรบัการประมาณค่าการเคลื่อนทีข่องตาสามมติโิดยใชภ้าพตาสอง

มติ ิ  111 

  ธนานนั จนัทมิา, ฑฆีพนัธุ ์เจรญิพงษ์, วศิาล มหาสทิธวิฒัน์ 

ID 30 การจดจํา Marker หลายรูปแบบ สาํหรบัเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ( Augmented Reality ) โดยการ

วเิคราะหภ์าพและการระบุตําแหน่ง 115 

  พชิญา ชาตนินัท,์ จุฑามาศ บุญอนิทร,์ ฑฆีพนัธุ ์เจรญิพงษ์ 

ID 37 เครื่องจาํแนกสแีละนบัจาํนวนโคโลนีโดยใชก้ารประมวลผลภาพ 121 

  รตันพล ยุทธวริยิะ, นพดล มณีรตัน์, รตัตกิร วรากลูศริพินัธุ ์

ID 51 การมองเห็นภาพ 3 มติผิ่านการควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 มติิ แบบ

เรยีลไทมส์าํหรบัตาหุ่นยนต ์ 126 

  สายนท ีบุญกวา้ง, พริพฒัน์ ชุตมิาโยธนิกลู, สายยญั สายยศ 
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BA:S1-A314  Session chair: ดร.พาสน์ ทฆีทรพัย ์

ID 88 การเพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิร่วมทุน ไทย-ญีปุ่น่ 132 

  วนิดา วาดเีจรญิ, รงัสรรค ์เลศิในสตัย,์ ณฐาพชัร ์วรพงศพ์ชัร,์ บญัชา เกดิมณี, 

  สมชาย เลศิภริมยส์ขุ, สมบตั ิทฆีทรพัย ์

ID 28 การศกึษาความคาดหวงัของนกัศกึษาไทยต่อการทาํงานในบรษิทัญีปุ่น่ 137 

  อนุวตั  เจรญิสขุ, วลัยล์ดา ภวภตูานนท ์

ID 35 ความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศกึษากลุ่มบรกิาร 143 

  กาญจนา ส่งวฒันา, ศนัสนีย์ เทพปญัญา, ศรีสุดา ถุงสุวรรณ, อรุณี ลิ้มประเสริฐ, 

เสาวรภย ์กุสมุา ณ อยุธยา, ศรญัยา แสงลิม้สวุรรณ 

ID 45 การศกึษามาตรฐานโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิเพื่อสรา้งเป็นตน้แบบในเขตสวนหลวง 150 

  ภาสกร พนัธุโ์อภาส, เสรยี ์ตูป้ระกาย 

ID 78 การประยุกต์ใช ้Material & Waste Flow Analysis ร่วมกบั AHP ในการคดัเลอืกศกัยภาพของเสยี

อุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการ: กรณีศกึษานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 154 

  อนุษรา คาํสาร, ปรญิญ ์บุญกนิษฐ ์

Session 2 

EN:S2-A304  Session chair: ดร.กรกฎ เหมสถาปตัย ์

ID 76 การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคเหมอืงขอ้มลูเพื่อศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้บตัรสมาชกิสายการบนิแห่งหน่ึง 160 

  ศรชิล ชยัชาญทพิยุทธ, กรกฎ เหมสถาปตัย ์

ID 44 การบรูณาการ MATLAB กบั ระบบพแีอลซ ีS7-300 กรณีศกึษาการตรวจจบัขวด 166 

  สะกล คาํแผ่น, ไสว พงศส์วสัดิ ์

ID 55 การปรบัปรุงสายการผลติดว้ยพืน้ฐานแนวคดิ MES 172 

  สมฤด ี วงคพ์รม, ไสว พงศส์วสัดิ ์

ID 65 การจดัการระบบขนสง่ชิน้สว่นยานยนตใ์นสายงานผลติการขึน้รปู 178 

  อารวีร พุฒเิสถยีร, นพดล มณีรตัน์, รตัตกิร  วรากลูศริพินัธุ ์

ID 58 การบาํรุงรกัษาดว้ยตนเองเพื่อเพิม่ประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัรในโรงงานโมแ่ป้งขา้วสาล ี 183 

  สมบตั ิโพธิร์ตัน์, ดาํรงเกยีรต ิรตันอมรพนิ 

ID 32 การสรา้งและประเมนิคุณภาพเครื่องฝานกลว้ยเสน้ 189 

  วโิรช ทศันะ 
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LM:S2-A309  Session chair: ดร.กติตมิา เมฆาบญัชากจิ 

ID 26 การพฒันาตวัแบบเพื่อการประเมนิระดบัความสามารถการบรกิารบาํบดัระบบหายใจ 195 

  สภุตัรา  พงศศ์กัดิ,์ กติตมิา  เมฆาบญัชากจิ 

ID 54 การประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงพนัธุกรรมในการจดัเส้นทางเดินรถรบักลุ่มตวัอย่างกรณีศึกษา 

โรงพยาบาลนครปฐม 201 

  ศริลิกัษณ์ อเนกบุญลาภ, ดาํรงเกยีรต ิรตันอมรพนิ, ธรีพล เปียฉ่ํา, ธนกรณ์ แน่นหนา 

ID 18 ผลของความหลากหลายทางพนัธุกรรมบนยนีไมโครอารเ์อน็เอ-221 ต่อยนีเป้าหมายในเซลลม์ะเรง็

ตบั  207 

  ธนญัญา จนิาโต, ณฐัธยาน์ ช่วยเพญ็, พสิฐิ ตัง้กจิวานิชย,์ สญัชยั พยุงภร 

ID 34 การพฒันาวธิ ีSemi-Nested PCR เพื่อใชใ้นการตรวจหา Demodex folliculorum และ D. brevis 213 

  ปวนัรตัน์ ตรขีนั, กญัญรตัน์ กรยัวเิชยีร, อจัฉรา ภูม,ี เผดจ็ สริยิะเสถยีร 

ID 36 ผลของเมทแอมเฟตตามนีต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของ Musca domestica (Diptera: Muscidae) 217 

  ศรินิภา เพช็รนารถ, ณฐั ตนัศรสีวสัดิ,์ เผดจ็ สริยิะเสถยีร 

IT:S2-A310  Session chair: ดร.สรมยพ์ร เจรญิพทิย ์

ID 38 การออกแบบโมเดลเพื่อวเิคราะหค์วามเสีย่งทางอารมณ์ผูโ้พสตข์อ้ความบน Facebook 221 

  สาเรศ วนัโสภา, นีรชา โสพล, ธญัชนก แยม้กลบีบวั, ยุรนนัท ์มซูอ, ธงชยั แกว้กริยิา 

ID 70 Perceived Values and Their Effects on Intention to Adopt Online Learning 227 

  Boonlert Watjatrakul 

ID 40 การออกแบบระบบแนะนําการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา โดยใช้

รปูแบบการเรยีนรู ้VARK และ 4MAT ทีว่เิคราะหด์ว้ยเหมอืงขอ้มลู 233 

   สาเรศ วนัโสภา, ธงชยั แกว้กริยิา 

ID 94 ความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา 239 

  วภิาณี เพง็เนตร 

ID 95 ระบบรายงานการประเมนิตนเองแบบ Taxonomy เพื่องานประกนัคุณภาพการศกึษา 245 

  เกษม ทพิยธ์าราจนัทร,์ ฐติพิร เลศิรตัน์เดชากุล 
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IT:S2-A313  Session chair: ผศ.ดร.อรรณพ หมัน่สกุล 

ID 57 การออกแบบโมเดล QoS เพื่อปรบัปรุงคุณภาพสาํหรบัการตดิตัง้ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอรแ์บบ P2P 

โดยใชต้รรกศาสตรค์ลุมเครอื 251 

  ยุรนนัท ์มซูอ, ธงชยั แกว้กริยิา 

ID 13 การพฒันาระบบหอ้งลองเสือ้เสมอืนจรงิโดยใชก้ลอ้งคเีนค 257 

  ภูวดล ศริกิองธรรม 

ID 59 การออกแบบเวบ็แอพพลเิคชนัเพื่อวชิวลไลเซชนัขอ้มูลทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อรา้นอาหารโดยใช้

กรอบแนวคดิ D3 262 
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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. 
 

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. 

 

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

 
Fig.1 The equivalent circuit of BBLDC motor 

 
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 𝑑

𝑑𝑡
(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏) + 𝑒𝑎 − 𝑒𝑏 (1) 

𝑉𝑏𝑐 = 𝑅(𝑖𝑏 − 𝑖𝑐)  + 𝐿 𝑑
𝑑𝑡

(𝑖𝑏 − 𝑖𝑐) + 𝑒𝑏 − 𝑒𝑐 (2) 

𝑉𝑐𝑎 = 𝑅(𝑖𝑐 − 𝑖𝑎)  + 𝐿 𝑑
𝑑𝑡

(𝑖𝑐 − 𝑖𝑎) + 𝑒𝑐 − 𝑒𝑎 (3) 

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

𝑑𝑡
𝜔𝑚 (4) 

 
 The equations (1), (2) and (3) can be derived as: 
 
𝑉𝑎𝑏 = 𝑅(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏) + 𝐿 𝑑

𝑑𝑡
(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏) + 𝑒𝑎 − 𝑒𝑏  

𝑉𝑏𝑐  = 𝑅(𝑖𝑎 − 𝑖𝑐)  + 𝐿 𝑑
𝑑𝑡

(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

= −𝑅
𝐿
𝑖𝑎 + 2

3𝐿
(𝑉𝑎𝑏 − 𝐸𝑎𝑏) + 1

3𝐿
(𝑉𝑏𝑐 − 𝐸𝑏𝑐) (5) 
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𝑑𝑖𝑏
𝑑𝑡

= −𝑅
𝐿
𝑖𝑏 −

1
3𝐿

(𝑉𝑎𝑏 − 𝐸𝑎𝑏) + 1
3𝐿

(𝑉𝑏𝑐 − 𝐸𝑏𝑐) (6) 
 
 The equations (4) – (8) can be written in state space 
form: 
 
𝑥’ = 𝐴𝑥 +𝐵𝑢 (7) 
𝑦 = 𝐶𝑥   (8) 
 
where matrices A, B and C are: 
 

𝐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡−

𝑅
𝐿

0 0 0

0 −𝑅
𝐿

0 0

0 0 − 𝑘𝑓
𝐽

0
0 0 1 0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  ,        𝐵 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

2
3𝐿

1
3𝐿

0

− 1
3𝐿

1
3𝐿

0

0 0 1
𝐽

0 0 0⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  , 

𝐶 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1 0 0 0
0 1 0 0
−1 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 
 State variables x and input u are: 
 

𝑥 =  �

𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝜔𝑚
𝜃𝑚

�  ,       𝑢 =  �
𝑣𝑎𝑏 − 𝑒𝑎𝑏
𝑣𝑏𝑐 − 𝑒𝑏𝑐
𝑇𝑒  –𝑇𝐿

� 

given, 
e   back-emf [V]   Subsrcipts 
𝑖    phase currents [A]  a Phase a 
𝐽    Rotor Inertia     [kg.m2]  b Phase b 
L   inductance per phase [H]  c  Phase c 
R   resistance [Ω]   e electrical 
𝑇   torque [Nm]   L load 
𝑉   phase voltages [V]  m mechanical 
𝛽 friction constant [Nms] 
𝜃 rotor angle [rad] 
𝜔 rotor speed [rad/s] 
 
 Which will be used in modelling and control in the 
following section. 
 
 
B. The BBLDC motor control 
 A block diagram represent the controller design are 
shown in Fig.2. 
 

 
 

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 

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 proportional-
integral (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. 
 

 
Fig.3 The control system model in MATLAB with Simulink 

 
 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: 
 
𝐴𝑇𝑆 + 𝑆𝐴 − 𝑆𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑆 + 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 = ∫ (𝑥𝑇𝑄𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢)𝑑𝑡∞

0  (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]. 
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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] 0.020 
Overshoot less than [%] 5% 
Steady-state error less than [%] 1% 

 
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] 2.875 
Stator phase inductance Ls [H] 0.0085 
Motor Inertia [kgm2] 0.0008 

 
1) Open-loop response 
Applying step input to the system, open-loop response 

(speed) is given by Fig. 4. 
 

 
 

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. 5 Closed-loop plant and feedback gain[7] 

 
 The simplest case is to assume 𝑅 =1, and 𝑄 = 𝐶′𝐶. 
 

𝑄 = 𝐶′𝐶 = �

2 1 0 0
1 2 0 0
0 0 1 0
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. 
  
B. Results and Discussion 

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

 
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. 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. 
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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. 9 Step response, vary the value of 𝑄(3,3) 

 
 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. 

 
Fig. 10 Step response, vary the value of 𝑄(4,4) 

 
 Figure 10 shows the result of varying element 𝑄(4,4). 
This element directly affect the value at steady state of the 
response. Lower value of 𝑄(4,4) (default value = 1) yield 
better steady state response. 
 
 

C. Summarize the Results 
By applying the results in previous section, we have: 
 

𝑄 = �

11000 1100 0 0
1100 2 0 0

0 0 0.0001 0
0 0 0 1

� 

 
which results in, 
 
𝐾 = [59.5471 −2.8197 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. 11 Finalized step response 

 
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 
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บทคดัย่อ 

การลดกําลงัสูญเสียของแหล่งจ่ายกําลังขบัโหลดแบบมอเตอร์ ที่เป็น

สาเหตุการเกิดสูญเสียกําลงัในวงจรแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลดมอเตอร ์

ได้แก่ ลกัษณะการกระตุ้นสญัญาณพลัส์อินพุทของแหล่งจ่ายกําลงัแก่

โหลดมอเตอร ์ทีม่ผีลการการเกดิสญัญาณรบกวนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ที่

ส่งผลให้เกิดสูญเสียกําลัง อีกส่วนที่เป็นสาเหตุสําคญัคือ วงจรกําลัง

เอาท์พุตที่มีโหลดแบบมอเตอร์ จะมีผลให้เกิดสัญญาณรบกวน

สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าในตวันํา (Conducted EMI) ในวงจรแหล่งจ่ายกําลงั

แก่โหลดมอเตอรแ์บบลมิติสวติช์ (Limit-Switch) แบบฮาฟบรคิจ ์(Half-

Bridge), และแบบฟูลบริดจ์ (Full-bridge) ทัง้น้ีจะทําการวิเคราะห์

เปรียบเทียบวงจรแหล่งจ่ายกําลงัแก่โหลดมอเตอร์ และการลดกําลัง

สูญเสยีของแหล่งจ่ายกําลงัแก่โหลดมอเตอร์ของวงจรแต่ละแบบรวมทัง้

อธบิายการทํางานของวงจรแหล่งจ่ายกําลงัแก่โหลดมอเตอร์ที่สมบูรณ์ 

เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบแหล่งจา่ยกําลงัชนิดสทติชิง่แบบอื่นได ้

คาํสาํคญั: กําลงัสญูเสยี สนามแมเ่หลก็ มอเตอร ์

 

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 

 

1. บทนํา 

แหล่ ง จ่ า ย กํ า ลัง ช นิ ดส วิตชิ่ ง ไ ด้ เ ข้ า ม ามีบ ท บ าท กับ

ชีวิตประจําวัน จําพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้กําลังสูง ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และโทรทัศน์ จําเป็นจะต้องใช้

แหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิง่ แนวโน้มการนําแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิ่ง 

มาใช้ในเครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็นไปได้สูง เช่น การ

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั การส่งจ่ายกําลงัไฟฟ้าดว้ยไฟตรง (HVDC) ที่มกํีาลงัไฟฟ้า

ไม่สูงนักจนถึงสูงมากในระดบัเมกกะวตัต์ (MW) หรอืเมกะวเีอ (MVA) 

เป็นต้น [1] นัน่คอืกําลงัไฟฟ้าที่สามารถควบคุมไดน้ี้จะแปรผนัโดยตรง

กบัขนาดพกิดั (แรงดนั, กระแส) ของเซมคิอนดคัเตอร ์เพาเวอรส์วติช ์

[2] หมายถงึขนาดพกิดัของสวติช์สารกึ่งตวันํากําลงัเป็นตวัชี้วดัถงึขนาด

ของการควบคมุกําลงัไฟฟ้า  

การควบคุมการขบัโหลด ดซีี มอเตอร์ แบบ PWM (Pulse 

wide Modulation) หมุนทางเดยีวด้วยเพาเวอรม์อสเฟ็ตตวัเดยีวก็จะ

ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของการไหลกระแสไฟในวงจรได้ ทําให้เกิด

สญัญาณรบกวนความถี่สูงได้ จึงทําให้เกิดกําลังสูญเสียในแหล่งจ่าย

กําลงัแบบสวติชิง่ได ้ดว้ยเหตุผลน้ี สามารถวเิคราะหก์ารทํางานของวงจร 

เพื่อปรับการไหลของกระแสไฟฟ้าใหม่ด้วยการใส่ แอคทีพสวิตชิ่ง 

(Active Switching) เพิม่เข้าไป เพื่อจดัการไหลของกระแสในส่วนของ

กราวนดแ์ท่นใหม่ เพื่อขจดัสญัญาณรบกวนโหมดร่วมในวงจรแหล่งจ่าย

กําลงัชนิดสวติชิง่ โดยทําการสมดลุแหล่งจา่ยกําลงัชนิดสวติชิง่ใหม ่

แหล่งกําลงังานสวติชิ่งแบบบคัคอนเวอรเ์ตอร์ (Buck Converter) เพื่อ

นําเอาวธิคีวบคุมมาใช้ในวงจรฟูลบรดิจส์วติชิง่คอนเวอรเ์ตอร ์(FBC) ที่

สามารถความคุมการหมุนของมอเตอรไ์ด ้2 ทิศทาง พบว่าคุณสมบตัิ

ของ FBC สามารถสมดุลวงจรเพื่อขจดัสญัญาณรบกวนโหมดร่วมได้

ดกีวา่และในสว่นของสญัญาณกระตุน้ออกแบบใหม้กีารทํางานเหมอืนกบั

วงจรแบบบคัคอนเวอรเ์ตอร ์สามารถลดสญัญาณรบกวนไดด้กีว่า ซึ่งเป็น

สาเหตุของการเกิดกําลังสูญเสียในแหล่งจ่ายกําลังชนิดสวิตชิ่ง [3]     

การออกแบบแหล่งจ่ายไฟสวติชิง่อนิเวอรเ์ตอรข์นาด 3 เฟส (SPWM 3 

Phase inverter) ด้วยการจําลองด้วย MATLAB สําหรบันําไปใช้ใน

อุตสาหกรรมสําหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ ให้มีคุณภาพที่ด ี

จํา เ ป็นต้องพัฒนาการควบควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยวงจร

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

20



 

อิเล็กทรอนิกส์กําลงั [4] ซึ่งเทคโนโลยีของอุปกรณ์สารกึ่งตวันําที่ใช้ใน

วงจรอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อควบคุมความ เอซ ีมอเตอร ์มทีัง้ขนาด 1 เฟส 

และ 3 เฟส[5] ดงันัน้บทความน้ี จงึนําเสนอแนวทางการวเิคราะหกํ์าลงั

สูญเสยีในวงจรแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิ่ง จากรูปสญัญาณพลัสก์ระตุ้น

อินพุตของเพาเวอร์มอสเฟ็ตและสญัญาณเอาท์พุตที่ขบัโหลดมอเตอร ์

โดยวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดกําลังสูญเสียในแหล่งจ่ายกําลังชนิด

สวติชิง่ เริม่จากส่วนที่หน่ึงคอื ลกัษณะการกระตุ้นสญัญาณพลัส์กระตุ้น

อนิพตุอุปกรณ์เพาเวอรม์อสเฟ็ตและผลของกําลงัเอาท์พุตของแหล่งจ่าย

กําลงัชนิดสวติชิง่ คอื วงจรแบบลมิติสวติช์ วงจรแบบฮาร์ฟบรดิจ ์วงจร

แบบฟูลบริดจ์ และวงจรสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์ เขียนเป็นสมการเพื่อ

คํานวนหาค่ากําลงั กระแสไฟฟ้า และแรงดนัไฟฟ้า จากนัน้จงึนําผลการ

วเิคราะหม์าออกแบบวงจรช่วยขจดัสญัญาณรบกวนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดกําลงัสูญในวงจรแหล่งจ่ายสวติชิ่ง เพื่อเป็นแนว

ทางการออกแบบวงจรขจดักําลงัสูญเสยีในแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิ่ง

ต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์

ศกึษาแนวทางการปรบัปรงุกําลงัสูญเสยี ของแหล่งจา่ยกําลงั

ชนิดสวติชิง่ เมื่อขบัโหลดแบบมอเตอร ์พฒันาประสทิธภิาพลดกําลงั

สญูเสยีของแหล่งจา่ยกําลงัชนิดสวติชิง่ 

3. วิธีการวิจยั 

ทําการศึกษาการขบัมอเตอร์ด้วยวงจรแหล่งจ่ายกําลงัชนิด

สวิตชิ่ง เป็นแบบลิมิตสวิตช์ (Limit-Switch) แบบฮาฟบริคจ์ (Half-

Bridge), และแบบฟูลบรดิจ ์(Full-Bridge) สําหรบัใช้ควบคุมการทํางาน

ของโหลดที่เป็นมอเตอร์ หรือมีลักษณะเดียวกันกับมอเตอร์  ซึ่งมี

ลกัษณะสญัญาณเอาท์พุตเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้า

กระแสสลบั (AC) ตามแต่ชนิดของวงจรแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวิตชิ่ง 

สําหรบัควบคุมการทํางานของโหลด ศกึษาการปรบัปรุงวงจรแหล่งจ่าย

กําลงัชนิดสวติชิง่ มาใช้เป็นเครื่องมอืเพื่อลดกําลงัสญูเสยีของระบบ ที่มี

โหลดเป็นมอเตอร ์หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบัมอเตอรเ์ท่านัน้ 

4. ระเบียบวิธีการวิจยั 

การศึกษากําลงัสูญเสยีในแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิ่ง สําหรบั

ขบัโหลดมอเตอร์ พจิารณาการวเิคาระหกํ์าลงัสูญเสยีในแหล่งจ่ายกําลงั

ชนิดสวติชิง่ ที่สญัญาณขบัโหลดแบบ DC และ AC เพื่อเป็นพืน้ฐานการ

เลือกใช้ชนิดของแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิ่ง ให้มีประสทิธิภาพมาก

ยิง่ขึน้ จากการศกึษาพบวา่ เทคนิคการออกแบบวงจร Active Common-

noise Canceller (ACC) สามารถลดกําลงัสูญเสยีของแหล่งจ่ายกําลงั

ชนิดสวิตชิ่ง สําหรบัขับโหลดมอเตอร์ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

ทํางานของวงจรแหล่งจา่ยกําลงัชนิดสวติชิง่ใหด้ขีึน้ 

กําลงัสญูเสยีในแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวทิชิง่ คอื กําลงังานส่วน

ที่สูญเสียระหว่างใช้กําลงังานปกติ ส่วนค่าของประสทิธิภาพกําลงังาน

ของแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวิตชิ่ง คอื ค่าประสิทธิภาพของกําลงังาน 

หมายความว่า ค่าของประสิทธิภาพกําลังงานยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งด ี

เน่ืองจากจํานวนกระแสไฟฟ้า 220 V. ที่ไหลจากปลัก๊ไฟผ่านเขา้มายงั

ตวัสวทิชิง่เพาเวอร ์ซพัพลาย เพื่อแปลงแรงดนัไฟลงมาเป็นไฟแรงดนัตํ่า 

เช่น 12 V., 5 V., 3.3 V. จะไม่สามารถแปลงได ้100% เพราะ จะมกีาร

สูญเสยีของค่ากําลงังานในกระบวนการ ซึ่งการสูญเสยีกําลงังานเหล่าน้ี 

อาจจะมาจากตวัเก็บประจุต่างๆ การรัว่ไหลของกระแสไฟฟ้าจากตวั

วงจรเองและอื่ นๆ หรือจะอธิบายในอีกทางหน่ึง คือ  สมมุติว่ า

คอมพวิเตอรต์้องการใช้กําลงัไฟฟ้า 500 W. ตวั แหล่งจ่ายกําลงักจ็ะกนิ

กําลงัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามากกว่านัน้นัน่เอง Power Efficiency คือ 

เปอรเ์ซ็นต์ของกําลงัไฟ DC ที่จ่ายออกมา เทยีบจากที่จ่ายกําลงัไฟฟ้า 

AC เขา้ไป  เช่น ถ้า Power Efficiency = 80% กค็อื ถ้าจ่ายไฟ AC เขา้

ไป 100 Watts จะได้ ไฟ DC ออกมาที่ 80 Watts ค่าน้ียิง่สูงก็ยิง่ด ี

เพราะแสดงว่ามกํีาลงัสูญเสยีน้อยกว่า และเกดิความร้อนน้อยกว่าด้วย  

เพราะว่ากําลงังานที่สูญเสยีไฟฟ้า (Power Loss) จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูป

กําลงังานความร้อน ข้อดีอกีอย่างคือประหยดัค่าไฟฟ้ามากกว่าด้วย 

เพราะว่า load ของไฟ DC ที่เท่ากนัจะกนิไฟ AC น้อยกวา่ มาตรฐาน

ของ PSU (Power Supply Unit) รุน่ใหม่ๆ  อยูท่ี ่80% เป็นอยา่งตํ่า 

 

 
ก.วงจรแบบฮารฟ์บรดิจ ์

+Vs

T3

T1 T2

T4

D1

D3

Load

I AB

A B

V AB

D2

D4

 
ข. วงจรแบบฟูลบรดิจ ์

รปูท่ี 1 โครงสรา้งแหล่งจา่ยกําลงัแก่โหลดมอเตอร ์
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การวเิคราะห์กําลงัสูญเสยีของวงจรสวติชิ่งในวงจรแหล่งจ่าย

กําลงัชนิดสวติชิง่ สําหรบัขบัมอเตอร ์เลอืกใช้วงจรแหล่งจ่ายกําลงัชนิด

สวติชิง่ แบบลมิติสวติช์ (Limit-Switch) แบบฮาฟบรดิจ ์ (Half-Bridge), 

แบบฟูล- บรดิจ ์(Full-bridge)  ดงัรูปที่ 1 สําหรบัการควบคุมการทํางาน

วงจรแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวติชิง่แบบลมิติสวติช์ จะใช้รวมกบัวงจรแบบ

ฟูลบรดิจ ์ ดว้ยการจดัการกระตุ้นสญัญาณอินพุตแบบลมิติสวติช ์ วงจร

สวติชิง่อนิเวอรเ์ตอร ์สามารถออกแบบวงจร ACC แสดงในรูปที่ 2 การ

พจิารณาการทํางานของอุปกรณ์สวิตชิ่ง ในการศึกษาผลการลดกําลงั

สูญเสยีของ อุปกรณ์สวติชิง่ ได้พจิารณาการทํางานของอุปกรณ์สวติชิ่ง

เพยีงอุปกรณ์ตวัเดยีว เน่ืองจากมีหลกัการทํางานเหมือนกนั หลกัการ

วิธีการวิเคราะห์กําลังสูญเสียของอุปกรณ์สวิตชิ่ง    มีลักษณะรูป

สญัญาณ ดงัรปูที ่3 
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รปูท่ี 3 สญัญาณช่วงเกตเปิด/ปิด และกําลงัทีส่ญูเสยี 

 

จากรูปที่ 3 สามารถคํานวณหาค่าสูญเสียกําลงัได้จากสมการและมี

ข ัน้ตอนต่อไปน้ี 
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กระแสอนิพตุขาเกตของอุปกรณ์สวติชิง่ 
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−
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พลงังานสญูเสยีช่วงขณะเปิด 

Won = 
2
1 [IDS (VS - ∆VDS1)(tr + t1)]  

         + 
2
1 [IDS (VS - ∆VDS2)t2]     (6) 

พลงังานสญูเสยีช่วงขณะปิด 

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

           + 
2
1  [IDS (VS - ∆VDS4)tf]   (7) 

ดงันัน้ จะไดส้ญูเสยีกําลงั 

Pdiss = Pon + Poff     (8) 

เมื่อ 

      Pon = 
2
1 [IDS (VS - ∆VDS1)] + 

2
1 [IDS (VS - ∆VDS2)] 

      Poff = 
2
1 [IDS (VS - ∆VDS3)] + 

2
1  [IDS (VS - ∆VDS4)] 

โดย 

∆VDS  คอื แรงดนัตกครอ่มระหวา่งเดรนกบัซอต 

VS  คอื แรงดนัแหล่งจา่ย 

tr  คอื ช่วงเวลาขาขึน้ 

tf  คอื ช่วงเวลาขาลง 

Pdiss คอื สญูเสยีกําลงัรวมทัง้หมด (W) 

gm  คอื ความนําของเพาเวอรม์อสเฟ็ต 

Vd  คอื แรงดนัช่วงเกตเปิด 

Vdd  คอื แรงดนัช่วงเกต็ปิด 

Vth  คอื อตัราสว่นแรงดนัระหวา่งเกต็กบัซอต 

VMiller  คอื แรงดนัคงทีร่ะหวา่งเกต็กบัซอต 

IDS  คอื กระแสไหลจากเดรนไปซอต 

Ciss  คอื คา่ประจขุองเกต็ (ผลรวมคา่ประจเุกต็- 

     ซอตกบัเกต็-เดรน) 

Cgd  คอื คา่ประจเุกต็กบัซอต 

Crss   คอื คา่ประจรุะหวา่งเกต็กบัซอต  

Cgrd  คอื คา่ประจรุะหวา่งเกต็กบัเดรน  

 

 

 

5. การวิเคราะหข้์อมูล 

ในการศึกษาผลการลดสูญเสยีกําลงัของ อุปกรณ์สวติชิ่ง ได้

พจิารณาการทํางานของอุปกรณ์สวติชิง่เพยีงอุปกรณ์ตวัเดยีว เน่ืองจาก

มหีลกัการทํางานและวธิกีารวเิคราะหเ์หมอืนกนั จากการศกึษาพบว่ามี

สาเหตุมาจากสญัญาณรบกวน Conducted EMI ในอุปกรณ์สวติชิง่ จาก

รูปที่ 3 คอื การกระตุ้นของสญัญาณพลัส์ มีลกัษณะส่วนประกอบของ

สญัญาณคอื ความกวา้งสญัญาณต่อช่วงเวลาและขนาดสญัญาณสวติชิ่ง 

สญัญาณดา้นเอาท์พุตมพีารามเิตอรส์โลปของ IDS และ VDS สญัญาณ

รูปคลื่นของเพาเวอร์มอสเฟ็ต สามารถวิเคราะห์สญัญาณ Conducted 

EMI ไดจ้ากสมการ (1)-(5) และวเิคราะหส์ูญเสยีกําลงัในวงจรแหล่งจ่าย

กําลงัแก่โหลดมอเตอร ์ได้จากพลงังานในช่วงขณะรูปคลื่นของเพาเวอร์
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มอสเฟ็ต ขณะเริม่ทํางานและเริม่หยุดทํางาน ดงัสมการที่ (6) และ (7) 

โดยสามารถคํานวณสูญเสียกําลงัในช่วงขณะเริม่ทํางานและเริ่มหยุด

ทํางาน ไดจ้ากสมการที ่(8) เป็นกําลงัสญุเสยีทัง้หมด 1 ช่วงเวลา 

 

6. ผลการวิจยั 

 กําลงัสูญเสียของแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสวิตชิ่ง อุปกรณ์ที่เป็น 

วงจรที่ประกอบดว้ยเพาเวอรม์อสเฟ็ต แบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายกําลงัชนิด

สวติชิ่ง  คอนเวอรเ์ตอร์แบบเฟสเดยีว มแีรงดนัอินพุตขนาด 24 โวลต ์

โหลดเป็น ดซีี มอเตอร์ขนาด 24 วตัต์ มสีาเหตุการสูญเสยีกําลงังาน

เอาท์พุตมาจากการทํางานของสญัญาณกระตุ้นที่ความถี่สูง ซึ่งมรีะดบั

ความรุนแรงของกําลงัสูญเสีย และการปรบัปรุงการทํางานใหม่ ดงัผล

การทดลองในตารางที ่1 

 

        ตารางท่ี 1 แหล่งจา่ยกําลงัแก่โหลดมอเตอร ์คอนเวอรเ์ตอร ์

แหล่งจ่ายกาํลงั 

(โหลด ดีซี มอเตอร)์ 

สญูเสียกาํลงั 

วตัต ์ เปอรเ์ซน็ต์ 

ลมิติสวติช์ 0.98 4.1 

ฮาฟบรดิจ ์ 6.24 26 

ฮาฟบรดิจ ์+ ACC 3.36 14 

ฟูลบรดิจ ์ 3.50 14.6 

ฟูลบรดิจ ์+ ACC 1.37 5.71 

 

ตารางที่ 2 ผลของสูญเสียกําลังของสวิตชิ่ง เพาเวอร์ ซัพพลาย  

อนิเวอรเ์ตอร ์แบบ 3 เฟส กําหนดใหแ้รงดนัอนิพุตขนาด 240 โวลต์ มี

โหลดเป็นมอเตอร์ขนาด 1,500 วตัต์ จะพบว่าสูญเสยีกําลงัของกําลงั

เอาทพ์ตุจาํลองผลการทดสอบที่ 3 เฟส ค่อนขา้งจะรุนแรงกว่าแหล่งจ่าย

กําลงัแก่โหลดมอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร์ แบบ 1 เฟส อนัเน่ืองมาจากการ

ทํางานของเฟสแรงดนัอินพุตมรีะยะห่างลดลง 3 เท่า จงึส่งผลให้เกิด

สนามแมเ่หลก็ก่อกวนไดง้า่ยกวา่แบบ 1 เฟสอยา่งเดยีว  

 

 

        ตารางท่ี 2 แหล่งจา่ยกําลงัแก่โหลดมอเตอร ์3 เฟส 

แหล่งจ่ายกาํลงั 

(โหลดมอเตอร ์3 เฟส) 

สญูเสียกาํลงั 

วตัต ์ เปอรเ์ซน็ต์ 

อนิเวอรเ์ตอร ์ 267 17.8 

อนิเวอรเ์ตอร ์1 + ACC 218 14.53 

อนิเวอรเ์ตอร ์2 + ACC  38 2.54 

 

หมายเหตุ อนิเวอรเ์ตอร ์1 ไมม่หีมอ้แปลง CM, 

  อนิเวอรเ์ตอร ์2 มหีมอ้แปลง CM 

4. สรปุ 

 ผลการพิจารณาพบว่า การลดสญัญาณรบกวน Conducted 

EMI ในวงจรแหล่งจ่ายกําลงัแก่โหลดมอเตอร์แบบต่างๆ พบว่ายงัไม่

คํานึงถงึผลของ Power Loss มากนัก โดยเฉพาะในวงจรอนิเวอรเ์ตอร ์

ดงันัน้ หากนําผลการวเิคราะห์การปรบัปรุงการลดสูญเสยีกําลงัมาเป็น

ต้นแบบ เพื่อสําหรับใช้การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกําลังแก่โหลด

มอเตอรแ์บบต่างๆ และสวติชิง่แบบอนิเวอรเ์ตอร ์เน่ืองจากการออกแบบ

การลดสูญเสียกําลังที่ขบัเอาท์พุตกําลังสูงๆ จะเกิดสญัญาณรบกวน 

Conducted EMI ไดง้่ายกว่า เน่ืองจากเป็นสญัญาณ AC ขนาด 3 เฟส 

จงึเป็นวธิกีารที่น่าสนใจ เน่ืองจากวงจรแหล่งจ่ายกําลงัแก่โหลดมอเตอร ์

ที่ขบัเอาท์พุตสญัญาณ AC มพีืน้ฐานการทํางานจากแหล่งจ่ายกําลงัแก่

โหลดมอเตอร์ แบบฟูลบริดจ์ ที่ให้ส ัญญาณเอาท์พุตขับโหลด AC    

ขนาด 1 เฟส สาํหรบัเป็นแนวทางการออกแบบแหล่งจ่ายกําลงัชนิดสทติ

ชิง่แบบอื่นได ้
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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, Absolute Value 
nonlinearity, Bifurcation, Lyapunov exponent. 

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 one-
dimensional 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. 

2
1 nn xax −=+                                  (1) 

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 

)1(1 nnn xaxx −=+                             (2) 

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

2
1 nnn axaxx −=+                               (3) 

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 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. 

knnn ubxaxx +−=+
2

1                             (4) 

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

)1(1
βα
nnn xaxx −=+                            (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. 
 

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

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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)1( 1
1

b
nnn xaxx −

+ −=                            (6) 

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

b
nnn axaxx −

+ −= 2
1                           (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  

b

p b
x

−








−
=

2
1

3
1

                            (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] 

                       (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 

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.1. The pparently chaotic waveform in time-domain at a = 

3.99 and b = 0. 

 
 

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

 
Fig.3. The period doubling bifurcation diagram in the region 

of [0, 4]. 

 
Fig.4 The LE spectrum where chaos appears when LE is 

greater than zero. 

∑
=

+
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=
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n
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b = 0.1 b = 0.2

b = 0.3 b = 0.4

b = 0.5 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. 
 

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.6 Arduino with Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU 

 
Fig.7. Chaotic waveform generated from Arduino. 

 
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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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. 

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 

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]. 

 

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). 
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TABLE I 
SPECIFICATION OF 4201 AUTOMATED LTMS. 

 
Operation Four Terminal Matrix  

Thermal EMF's < 50 nanovolts 
Error Contribution < 20 nanovolts 
Contact Configuration Relay - Two Coil Latching 
Contact Resistance <0.05 Ohms 
Expected Relay Life 108 Operations 
Insulation Resistance >1012 Ohms 

 

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. 

III. PROPOSED PERFORMANCE ANALYSIS 

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 

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. 

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 
σ1

2 and σ2
2

 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, σ1

2 = σ2
2

 = σ2. In 
the second, we assume that and are unknown σ1

2  and σ2
2 not 

necessarily equal. 
Suppose we have two independent normal populations with 

unknown means µ1 and µ2, and unknown but equal variances 
σ1

2 = σ2
2
 = σ2. We wish to test. 

 
                 H0 : µ1 - µ2 = ∆0    

              H1 : µ1 - µ2 ≠ ∆0          (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 𝑥1���, 
𝑥2���, S1

2 and S2
2  be the sample means and sample variances, 

respectively.  
It seems reasonable to combine the two sample 

variances S1
2 and S2

2 to form an estimator of σ2. The pooled 
estimator of σ2 is defined as follows. 

 

Sp
2=�

�n1-1�s1
2+��n2-1�s2

2�

n1+n1-2
�  (2) 

 
Has a t distribution with n1 + n2 – 2 degrees of freedom 

(ν). The test statistic is  
 

t0= �x�1-x�2�-�μ1-μ2�

Sp�
1

n1
+ 1

n2

   (3) 

 
The rejection criterion H0  

 
t0 > tα/2,ν    (4) 

 
    or 

 
t0 < -tα/2,ν    (5) 

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 

  
(a) (b) 
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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 one-
sided 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] 

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. 

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. 

 
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. 
 

 
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. 

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 
 

Table III. 
RESULT OF THE SAMPLE MEANE AND SAMPLE VARIANCES 

 

R 
(Ω) 

Manual Automatic  
𝑥1�  𝑆12 𝑥2��� 𝑆22 

25 25.000119 1.84726E-08 25.0000751 1.48695E-08 
100 99.999328 1.14607E-07 99.999298 1.40845E-07 
200 200.000273 4.54192E-07 200.000326 4.14531E-07 
400 399.999290 2.91176E-06 399.999541 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. 
 

Sp
2=�

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

� 

 
        Sp

2 = 1.6671E-08 
 

t0 =
(25.000119− 25.0000751) − 0

1.2911E-4� 1
60 + 1

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) 

t – stat 
(t0) 

t – critical 
(tα/2,ν) 

25 1.8806 1.9803 
100 0.4598 1.9803 
200 -0.4432 1.9803 
400 -0.8053 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. 
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Table V. 
RESULTS OF T-TEST FOR STANDARD RESISTOR OF 25 Ω  

  Variable 1 Variable 2 

Mean 25.0001195 25.00007517 

Variance 1.84726E-08 1.48695E-08 

Observations 60 60 

Pooled Variance 1.6671E-08 
 Hypothesized Mean Difference 

 
 

0 
 

Df 118 
 

t Stat 1.880657019 
 

P(T<=t) one-tail 0.03124184 
 

t Critical one-tail 1.657869523 
 

P(T<=t) two-tail 0.062483679 
 

t Critical two-tail 1.980272226   
 

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

  Variable 1 Variable 2 

Mean 99.99932833 99.99929833 

Variance 1.14607E-07 1.40845E-07 

Observations 60 60 

Pooled Variance 1.27726E-07 
 

Hypothesized Mean Difference 0 
 

df 118 
 

t Stat 0.459771711 
 

P(T<=t) one-tail 0.323263043 
 

t Critical one-tail 1.657869523 
 

P(T<=t) two-tail 0.646526085 
 

t Critical two-tail 1.980272226   
 

V. CONCLUSIONS 
Performance analysis by comparison with the manual 

calibration of the same SPRT module as shown in Fig. 3. 
Tables 4 give the analysis results obtained from t-test when 
calibrating the SPRT module with standard resistors of 25 Ω, 
100 Ω, 200 Ω, and 400 Ω, respectively. From all Tables 5-8, 
the values of t Stat are less than the values of t Critical two-
tail, for example 1.8806 < 1.9803, it is shown that there is no 
difference at the significant level of 95% between two 
calibration results. This confirms the efficiency of the 
automatic calibration technique. 
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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 

Observations 60 60 

Pooled Variance 4.34362E-07 
 Hypothesized Mean Difference 

 0 
 

df 118 
 

t Stat -0.443234597 
 

P(T<=t) one-tail 0.32920381 
 

t Critical one-tail 1.657869523 
 

P(T<=t) two-tail 0.65840762 
 

t Critical two-tail 1.980272226   
 

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

  Variable 1 Variable 2 

Mean 399.99929 399.9995417 

Variance 2.91176E-06 2.94857E-06 

Observations 60 60 

Pooled Variance 2.93017E-06 
 

Hypothesized Mean Difference 0 
 

df 118 
 

t Stat -0.805267288 
 

P(T<=t) one-tail 0.211142556 
 

t Critical one-tail 1.657869523 
 

P(T<=t) two-tail 0.422285113 
 

t Critical two-tail 1.980272226   
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีศกึษาผลกระทบของขนาดของลวดจดัฟนัแบบลูปตวัทีต่อ

แรงดึง และอัตราส่วนของแรงต่อระยะเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ต้อง

พจิารณาในการจดัฟนัโดยใช้ลูป ทําการวเิคราะห์โดยปรบัเปลี่ยนขนาด

ต่าง ๆ ของลูปตวัท ีแล้วใช้วธิไีฟไนต์เอลเิมนต์หาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ระยะเคลื่อนที่ของขาลูปกบัแรงที่เกิดขึ้นในแนวระดบั พบว่า ระยะห่าง

ระหว่างขาลูปไม่มผีลต่อแรงในแนวระดบัและอตัราส่วนของแรงต่อระยะ

เคลื่อนที่ ความยาวในแนวระดบัของลวดทีเ่ป็นส่วนบนของลูปตวัทยีิง่มี

คา่มาก ยิง่ทําใหไ้ดแ้รงในแนวระดบัมคี่าน้อย นอกจากน้ีความสูงของลูป

ซึง่ประกอบดว้ยความสูงของขารวมกบัความสูงของส่วนที่ดดัโคง้เป็นตวั

ทมีผีลต่อแรงในแนวระดบัอย่างมนีัยสําคญั ลูปที่มคีวามสูงมากจะทําให้

ไดแ้รงในแนวระดบัมคีา่น้อย ขอ้มลูจากงานวจิยัน้ีสามารถนําไปใช้ในการ

ออกแบบขนาดของลูปตวัทีที่เหมาะสม และยงัใช้เป็นแนวทางในการ

วเิคราะหข์นาดของลูปแบบอื่น ๆ ได ้

 คําสําคญั: ลูปตวัท,ี ลูปปิด, แรงต่อระยะเคลื่อนที่, ลวดจดัฟนั, วธิไีฟ

ไนตเ์อลเิมนต ์

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 T-

loop 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 

1. บทนํา 

 โดยทัว่ไปผู้ที่มีปญัหาฟนัเรียงตวัไม่สวยงามในลกัษณะที่มชี่องว่าง

ระหว่างฟนัมกัจะเขา้รบัการจดัฟนั ซึ่งนอกจากจะแก้ปญัหาดงักล่าวแล้ว

ยงัช่วยป้องกนัปญัหาฟนัล้ม และเพื่อให้มีความมัน่ใจในการเขา้สงัคม

มากขึ้นอกีด้วย การจดัฟนัในลกัษณะน้ีทนัตแพทย์จะต้องใส่แรงกระทํา

ผ่านแบรค็เกต็ (Bracket) ที่ตดิอยู่บนซี่ฟนัที่ต้องการใหเ้กดิการเคลื่อนที่

เพื่อปิดช่องว่างดงักล่าว การเลื่อนฟนัในลกัษณะดงักล่าวสามารถแบ่ง

ออกได้เป็นสองวธิขีึน้กบัลกัษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ คอื วธิกีลศาสตร์การ

เลื่อน (Sliding mechanics) และวธิกีลศาสตร์ลูปปิด (Closing loop 

mechanics) กล่าวโดยสงัเขปได้ว่า วธิแีรกจะมองลวดจดัฟนัเป็นรางที่

แบร็กเก็ตจะเลื่อนไปตามราง และทําให้ฟนัเลื่อนไปอยู่ในตําแหน่งที่

เหมาะสม ทนัตแพทย์มกัใช้ยางเส้นขนาดเล็กคล้องระหว่างแบรค็เก็ต

ของฟนัสองซีเ่พื่อดงึฟนัใหเ้ลื่อนไปบนลวดในทศิทางที่ต้องการ ในขณะที่

วธิทีีส่องจะดดัลวดจดัฟนัใหเ้ป็นลูปรูปร่างต่าง ๆ เช่น ตวัยู ตวัท ีตวัแอล 

หยดน้ํา และสามเหลีย่ม เป็นตน้ ทนัตแพทยจ์ะวางตําแหน่งของลูปใหอ้ยู่

ตรงช่องว่างระหว่างฟนั อาศยัการดงึขาลูปให้แยกออกทําให้เกิดแรงใน

ลกัษณะของสปรงิทีพ่ยายามคนืตวัดงึแบรค็เกต็เพื่อใหฟ้นัเลื่อนเขา้หากนั 

 งานวิจยัน้ีให้ความสนใจไปที่วิธีจดัฟนัโดยใช้ลูปปิดซึ่งที่ผ่านมามี

การศึกษาและวจิยัทางด้านน้ีมากมาย โดยส่วนใหญ่จะวเิคราะห์รูปร่าง

ของลูปปิดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมทางกลของลวด ไดแ้ก่ อตัราส่วนโมเมนต์

ต่อแรง (Moment-to-force ratio, M/F) อตัราส่วนแรงต่อระยะเคลื่อนที ่

(Load/deflection) และแรงในแนวดิง่ (Vertical force) ในตวัแปรทัง้สาม 

อตัราส่วนโมเมนต์ต่อแรงมีความสําคญัที่สุดต่อการเคลื่อนที่ของฟนั 

บทความสว่นใหญ่จะวเิคราะหเ์น้นหนักไปที่ตวัแปรน้ีโดยใชว้ธิขีองคาสติ

เกลยีโน [1-2] วธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ [1-5] และวธิทีดลอง [3-4, 6] โดยสอง

ตวัแปรที่เหลือมกัจะถูกวเิคราะห์ร่วมไปในงานวจิยัดงักล่าว ในประเทศ

ไทยมกีารวเิคราะหอ์ตัราส่วนแรงต่อระยะเคลื่อนที่ของลวดสีรู่ปแบบโดย

การทดลองแลว้เปรยีบเทยีบ โดยมเีกณฑว์่ารูปร่างของลวดที่ดทีี่สุดจะใช้

แรงดงึใหย้ดืน้อยทีส่ดุ [7] 

 จากการค้นควา้ของผูเ้ขยีน งานวจิยัดงักล่าวข้างต้นทําการวเิคราะห์

รปูรา่งของลวดโดยกําหนดขนาดของรูปร่างไปที่ค่าใดค่าหน่ึงโดยเฉพาะ 

เป็นการวเิคราะหว์า่รปูรา่งแบบใดมพีฤตกิรรมทางกลเท่าไหร่และต่างกนั
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อย่างไร โดยไม่ได้มกีารปรบัเปลี่ยนขนาดความยาว ความสูง และรศัมี

ความโค้งของรูปร่างนัน้ ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้งานว่า 

ตวัแปรหรอืสดัส่วนใดของลูปปิดที่มผีลต่อพฤติกรรมทางกลของลูปนัน้

บา้ง ในงานวจิยัน้ีจะศกึษาผลกระทบของขนาดของลวดจดัฟนัลูปตวัทตี่อ

พฤติกรรมทางกลของมนัด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยเลือกพิจารณา

อตัราส่วนแรงต่อระยะเคลื่อนที่เป็นหลกั และใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิ

เมนต ์ANSYS เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์

2. ทฤษฎี 

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงระบบของแรงที่ทําให้ฟนัเคลื่อนที่ และหลกัการ

ของวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ โดยจะบรรยายให้ผูอ้่านเข้าใจในระดบัพื้นฐาน

เท่านัน้ 

2.1 กลศาสตรข์องทนัตกรรมจดัฟนั 

 เมื่อพจิารณาแรงทัง้หมดซึ่งประกอบด้วยแรงกระทําที่แบรค็เก็ตและ

แรงต้านของเน้ือเยื่อบรเิวณรากฟนัที่กระทํากบัฟนั จะพบว่า มจีุดอยู่จุด

หน่ึงวางตวัอยู่ในแกนแนวดิง่ของฟนั ซึ่งถ้าใส่แรงกระทําในแนวนอนกบั

ฟนัโดยใหผ้่านจุดน้ี ฟนัจะเลื่อนไปตามแนวแรงโดยไม่เกิดการหมุน จุด

ดงักล่าวน้ีเรยีกว่า จุดศูนย์กลางการต้านทาน (Center of resistance, 

Cre) [8] แต่ในทางปฏบิตัิการเลื่อนฟนัไม่ว่าจะใช้วธิกีลศาสตรก์ารเลื่อน

หรอืกลศาสตร์ลูปปิดจะต้องใส่แรงกระทําที่แบรค็เก็ตดงัแสดงในรูปที่ 1 

(ก) โดยสมมุตใิหท้ราบว่าแรงที่ต้องใช้มขีนาด 100 กรมั จากความรูท้าง

กลศาสตรใ์นสว่นของสถติยศาสตร ์จะมรีะบบของแรงและโมเมนต์ (หรอื

แรงคู่ควบ) กระทําที่จุด Cre ดงัรูปที่ 1 (ข) โมเมนต์ดงักล่าวเกดิจากแรง 

100 กรมัคูณกบัระยะทางระหว่างแบรค็เก็ตถึงจุด Cre ซึ่งโมเมนต์หรอื

แรงคู่ควบน้ีจะทําให้รากฟนัหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกบัทิศที่ฟนัจะ

เคลื่อนที่ไป สําหรบัวธิกีลศาสตรล์ูปปิด ทนัตแพทย์จะออกแบบลูปปิดที่

ทําใหเ้กิดระบบของแรงและโมเมนต์ขึน้ที่แบรค็เกต็ในลกัษณะดงัรูปที่ 1 

(ค) และ (ง) ตามลําดบั โดยโมเมนตท์ี่เกดิจากลูปปิดจะมทีศิทางตรงกนั

ขา้มกบัโมเมนต์ของแรง 100 กรมัที่เกิดขึ้นที่จุด Cre จากหลกัการดงัที่

กล่าวมา การออกแบบลูปปิดจงึใหค้วามสาํคญักบั (1) ขนาดของแรงที่จะ

ใชใ้นการเลื่อนฟนัใหพ้อดทีีจ่ะสามารถเลื่อนฟนัไดโ้ดยไม่ทําลายเน้ือเยื่อ

หรอืส่วนอื่น ๆ รอบฟนั และ (2) ขนาดของโมเมนต์ที่จะสามารถหกัล้าง

กบัแรงคู่ควบที่เกดิขึน้ที่จุด Cre ได ้โดยจะพจิารณาขนาดของโมเมนต์น้ี

ในรปูของตวัแปร M/F อน่ึงเน่ืองจากแบรค็เกต็ตดิอยู่ที่ผวินอกสุดของฟนั 

ดงันัน้นอกจากจะเกดิโมเมนต์ของแรงคู่ควบขึน้ตามรูปที่ 1 (ข) แล้ว ยงั

เกดิโมเมนต์ของแรงคู่ควบรอบแกนในแนวดิง่ของฟนัดว้ย ซึ่งโมเมนต์น้ี

จะพยายามหมนุฟนัรอบแกนในแนวดิง่ แต่ขนาดของโมเมนต์จะมคี่าน้อย

กว่าโมเมนต์ในกรณีแรก บทความน้ีจะไม่พจิารณาผลกระทบใด ๆ จาก

โมเมนตน้ี์ และจะไมนํ่าไปเป็นสว่นหน่ึงในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทางกล

ของลูปปิด 

 

  
(ก)    (ข) 

  
(ค)    (ง) 

รปูที ่1 จุดศูนยก์ลางความต้านทานและระบบของแรงเน่ืองจากลูป 

(ปรบัปรงุรปูจากบทความของ Lindauer [8]) 

 

   
(ก)   (ข) 

รปูที ่2 การแบ่งโดเมนของปญัหาในวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(ก) โดยใชเ้อลิ

เมนตท์รงสีห่น้า และ (ข) ตวัอยา่งเอลเิมนตท์รงสีห่น้า 10 จุดต่อ [9] 

2.2 วธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์

 โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ปญัหาทางกลศาสตร์ของแข็ง การหา

คําตอบโดยใช้วธิีทางทฤษฎีอาจมคีวามยุ่งยากเน่ืองจากความซบัซ้อน

ของรูปร่างของวัตถุ หรือคุณสมบัติของวัสดุ การใช้วิธีเชิงตัวเลข 

(Numerical methods) ในการประมาณค่าหาคําตอบที่มคีวามถูกต้อง

เพยีงพอจงึเป็นทางเลอืกที่วศิวกรและนกัวทิยาศาสตรนิ์ยมใช้กนัมากขึน้ 

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ก็เป็นวิธีเชิงตวัเลขวิธีหน่ึงที่มีการใช้งานกนัอย่าง

แพร่หลาย และมีโปรแกรมให้ใช้งานเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากเป็นที่

ยอมรบัถงึความถูกต้องของผลลพัธ์ที่คํานวณได ้รวมไปถึงความสะดวก

และความรวดเรว็ในการใชง้าน 

 หลกัการพืน้ฐานของวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์คอืการแบ่งรูปร่างของปญัหา

ออกเป็นเอลเิมนตย์อ่ย ๆ ดงัแสดงในรปูที ่2 (ก) โดยเอลเิมนต์ย่อยน้ีอาจ

มรีูปร่างเป็นสองมิติ เช่น สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม หรือสามมิติ เช่น 

รูปทรงสีห่น้า (Tetrahedral element) รูปอฐิบลอ็ก (Brick element หรอื 

hexahedral element) และรูปลิ่ม กไ็ด ้เอลเิมนต์จะประกอบดว้ยจุดต่อ 

(Node) ซึ่งที่แต่ละจุดต่อจะใช้อ้างองิถงึตวัแปรที่ใช้ในการคํานวณ วธิไีฟ

ไนต์เอลิเมนต์จะใช้วธิเีชิงตวัเลขเปลี่ยนสมการเชิงอนุพนัธย์่อย (Partial 

differential equation) ที่ควบคุมพฤตกิรรมและคุณสมบตัขิองเอลเิมนต์

ยอ่ยใหก้ลายเป็นสมการพชีคณิตเชงิเสน้ จากนัน้ทําการประกอบสมการ
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ย่อยของแต่ละเอลิเมนต์เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบสมการรวมของปญัหา ซึ่ง

เมื่อจดัรปูแลว้ สมการสดุทา้ยจะอยูใ่นรปูของสมการยดืหยุน่เชงิเสน้ 

 [ ]{ } { }FqK =  (1) 

โดย [ ]K  เป็นเมทรกิซ์ของความแขง็เกรง็  { }q  เป็นเวกเตอรข์องระยะ

กระจดัที่จุดต่อ และ { }F  เป็นเวกเตอรข์องแรงที่จุดต่อ อน่ึงในแต่ละเอลิ

เมนต์จะอาศยัฟงัก์ชนัการประมาณภายในเอลิเมนต์เพื่อคํานวณระยะ

กระจดัภายในเอลเิมนต์โดยประมาณ เช่น ประมาณเป็นสมการเสน้ตรง 

เป็นตน้ 

 การวิเคราะห์ปญัหาด้วยโปรแกรม ANSYS มีข ัน้ตอนพอสรุปเป็น

หลกัการได้ดงัแสดงในรูปที่ 3 คอื การสร้างแบบจําลองของปญัหา การ

เลือกชนิดของเอลิเมนต์ การกําหนดคุณสมบตัิของวสัดุ การสร้างเมช 

(Mesh generation) การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตซึ่งรวมไปถึงการ

กําหนดภาระทีก่ระทํา การคาํนวณตวัแปรเบือ้งต้น และสุดท้ายคอืการนํา

ตวัแปรเบือ้งตน้ทีค่าํนวณไดไ้ปคาํนวณตวัแปรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

3. การวิเคราะหล์ปูตวัทีด้วยโปรแกรม ANSYS 

3.1 ขนาดของลูปตวัท ีและตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

 ลูปตวัททีีนํ่ามาวเิคราะหใ์นงานวจิยัน้ีมลีกัษณะรูปร่างและการกําหนด

ตวัแปรของขนาดดงัแสดงในรูปที่ 4 โดยจะจํากดัขนาดสูงสุดในแนวนอน

และในแนวดิง่ใหไ้มเ่กนิดา้นละ 10 มม. เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใช้งานใน

ช่องปาก [2] หน้าตดัของลวดเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสัขนาด 5 × 5 ตร.มม. 

 

 
รปูที ่3 ขัน้ตอนการจาํลองปญัหาในโปรแกรม ANSYS 

 

 
รปูที ่4 ตวัแปรของขนาดลูปตวัททีีว่เิคราะห ์

 จากรูปที่ 4 จะเหน็ไดว้่าลูปจะมกีารดดัโค้งคล้ายพยญัชนะตวั T ใน

ภาษาองักฤษ ตวัแปรที่สําคญัในการวเิคราะห์ คอื ความยาวของลูปใน

แนวนอน a  รศัมคีวามโคง้ r  ความสูงของขาลูป h และระยะห่าง

ระหวา่งขาลูป d  งานวจิยัน้ีจะวเิคราะหต์วัแปรเหล่าน้ีโดยนํามาเทยีบกนั

เพื่อให้ทราบว่า ตวัแปรใดมีผลต่อพฤติกรรมทางกลของลูปเท่าใด ดงั

กรณีต่อไปน้ี 

 3.1.1 วเิคราะห ์d เทยีบ a โดยกําหนดให ้r = 1 มม.  h = 8 มม. และ 

a = 8 มม. แลว้ปรบัเปลีย่นคา่ d จาก 1 ถงึ 5 มม. 

 3.1.2 วเิคราะห ์r เทยีบ a โดยกําหนดให ้

•  h = 4 มม.  d = 1 มม. และ a = 3 มม. แล้วปรบัเปลี่ยนค่า r 

จาก 0.5 ถงึ 3 มม. 

•  h = 8 มม.  d = 1 มม. และ r = 1 มม. แล้วปรบัเปลี่ยนค่า a 

จาก 2 ถงึ 8 มม. 

 3.1.3 วเิคราะห ์r เทยีบ h โดยกําหนดให ้a = 8 มม.  d = 1 มม. และ 

r = 1 มม. แลว้ปรบัเปลีย่นคา่ h จาก 2 ถงึ 8 มม. 

3.2 การวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม ANSYS 

 ขอ้มูลที่ต้องป้อนใหก้บัโปรแกรม ANSYS อาจเรยีงลําดบัตามรูปที่ 3 

โดยประมาณ แต่ดว้ยความยดืหยุ่นของโปรแกรม ผูใ้ช้งานสามารถป้อน

ขอ้มลูสลบัขัน้ตอนก่อนหลงัไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนที่สําคญัในการวเิคราะห์

คือ รูปร่างของลูปตวัทีซึ่งจะมีลกัษณะดงัรูปที่ 4 และการปรบัเปลี่ยน

ขนาดต่าง ๆ สามารถทําไดโ้ดยแก้ไขตวัเลขบอกขนาดในส่วนของ CAD 

ซึง่โปรแกรมจะปรบัขนาดใหโ้ดยอตัโนมตั ิในงานวจิยัน้ีเลอืกใช้เอลเิมนต ์

SOLID95 ซึ่งเป็นเอลิเมนต์สี่เหลี่ยมสามมิติ 20 จุดต่อในการคํานวณ 

และให้โปรแกรมกําหนดจํานวนเอลิเมนต์ที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมตั ิ

โดยจํานวนเอลเิมนต์และจํานวนจุดต่อที่ใช้ในการคํานวณจะอยู่ระหว่าง 

40 000 - 80 000 เอลิเมนต์ และ 20 000 - 35 000 จุดต่อตามลําดบั 

ส่วนการใหภ้าระกบัโครงสร้างลูป สําหรบังานวจิยัน้ีจะกําหนดระยะยดืที่

ขาลูปทัง้สองข้างให้เคลื่อนออกไปเป็นระยะ x/2 แล้วให้โปรแกรม

คํานวณหาแรงและโมเมนต์ที่เกิดขึ้น โดยจะปรบัเปลี่ยนระยะยดืตัง้แต่ 

0.25 ถงึ 3 มม. หมายเหตุวา่ งานวจิยัน้ีจะมุง่พจิารณาที่อตัราส่วนแรงต่อ

ระยะเคลื่อนทีเ่ป็นหลกั 

4. ผลและการวิเคราะหผ์ล 

 กรณีที่ 1 การวเิคราะห ์d เทยีบ a ไดผ้ลดงัรูปที่ 5 ซึ่งจะเหน็ไดว้่า 

ระยะระหวา่งขาลูปทัง้สองไมม่ผีลต่อแรงดงึของลวด ทนัตแพทยส์ามารถ

เลอืกกําหนดระยะระหวา่งขาลูปไดต้ามความเหมาะสมกบัลกัษณะในช่อง

ปากของคนไขโ้ดยจะไมก่ระทบต่อแรงที่ขาของลูป หรอืแรงที่จะกระทําที่

แบรค็เกต็ 

 กรณีที่ 2 การวเิคราะห ์r เทยีบ a ซึ่งมกีารกําหนดความสูงของขาลูป

สองคา่ คอื 4 และ 8 มม. จะแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 รูปคอื รูปที ่

6 และ 7 ตามลําดบั เน่ืองจากขนาดของแรง F ที่คํานวณไดข้องทัง้สอง

รูปมีความแตกต่างกนัค่อนข้างมาก จากผลการคํานวณทัง้สองรูปจะ
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สามารถประเมนิไดว้า่ เมื่อความสูงของขาลูปมคี่าไม่มากพอ แรง F ที่ขา

ลูป จะมคีา่คอ่นขา้งสงู ในขณะที่แรงที่ใช้ในการเลื่อนฟนัอาจมคี่าไม่ถงึ 5 

นิวตนั โดยในรปูที ่6 เมื่อความสงูของขาลูปมขีนาดปานกลางพบว่า เมื่อ

ให้ a มคี่าคงที่ ค่า r ที่มคี่ามากจะใช้แรง F ที่มขีนาดน้อยกว่าน่าจะ

เหมาะกบัการใช้งานจรงิมากกว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ Koson-

ittikul และคณะ [7] ทีแ่นะนําใหใ้ช้แรง F น้อย ๆ จะดกีว่า หรอือาจกล่าว

ได้ว่าถ้าค่า h น้อย ควรจะเลือกใช้ค่า r ที่มากขึ้นเพื่อให้ได้แรง F ที่

เหมาะสม และจากรปูที ่7 จะไดว้า่ เมื่อคา่ h มากเพยีงพอ และค่า r น้อย 

คา่ a ทีม่ากกวา่จะใหแ้รง F ทีม่ขีนาดน้อยกวา่ 

 กรณีที่ 3 การวเิคราะห ์r เทยีบ h จะไดผ้ลการคํานวณดงัรูปที่ 8 ซึ่ง

จะเหน็ไดว้า่ คา่ h ทีม่ากกวา่จะใหแ้รง F ทีม่ขีนาดน้อยกวา่ 

 จากทัง้ 3 กรณี แม้ว่าจะยงัมบีางแง่มุมที่งานวจิยัน้ียงัไม่ได้วเิคราะห ์

เช่น ความสูงของลูปโดยรวม (h + r) แต่พอจะสงัเกตได้คร่าว ๆ ว่า 

ความสงูโดยรวมของลูปมผีลอย่างมากต่อขนาดของแรง F โดยควรจะให้

ลูปมคีวามสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ไม่ว่าจะกําหนดให ้h มคี่ามาก 

หรอื r มคีา่มากกต็าม 

 

 
รปูที ่5 ผลการคาํนวณระยะ d เทยีบ a 

 

 
รปูที ่6 ผลการคาํนวณระยะ r เทยีบ a เมื่อ h = 4 ม.ม. 

 

 
รปูที ่7 ผลการคาํนวณระยะ r เทยีบ a เมื่อ h = 8 ม.ม. 

 

 
รปูที ่8 ผลการคาํนวณระยะ r เทยีบ h 

5. สรปุ 

 งานวิจ ัย น้ีอธิบายความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการจัดฟนัโดยวิธี

กลศาสตรข์องลูป และใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลเิมนต์ ANSYS วเิคราะห์

ขนาดของลูปตวัทวีา่มผีลอยา่งไรต่อแรงทีข่าลูปในแนวนอน ซึ่งแรงน้ีเป็น

แรงที่จะกระทําที่แบร็คเก็ตและทําให้ฟนัเลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ระยะระหว่างขาลูปทัง้สองไม่มีผลต่อแรง

ดงักล่าว ความยาวในแนวระดบัและความสงูโดยรวมของลูปควรมคี่ามาก

ที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้แรงที่ใช้เลื่อนฟนัมีค่าน้อย และอยู่ในช่วงที่

เหมาะสมต่อการใชง้าน 
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เคร่ืองผลิตกา๊ซเช้ือเพลิงพลาสมาอารโ์ฟลวข์นาดเลก็   

 Small-Scale Plasma Arc Flow Gasifier  
ตรรีตัน เมตตก์ารุณ์จติ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

1771/1 ถนนพฒันาการ สวนหลวง กรงุเทพ 10250  
triratana@tni.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีกล่าวถงึการพฒันาเครื่องผลติก๊าซเชื้อเพลงิพลาสมาอารค์

โฟลว์ขนาดเล็ก ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม  

ขนาดเล็ก และครวัเรอืน วตัถุดบิที่ใช้ในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเป็นแท่ง 

กราไฟต ์น้ํา และพลงังานไฟฟ้า งานวจิยัน้ีจะใหเ้หน็ถงึการออกแบบและ

กระบวนการผลติก๊าซเชื้อเพลงิพลาสมาอารค์โฟลวท์ี่มขีนาดเลก็ รวมถงึ

การทดสอบผลติก๊าซเชื้อเพลงิ เพื่อหาค่าของ อตัราการไหลของน้ํา และ

กําลงัไฟฟ้าที่ใช้ในปฏิกริยิาพลาสมาอาร์คโฟลวท์ี่เหมาะสม ทําให้ได้ค่า

สมัประสทิธิส์มรรถนะทีด่ทีีสุ่ด และวเิคราะหห์าองคป์ระกอบทางเคมขีอง

ก๊าซเชือ้เพลงิทีผ่ลติได ้

 คาํสาํคญั: พลาสมาอารค์โฟลว,์ ก๊าซเชือ้เพลงิ, แมกเนกุล  

Abstract 

 This article objective is to introduce the development of small- 

scale 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. คาํนํา 

 ในปจัจบุนัพลงังานทีส่ะสมอยูใ่นธรรมชาตกํิาลงัจะหมดไปไม่ว่าจะเป็น 

น้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ โดยพลงังานในรูปแบบหน่ึงที่นิยมใช้

คอืก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ในประเทศ

ไทยไดม้าจาก 3 แหล่งกค็อื อ่าวไทย โรงกลัน่น้ํามนั และการนําเขา้จาก

ต่างประเทศ ก๊าซ LPG ไดถู้กนําไปใช้เป็นเชื้อเพลงิในหลากหลายภาค

ส่วน เช่น ภาคครวัเรอืน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ก๊าซ 

LPG เป็นทีนิ่ยมใชเ้พราะมคีา่ความจพุลงังานทีส่งู และสามารถกกัเกบ็ไว้

ในสถานะที่เป็นของเหลว  ทําให้สะดวกในการขนส่งและใช้งานได้นาน

ต่อหน่วยปรมิาตรความจ ุอย่างไรกต็ามราคาขาย LPG ที่มแีนวโน้มปรบั

ราคาสูงขึ้นทุกปี กท็ําใหผู้บ้รโิภคประสบปญัหา ในงานวจิยัน้ีไดนํ้าเสนอ

เครื่องผลติก๊าซเชือ้เพลงิพลาสมาอารค์โฟลวข์นาดเลก็ทีส่ามารถนําไป 

 
รปูที ่ 1 หลกัการผลติก๊าซเชือ้เพลงิดว้ยวธิพีลาสมาอารค์โฟลว ์

 

ผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ณ บริเวณที่ใช้งานได้ เพื่อเป็นพลงังานทางเลือก

ให้กบั อุตสาหกรรมขนาดเล็กและครวัเรอืน การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วย

วธิพีลาสมาอารค์โฟลว ์(Plasma Arc Flow) สะดวก เน่ืองจากวตัถุดบิที่

ใช้เป็น แท่งกราไฟต์ น้ํา  และพลังงานไฟฟ้า เพียงแค่เสียบปลัก๊ก็จะ

สามารถผลติก๊าซเชือ้เพลงิใหใ้ชไ้ด ้ และมตีน้ทุนการผลติในราคาถูก 

 การผลติก๊าซเชื้อเพลงิดว้ยวธิพีลาสมาอารค์โฟลว ์ถูกคดิคน้ขึน้ ในปี 

ค.ศ.1999  โดยศาสตราจารย ์Ruggero Maria Santilli ประธานสถาบนั

งานวจิยัพืน้ฐาน (Institute for Basic Research) มหาวทิยาลยัฮาวว์ารด์    

โดยวธิขีองพลาสมาอารค์โฟลวน์ัน้ ไดม้าจากหลกัการพืน้ฐานของวธิกีาร

อารค์ไฟฟ้าใต้น้ํา ในขณะที่วธิพีลาสมาอาร์คโฟลว์ปรบัปรุงวธิกีารอาร์ค

ไฟฟ้าใตน้ํ้าใหม้ปีระสทิธภิาพในการผลติก๊าซที่สูงขึน้ เพยีงพอทีจ่ะนําไป

ผลิตก๊าซในเชิงพาณิชย์ได้  ในปจัจุบันเครื่องผลิตก๊าซพลาสมาอาร์ค

โฟลว์ที่นํามาใช้งานจรงิมขีนาดใหญ่ โดยใช้กําลงัไฟฟ้าในผลิตมากกว่า 

100 kW  ก๊าซสงัเคราะห์น้ีมีชื่อเรยีกในทางการค้าว่า แมกเนก๊าซ 

(Magnegas) โดยแมกเนก๊าซส่วนใหญ่นําไปใช้ในการทดแทนก๊าซ     

อะเซตลินี ในอุตสาหกรรมการตดัเหลก็   

 ในบทความน้ีส่วนแรกกล่าวถงึ ปฏกิริยิาพลาสมาอารค์โฟลวแ์ละการ

คํานวณค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะ (Coefficient of Performance : COP) 

สว่นถดัไปกล่าวถงึการออกแบบ เครื่องผลติก๊าซเชื้อเพลงิขนาดเลก็ดว้ย

วิธีพลาสมาอาร์คโฟลว์ กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง การคํานวณ    

หาค่าสมัประสิทธิส์มรรถนะของเครื่องผลิต และส่วนสุดท้ายเป็นการ

วเิคราะหห์าองคป์ระกอบของก๊าซเชือ้เพลงิ 

2. ปฏิกิริยาพลาสมาอารค์โฟลวแ์ละค่าสมัประสิทธ์ิสมรรถนะ 

2.1 วธิกีารผลติก๊าซเชือ้เพลงิจากปฏกิริยิาพลาสมาอารค์โฟลว ์

 การผลิต ก๊าซเชื้ อ เพลิงด้วยวิธีพลาสมาอาร์คโฟลว์  นั ้น เ ป็น

กระบวนการส่งผ่านของเหลวที่มสี่วนประกอบของน้ํา ลําเลียงเข้าไปยงั

บรเิวณอารค์ไฟฟ้ากระแสตรง ทีใ่ชแ้ท่งกราไฟตเ์ป็นขัว้ไฟฟ้าแอโนด และ

แคโทดดงัรูปที่ 1 การอารค์ไฟฟ้าใต้น้ํานัน้จะใช้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
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23 – 35 โวลต์ ผ่านขัว้ไฟฟ้ากราไฟต์ จะทําใหเ้กิดการเบรคดาวน์

ระหวา่งขัว้ไฟฟ้าภายใต้ของเหลว โดยกระแสอเิลก็ตรอนทําใหเ้กดิความ

ร้อนที่มอีุณหภูมสิูงถึง 1,000 Co และอิเล็กตรอนจะชนเข้ากบัขัว้ไฟฟ้า

แอโนด ทําใหผ้วิแท่งคารบ์อนจะระเหดิเป็นไอ และถูกไอออไนซ์ (ionize) 

เกิดพลาสมาของอะตอม H  O  และ C ที่มอีุณหภูมสิูง ภายใต้

สนามแม่เหล็กความเข้มสูงระหว่างขัว้ไฟฟ้า กราไฟต์ทัง้สอง จะมีรงัสี

อลัตราไวโอเลตความเขม้สงูแผอ่อกมาดว้ย เมื่อพลาสมาไหลผ่านออกไป

จากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา พลาสมาจะเย็นตวัลงโดยถ่ายเทความร้อน

ใหก้บัน้ําบรเิวณรอบ ๆ ทําใหเ้กดิฟองก๊าซเชื้อเพลงิลอยขึน้ไปบรเิวณผวิ

น้ํา ก๊าซทีไ่ดจ้ะมอีงคป์ระกอบของ H2 ประมาณ 50 % และ CO 50 %  

 ทัง้น้ีประสิทธิภาพของปฏิกิริยาพลาสมาอาร์โฟลว์ ในการผลิตก๊าซ

เชือ้เพลงิ จะขึน้อยูก่บั 3 ปจัจยัหลกัดงัน้ี [1] 

1) อตัราการเกดิปฏกิริยิา ที่แปรผนัต่อ ความดนัและอุณหภูม ิในบรเิวณ

ที่เกิดปฏิกริยิา ถ้าความดนัสูงขึ้นกจ็ะทําให้อตัราการเกิดปฏกิริยิาสูงขึน้

ตามไปด้วย  ถ้ามอีุณหภูมใินบรเิวณที่เกิดปฏกิิรยิาสูงขึ้น ก็ทําให้อตัรา

การเกดิปฏกิรยิาสงูขึน้เช่นเดยีวกนั  

2) ปรมิาตรของขอบเขตที่เกิดปฏกิริยิา ทีแ่ปรผนักบัขนาดของพลาสมา

อาร์ค และบริเวณที่ในส่วนที่มีความร้อนสูง ถ้ากําลงัไฟฟ้าที่ใช้อาร์ค

สูงขึ้น ขนาดของพลาสมาอาร์คก็จะมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ี ถ้า 

ความต่างศกัย์ ระหว่างแคโทด และแอโนด สูงขึ้น กจ็ะทําให้ขนาดของ

พลาสมาอารค์เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั  

3) ชนิดของเหลว อตัราการลําเลยีงของเหลวเขา้มาในบรเิวณ์อารค์ และ

อตัราลําเลยีงก๊าซ CO และ H2  ออกไปจากบรเิวณอารค์  ที่สําพนัธก์บั

โครงสรา้งทางเรขาคณิตของกราไฟตแ์ละรปูแบบการลําเลยีงของเหลว 

2.2 สมัประสทิธิส์มรรถนะของปฏกิริยิาพลาสมาอารโ์ฟลว ์[1]   

 ในปฏกิริยิาพลาสมาอารค์โฟลวน์ัน้ใช้พลงังานไฟฟ้าร่วมกบัของเหลว

ทีม่สีว่นประกอบของน้ํา และแท่งกราไฟต์ ทําใหเ้กดิก๊าซเชื้อเพลงิ โดยมี

ความร้อนแผ่ออกมา จากหลักอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพของ

ปฏกิริยิาพลาสมาอารค์โฟลว ์ในทางวทิยาศาสตร ์เขยีนไดเ้ป็น  
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                (1) 

โดย Egas  เป็นพลงังานทีไ่ดจ้ากการเผาไหมก๊้าซสงัเคราะหท์ี่ผลติไดส้่วน 

Eheat เป็นพลงังานความร้อนที่แผ่ออกมาระหว่างการอารค์ไฟฟ้าใต้น้ํา  

Eelectr เป็นพลงังานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปสําหรบัการอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํา  และ  

Eliqเป็นพลงังานของเหลวทีถู่กลําเลยีงเขา้ไปยงับรเิวณการอารค์ รวมกบั

พลงังานของขัว้ไฟฟ้ากราไฟต์ ทัง้น้ีประสทิธภิาพทางวิทยาศาสตร์ ใน

สมการที ่ (1) มคีา่ไมม่ากกวา่  1 ตามหลกัการอนุรกัษพ์ลงังาน 

  อย่างไรกต็ามการวเิคราะห์หาสมรรถนะของปฏกิิรยิาพลาสมาอาร์ค

โฟลว์ ที่จะนําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์  จะไม่ ใช้ประสิทธิภาพทาง

วทิยาศาสตรใ์นสมการที่ (1) โดยตรง เน่ืองจากของเหลวที่ใช้ในการ

ลําเลียงสู่บริเวณอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํานัน้ สามารถนํามาจาก น้ําในเหล่ง

ต่างๆ   น้ําเสยี และสารละลายน้ํามนัที่เหลอืทิ้งจากโรงานอุตสาหกรรม 

อกีทัง้ต้นทุนสําหรบัของเหลวและขัว้ไฟฟ้ากราไฟต์มรีาคาถูกมาก เมื่อ

เทียบกับต้นทุนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อาร์คไฟฟ้าใต้น้ํา ดังนัน้การ

ประเมินสมรรถนะของ ปฏิกิริยาพลาสมาอาร์คโฟลว์ เพื่อผลิตก๊าซ

สงัเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ ถูกกําหนดใหเ้ป็น ค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะที่

เขยีนไดด้งัน้ี 

 

       
electrE

heatEgasE
 (COP) ePerformanc of tCoefficien

+
=           (2)

      

ในกรณีทีไ่มร่วมผลผลติที่ไดจ้ากความรอ้นที่แผ่ออกมาระหว่างการอารค์ 

คา่สมัประสทิธิส์มรรถนะจะเปลีย่นไปเป็น  COP   =   Egas / Eelectr        

 เราสามารถคํานวณหาขดีจํากดับนของ ค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะได้

ในทางทฤษฏ ี โดยยงัไม่ไดร้วมกลไกของปฏิกริยิาในส่วนของ อุณหพล

ศาสตร ์กลศาสตรข์องไหล และ จลพลศาสตรเ์คม ีทีกํ่าหนดให ้อุณหภูมิ

ก่อนเกดิปฏกิริยิาเท่ากบั T = 25 Co ที่ความดนั P =  1 atm ในงานวจิยั

น้ีจะคาํนวณเฉพาะกรณีทีใ่ชน้ํ้าเป็นของเหลวทีส่ง่ผา่นไปยงับรเิวณอารค์ 

 ปฏิกิริยาเคมีจากการอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํา ที่ลําเลียงน้ําส่งผ่านไปยัง

บริเวณการอาร์คไฟฟ้าระหว่างแท่งกราไฟต์ ทําให้เกิดก๊าซที่มี

องคป์ระกอบของ  H2 และ CO   เป็นไปตามปฏกิริยิาดงัน้ี 

 

                      ,7.171)()( −=∆→ HgasCsolidC                   (3)                                                     

                 ,4.10)()( 22 −=∆→ HvaporOHliquidOH           (4) 

     ,8.138)()()()( 22 +=∆+→+ HgasCOgasHgasCvaperOH       (5)                             

 

ค่าพลงังานที่ใช้ในการคํานวณในหน่วย  kcal/mol   สมการที่ (5) ไดม้า

จากการคํานวณค่าพลงังานยดึเหน่ียวระหวา่งอะตอม ในตาราง 1  และ

จากสมการ (3) (4) และ (5) เราสามารถจดัสมดลุสมการเคมไีดเ้ป็น 

 

     ,3.49)()()()( 22 −=∆+→+ HgasCOgasHsolidCliquidOH     (6) 

 

สมการที ่(6) เป็นปฏกิริยิาจากการอารค์ใต้น้ําทําใหไ้ดก๊้าซ H2  และ CO  

เป็นปฏกิริยิาดดูความรอ้น (Endothermic Reaction) 49.3 kcal/mole  

 

ตารางที ่1   ค่าพลงังานยดึเหนี่ยวระหว่างอะตอม ( kcal/mol. T = 25 Co) 

 
Diatomic molecules Diatomic molecules 

H-H                       104.2 C=O                        255.8 

O=O                      119.1 N ≡ N                      192.0 

Manyatomic molecules Manyatomic molecules 

C-O                         85.5 O-H                         110.6 

C=O in CO2              192.0 O-O                          35 
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ตารางที ่2 การแปลงหน่วยพลงังานและปรมิาตร 

 
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 

1 m3 =  35.314 cf 

1cf =  28.317 liters  

 

 จากตารางที่ 2  ในกรณีที่ให้พลงังานเข้าไปในปฏิกิริยาเคมีตาม

สมการที ่(6)  เท่ากบั  1  kW •h = 860 kcal  สามารถผลติไฮโดรเจนได ้

  

H2 (mole)    =  860  (kcal)  / 43.9  (kcal/mol) 

                             =  19.6 moles             (7) 

 

ทีค่วามดนั 1 atm และอุณหภูม ิ25 Co  จะได้ไฮโดรเจนที่มปีรมิาตร

เท่ากบั 

 

H2  (Volume)  =  19.6 (mole)× 22.41 (liter/mole) 

                               =  493.1 liter                                    (8)                                                                  

 

จากตารางที่ 2  1 cf  = 28.317 liters ปรมิาตรก๊าซไฮโดรเจนที่ได้

เท่ากบั 493.3 / 28.317 = 15.5 cf  ปรมิาตรของก๊าซ CO ในสมการที่ 4 

จะมปีรมิาตรเท่ากบั 15.5 cf  เช่นเดยีวกบัก๊าซไฮโดรเจน  

 ในการเผาไหมข้องก๊าซ  H2 และ CO นัน้เป็นปฏกิริยิาคายความรอ้น 

(exothermic reaction) ตามสมการดงัน้ี 

 

   ,7.68)(222
1 +=∆→+ HgasCOOCO            (9)                 

,9.67)(,5.57)( 222
1

2222
1

2 ++→++→+ liquidCOOHvaporOHOH  

                                                                                   (10)  

               ,2.126)(2222 +=∆+→++ HvaperOHCOOHCO   (11)   

               ,6.136)(2222 +=∆+→++ HliquidOHCOOHCO   (12) 

 

เราสามารถหาปรมิาณความจุพลงังาน (energy content) หรอืค่าความ

รอ้นสุทธ ิ ของส่วนผสมก๊าซ  H2 + CO  ในกรณีที่ส่วนผสมก๊าซ มี

อตัราส่วน 50% + 50%  ตามสมการ (12)  จะคายพลงังานความรอ้น

ออกมาเท่ากบั 136.6 / 2 = 68.3 kcal/mol  = 271.2 BTU/mol = 342.8 

BTU/cf   

 ปฏิกิริยาในสมการ (11) และ (12) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนที่ม ี  

ไอน้ํา และน้ํา ออกมาตามลําดบั ในกรณีที่ใช้ก๊าซ H2 และ CO  ปรมิาณ  

19.6 โมล จากสมการ (11) ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ที่ ให้ไอน้ําและ

คารบ์อนไดออกไซดจ์ะคายความรอ้นออกมาเท่ากบั 

 

Exothermic heat (vapor) =  19.6 (mole) ×  126.2   

                             =  2,473.5 kcal หรอื 2.88 kW •h         (13)                        

 

ในกรณีของการเผาไหม้ก๊าซสงัเคราะห ์ที่ไดน้ํ้าและคารบ์อนไดออกไซด์

ออกมา จากสมการ (12)  ปฏกิริยิาคายความรอ้นออกมาเท่ากบั 

 

Exothermic heat (liquid)  =  19.6 (mole)×  136.6  

                                  =  2,677.4 kcal หรอื 3.11 kW •h       (14)  

 

จากปฏกิริยิาการเผาไหมก๊้าซ H2 และ CO ที่คายความรอ้นออกมาใน

สมการ  (13) และ (14)  คอืค่าความจุพลงังาน (Energy Content) ของ

ก๊าซสงัเคราะห ์ทัง้น้ีการเผาไหมท้ีไ่ดน้ํ้า จะมคี่าความจพุลงังานมากกว่า

กรณีที่ได้ไอน้ํา ดงันัน้เราสามารถหาค่าสมัประสิทธิส์มรรถนะสูงสุด 

สําหรบัปฏิกิรยิาพลาสมาอาร์คโฟลว์ ที่เป็นไปได้ในทางทฤษฏี โดยใช้

ปฏกิริยิาการเผาไหมก๊้าซ H2 และ CO  อย่างละ 19.6 โมล ในกรณีที่ได้

ไอน้ํา มคีวามรอ้นออกมาในปรมิาณ 2.88 kW •h    และในกรณีที่ไดน้ํ้ามี

ความร้อนออกมาปริมาณ 3.11 kW •h  และทัง้สองกรณีน้ีจะต้องใช้

พลงังานจํานวน 1 kW •h ในการไดม้าของ  H2 และ CO  อย่างละ 19.6 

โมล   ดงันัน้ค่าสมัประสิทธิส์มรรถนะสูงสุดในทางทฤษฏี ที่ไม่รวม

ผลผลติที่เป็นพลงังานความรอ้นที่ได ้Eheat   ในกรณีที่เผาไหมก๊้าซ H2 

และ CO  ไดน้ํ้าออกมา มคีา่เท่ากบั   

 

     Coefficient of Performance      =   Egas / Eelectr        

                                              =    Egas / Eendot        

                                              =    3.11 kW •h / 1 kW •h  

                                              =    3.11          (15)

               

Eendot เป็นพลงังานไฟฟ้าที่ต้องใช้ไปในการอารค์ไฟฟ้าใต้น้ํา เฉพาะส่วน

ทีท่ําใหเ้กดิปฏกิริยิาในสมการที ่(6) ใหไ้ดก๊้าซ H2 และ CO ทัง้น้ีพลงังาน

ไฟฟ้าที่ใช้ไปสําหรบัอาร์คไฟฟ้าใต้น้ํา แบ่งออกเป็นสองส่วนคอืพลงังาน

ที่ใช้ไปการทําให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิงและพลงังานความร้อนที่แผ่ออกมา 

Eheat สําหรบัในกรณีที่รวม Eheat เข้าไปในการคํานวณค่าสมัประสิทธิ ์

สมรรถนะ สมการที ่(15) เปลีย่นไปเป็น  

 

          Coefficient of Performance      =   Egas / Eelectr    

                                                   =   Egas / (Eendot + Eheat)   

                                                   =   3.11 • k           (16) 

 

ค่า k เป็นตวัแปรที่เปลี่ยนตามปริมาณความร้อนที่แผ่ออกมาจากการ

อารค์ไฟฟ้าใตน้ํ้าโดยที ่ k < 1 
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 รปูที ่2 ตวัทาํปฏกิริยิาพลาสมาอารค์โฟลวข์นาดเลก็ 

3. ปฏิกิริยาพลาสมาอารค์โฟลวแ์ละค่าสมัประสิทธ์ิสมรรถนะ 

 งานวจิยัน้ีไดอ้อกแบบเครื่องผลติก๊าซเชื้อเพลงิพลาสมาอารค์โฟลวใ์ห้

มขีนาดเล็ก ในขณะที่ยงัได้ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่ด ี 

และมปีรมิาณการผลติทีเ่หมาะสม และใชกํ้าลงัไฟฟ้าไมเ่กนิ 3.5 kW 

3.1 ตวัทําปฏกิรยิาพลาสมาอารค์โฟลว ์

 การออกแบบตัวทําปฏิกิริยพลาสมาอาร์คโฟลว์ให้มีขนาดเล็กนัน้    

จะคาํนึงถงึความสะดวกในการป้อนแท่งกราไฟต์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมถงึ

การซ่อมบํารุงตวัทําปฏิกิริยาอีกด้วย  สําหรบัตวัทําปฏิกริยาพลาสมา

อาร์คโฟลว์ที่มีขนาดเล็ก จะถูกจํากัดประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซ 

เน่ืองจากถูกจํากดักําลงัไฟฟ้าที่ใช้ในการอาร์คไฟฟ้า ที่แปรผนัตรงกบั

ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามเราจําเป็นต้อง 

ออกแบบตวัทําปฏิกรยิาพลาสมาอาร์คโฟลว์ ให้มปีระสิทธภิาพมาก

ที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยให้ฟองก๊าซที่ได้จากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา      

ลดอุณหภูมไิดเ้รว็ทีส่ดุ  

 โครงสรา้งของตวัทําปฏกิริยิาพลาสมาอารค์โฟลวท์ีอ่อกแบบขึน้ อยู่ใน

รปูที ่2  ทีอ่อกแบบใหก้ารไหลของน้ําเป็นแบบเชงิเสน้ เพื่อป้องกนัไม่ให้

ฟองก๊าซกลบัเข้ามาที่บริเวณของการอาร์ค และลดความซบัซ้อนใน

กระบวนการผลิต โดยควบคุมการเคลื่อนที่เฉพาะแท่งกราไฟต์ที่เป็น

ขัว้ไฟฟ้าแอโนด ส่วนขัว้ไฟฟ้าคาโทดใช้แท่งทงัสเตนที่ติดตัง้อยู่กบัที ่

เน่ืองจากบริเวณปลายขัว้ไฟฟ้าแอโนดจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าขัว้ไฟฟ้า

คาโทดมากขณะเกิดอารค์ไฟฟ้า ขัว้ไฟฟ้าทัง้สองถูกําหนดใหม้เีส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเท่ากบั 8 มลิลเิมตร  ที่สําพนัธก์บักําลงัไฟฟ้าสูงสุดทีส่ามารถ

ใช้ในการอาร์คได้ถงึ 3.5 kW  ที่ได้มาจากการทดลองอารค์ไฟฟ้าใน

ขณะทีม่ขีองเหลวไหลผา่นบรเิวณการอารค์   

 ขัว้ไฟฟ้าคาโทดทงัสเตนถูกยดึใหอ้ยูก่บัที ่ ในขณะที่แท่งขัว้ไฟฟ้ากรา

ไฟตแ์อโนดสามารถถูกป้อนเขา้ในบรเิวณอารค์ได ้ ทัง้น้ีระหว่างขัว้ไฟฟ้า

ทัง้สองจะไดร้บัความต่างศกัดิ ์20 ถึง 27 โวลต์ และมกีระแสไฟฟ้าไหล

ผ่านไดสู้งสุด 130 แอมป์ จากอนิเวอรเ์ตอร์ ทัง้น้ีอุณหภูมใินบรเิวณการ

อาร์คจะขึน้อยู่กบั 3 ปจัจยัคอื  กําลงัไฟฟ้าที่ใช้ในการอารค์ ความเรว็

ของเหลวทีผ่า่นบรเิวณการอารค์และชนิดของเหลว  ในกรณีน้ีอุณหภูมทิี ่

 
 

รปูที ่3 กระบวนการผลติก๊าสเชือ้เพลงิพลาสมาอารค์โฟลวข์นาดเลก็ 

 

ขัว้ไฟฟ้าทงัสเตนแคโทดขณะอารค์ไฟฟ้า ที่ใชกํ้าลงัไฟฟ้า 3.5 kW และ

น้ําเป็นของเหลวมคี่าประมาณ 1,000 Co  ในขณะที่ข ัว้ไฟฟ้าคาโทดแท่ง

ทงัสเตนมจีดุหลอมเหลว 3,422 Co  จงึสามารถทนต่อความรอ้นที่เกดิขึน้

ในการอารค์ได ้ จงึไมจ่าํเป็นตอ้งป้อนขัว้ไฟฟ้าขัว้แคโทดเขา้ไปเพื่ออารค์

ไฟฟ้า ทําใหค้วามซบัซอ้นในการควบคุมน้อยลง นอกจากน้ีแท่งกราไฟต์

แอโนดที่อยู่ภายนอกสามารถป้อนเข้าไปในตวัทําปฏิกิริยาได้ ทําให้

สามารถผลติก๊าซเชือ้เพลงิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 ตวัทําปฏกิริยิาในรูปที ่ 2 ประกอบดว้ยท่อสแตนเลสยาว 55 มลิเิมตร 

มเีสน้ผ่านศูนย์กลางภายใน 31 มลิลเิมตร และภายนอก 40 มลิลิเมตร 

โดยภายในบรรจทุ่อเทฟลอน เพื่อป้องกนัการลดัวงจรระหว่างขัว้ไฟฟ้า

ทงัสอง ที่มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางภายใน 12  มลิเิมตร และภายนอก 

30 มลิิเมตร โดยท่อเทฟลอนมจีุดหลอมเหลวที่อุณหภูม ิ372 Co และมี

คณุสมบตัทิีม่ผีวิลื่นและมคีวามตา้นทานไฟฟ้าสูง      เสน้ผ่านศูนยก์ลาง

ภายในท่อเทฟลอนถูกกําหนดใหม้ขีนาด 1.5 เท่า ของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง

แท่งคารบ์อน เพื่อทีต่อ้งการกําหนดขอบเขตของบรเิวณการเกดิปฏกิริยิา

ที่เหมาะสมและที่ดา้นบนของท่อสแตนเลส มอีุปกรณ์ป้อนแท่งคาร์บอน 

ใชด้ซีมีอเตอรเ์ป็นตวัสง่กําลงัผา่นทางเกลยีว ทําใหแ้ท่งกราไฟต์สามารถ

เลื่อนขึ้นลงได้ โดยการทําปฏิกิริยาให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิงนัน้ น้ําจะถูก

ลําเลยีงผ่านเขา้ไปยงับรเิวณการอารค์ ระหว่างขัว้ไฟฟ้ากราไฟต์แอโนด

อยูท่ีด่า้นบน และขัว้ไฟฟ้าทงัสเตนคาโทดที่อยู่ดา้นล่าง โดยการควบคมุ

ปฏกิริยิาการอารค์ไฟฟ้าใตน้ํ้า จะใชม้อเตอรท์ี่ต่อกบัเฟืองขบัให ้แท่งกรา

ไฟตข์ึน้-ลง ควบคมุใหป้ฏกิริยิาเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

3.2 กระบวนการผลติก๊าซเชือ้เพลงิพลาสมาอารค์โฟลวข์นาดเลก็  

 กระบวนการผลติก๊าซเชื้อเพลงิดว้ยวธิพีลาสมาอารค์โฟลว ์ขนาดเลก็ 

ที่ออกแบบและสร้างขึ้นอยู่ในรูปที่ 3 กระบวนการผลิตก๊าซเริ่มจาก 

ลําเลยีงน้ําเขา้ไปในถงัเกบ็น้ําแบบไมเ่ตม็ถงั เพื่อเหลอืปรมิาตรใหก้กัเก๊บ

ก๊าซได ้จากนัน้ เปิดป ัม้น้ําเพื่อลําเลยีงน้ําจากถงัเกบ็ผา่นเขา้ไปยงัตวัทํา 
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รปูที ่4 เครือ่งผลติก๊าซเชือ้เพลงิพลาสมาอารค์โฟลวข์นาดเลก็ ทีส่รา้งขึน้ 

 

ปฏกิรยิาพลาสมาอารโ์ฟลว ์โดยน้ําจะถูกลําเลยีงกลบัเขา้ไปในถงัเกบ็น้ํา

อีกครัง้หน่ึง  ถดัไปเปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์ ส่งแรงดนัไฟฟ้าให้กบั

ขัว้ไฟฟ้าในตวัทําปฏกิรยิาพลาสมาอารโ์ฟลว ์ ทําใหม้กีารอารค์ไฟฟ้าใต้

น้ําอยา่งต่อเน่ืองและเกดิฟองก๊าซเชือ้เพลงิทีม่อีุณหภูมสิูง ดว้ยแรงดนัน้ํา

จะทําให้ฟองก๊าซไหลออกจากตวัทําปฏิกิรยิาอย่างรวดเรว็เข้าไปยงัถงั

เกบ็น้ํา ฟองก๊าซจะมอีุณหภูมลิดลงอย่างรวดเรว็ และลอยขึน้ไปดา้นบน

ของถงัเก็บน้ํา เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบว่าน้ําในถงัเก็บมีอุณหภูมสิูงเกิน

กวา่  40 Co  ป ัม้น้ําระบายความรอ้นจะลําเลยีงน้ําในถงัเกบ็น้ํา ออกไปยงั 

แผงระบายความร้อนเพื่อระบายความรอ้น ใหก้บัน้ําในถงัเก็บน้ํา และ

ส่งกลบัเขา้มายงัถงัเกบ็น้ําอกีครัง้หน่ึง นอกจากน้ีเมื่อความดนัในถงัเกบ็

น้ําเพิม่สงูขึน้ถงึ 7 bar วาลว์ดา้นบนถงัเกบ็น้ําจะถูกเปิดออก เพื่อใหก๊้าซ

เชื้อเพลิงถูกลําเลยีงเข้าไปในถึงเกบ็ก๊าซเชื้อเพลิงภายนอก โดยเครื่อง

ผลติก๊าซเชือ้เพลงิพลาสมาอารค์โฟลวข์นาดเลก็ ทีส่รา้งขึน้อยูใ่นรปูที ่4 

4. การทดสอบเคร่ืองผลิตกา๊ซเชื้อเพลิง 

4.1 การทดสอบผลติก๊าซเชือ้เพลงิและหาคา่สมัประสทิธิส์มรรถนะ  

 การคํานวณหาค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะหรอื  COP ของเครื่องผลิต

ก๊าซเชื้อเพลงิพลาสมาอารค์ขนาดเลก็ ตามสมการที่ (2)   ทําไดโ้ดยวดั

ปรมิาตรของก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลติไดค้ํานวณเป็นค่าพลงังานจากเผาไหม้

ก๊าซ หรอื Egas รวมกบัพลงังานความรอ้น Eheat ที่แผ่ออกมาในปฏกิรยิา 

พลาสมาอาร์คโฟลว ์และหารด้วยพลงังานไฟฟ้า Eelectr ที่ใช้ไปสําหรบั   

ตวัทําปฏกิรยิาพลาสมาอารค์โฟลวแ์ละป ัม้น้ํา ในการทดสอบน้ีกําหนดให้

ความดนัในระบบใหค้งที่ที่ 7 bar ที่เป็นขดีจํากดับนของความดนัในตวั

ทําปฏิกรยิาพลาสมาอารโ์ฟลว์ และรกัษาอุณหภูมขิองน้ําในถงัเก็บไว้ที ่

40 Co เพื่อให้ฟองก๊าซเย็นตวัลงอย่างรวดเร็ว ที่ไม่ต้องสิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟ้าในการลดอุณหภูมิมากเกินไป ในการทดลองจะ

ปรบัเปลีย่นอตัราการไหลของน้ํา ทีส่ง่ผา่นเขา้ไปยงัตวัทําปฏกิรยิา ตัง้แต่ 

3 ml/min  ถึง 15 ml/min และปรบัเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าของ

อนิเวอรเ์ตอรท์ีใ่ชใ้นอารค์ไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 50 ถงึ 130 แอมป์ ในขณะที่

แรงดนัไฟฟ้าระหว่างขัว้ไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 23 – 27 โวลต ์ 

ในการทดสอบในแต่ละค่าอตัราการไหลของน้ําและกระแสไฟฟ้าที่ใช้  จะ

ถูกทดสอบซ้ําเป็นจํานวน 30 ครัง้  เพื่อที่จะหาค่ากระแสไฟฟ้า และ

อตัราการไหลของน้ําทีเ่หมาะสม ทีท่ําไดป้รมิาตรก๊าซสงูสดุ เมื่อเทยีบกบั

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ไป จากผลการทดสอบไดค้่าที่ดทีี่สุดคอื กระแสไฟฟ้า 

70 แอมป์ และอตัราการไหลของน้ําที่  12 ml/min เมื่อใช้พลงังานไฟฟ้า

ไป 1 kW •h  ผลติก๊าซเชื้อเพลงิได ้ 204.656 litter   ที่ ความดนั 1 atm 

และอุณหภูมิ  25 Co นอกจากน้ีการอาร์คไฟฟ้าทําให้น้ําในระบบมี

อุณหภูมสิูงขึ้น เมื่อวดัอุณหภูมขิองน้ําและโครงสร้างของเครื่องผลิต

คํานวนเป็นปรมิาณความร้อนเท่ากบั 2,229 BTU ต่อการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า  1 kW •h    

 ทัง้น้ีค่าความจุพลงังงานของก๊าซเชื้อเพลงิที่ผลิตได ้ ถ้าคํานวนจาก

องคป์ระกอบก๊าซเชื้อเพลงิที่ประกอบดว้ย  ก๊าซไฮโดรเจน 50 % และ

คาร์บอนมอนนอกไซด์  50 % จะได้ค่าความจุความร้อนของก๊าซ

เชื้อเพลงิที่ 315 BTU/cf  อย่างไรกต็ามคุณสมบตัขิองก๊าซที่ผลติไดจ้าก

วธิพีลาสมาอารค์โฟลว ์มโีครงสรา้งไมเ่หมอืนโมเลกุลของก๊าซทัว่ไป โดย

อะตอมและโมเลกุลก๊าซถูกยืดเหน่ียวไว้ในรูปแบบของ แมกนิคูลา 

(Magnecular) [2],[3]  ทีอ่ะตอมของ H C และ O จะถูกยดึไวด้ว้ยแรง

แม่ เหล็ก  เราจะเรียกโมเลกุลแบบใหม่ น้ี ว่า เรียกว่า  แมกเนกุล 

(Magnecule)  โดยน้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight) ของแมกเนกุล

โฮโดรเจน จะมคี่าสูงกว่าน้ําหนักโมเลกุลของไฮโดรเจนทัว่ไปถึง 7.47 

เท่า [4] ดงันัน้ในงานวจิยัน้ี จะนําค่าความจุความร้อน ที่ได้จากการ

ทดสอบการ เผาไหม้จริ ง  โ ดยอ้ า งอิง จากผลการทดสอบของ 

Motorfuelers, Inc. เมื่อนําก๊าซเชื้อเพลงิที่ผลติไดจ้ากวธิพีลาสมาอารค์

โฟลวไ์ปเผาไหมใ้นอากาศ ไดป้รมิาณความรอ้น 871 BTU/cf  [2] หรอื 

30.759 BTU/litter  ดงันัน้พลงังานไฟฟ้า 1 kW •h ที่ผลติก๊าซเชื้อเพลงิ

ได้ 204.656 litter เมื่อเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงได้พลังงานเท่ากับ   

204.656 litter ×  30.759 BTU/litter = 6,295 BTU ในขณะที่พลงังาน

ไฟฟ้า 1 kW •h มคี่าพลงังานเท่ากบั 3,412.3 BTU  ดงันัน้ค่า COP ใน

กระบวนการผลติก๊าซเชือ้เพลงิของงานวจิยัน้ี ตามสมการที ่(2) มคีา่เป็น 

 

            498.2
BTU3412.3

BTU2229BTU6295
=

+
=COP           (17) 

 

ในกรณีที่คํานวณค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะ โดยไม่รวม Eheat โดยเครื่อง

ผลิตก๊าซไม่ได้นําผลผลิตความร้อนนัน้ไปใช้งาน สมการที่ (17) จะ

เปลี่ยนไปเป็น COP = 6295 BTU / 3412.3 BTU = 1.845   จะเหน็ว่า

คา่สมัประสทิธิส์มรรถนะ ทีค่าํนวณได ้มคีา่ไมเ่กนิขดีจํากดับน 3.11 ตาม

ทฤษฏีที่ คํานวนไว้ในสมการ (15) จากผลการทดลองเครื่องผลิตก๊าซ

เชื้อเพลิงด้วยวธิพีลาสมาอารค์โฟลว์ขนาดเล็กน้ี มปีระสทิธภิาพในการ

ผลติสงูสดุขณะใชกํ้าลงัไฟฟ้าในการผลติ 2.25 kW ในอตัราการผลติก๊าซ

เชือ้เพลงิ 460.475 liter / hour      

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

41



 

           
 

รปูที ่5 การทดสอบเผาไหมก้๊าซเชิอ้เพลงิทีผ่ลติได ้

4.2  การวเิคราะหห์าองคป์ระกอบทางเคมก๊ีาซเชือ้เพลงิทีผ่ลติได ้

  งานวจิยัน้ีได้ทดสอบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์คโฟลว์ เพื่อนํา

ตัวอย่างก๊าซเชื้อเพลิงไปทดสอบกับ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-

แมสสเปคโทรมเิตอร ์(Gas Chromatography - Mass Spectrometer : 

GC-MS) ทีห่น่วยเครื่องมอืกลาง (Central Instrument Facility) คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ทัง้น้ีเครื่อง GC-MS สามารถวเิคราะห์

โมเลกุลที่มน้ํีาหนักตัง้แต่ 5 a.m.u. ถงึ 300  a.m.u ผลการวเิคราะห์

ตวัอย่างก๊าซเชื้อเพลงิที่ผลติได ้ควรจะแสดงผลค่า peak ของก๊าซ CO2  

ที่มมีวลโมเลกุล 44 a.m.u. เพยีงค่าเดยีว ส่วนผลของก๊าซไฮโดรเจนจะ

ไม่ปรากฏ เน่ืองจาก มวลโมเลกุลไฮโดรเจนมคี่าน้อยกว่าที่เครื่อง GC-

MS จะสามารถตรวจพบได ้ 

       แต่ผลการวเิคราะหจ์ากเครื่อง GC-MS พบเฉพาะสารประกอบที่มี

มวลโมเลกุลสูง เช่น ไอโซเบนโซฟูรานไดโอนี (Isobenzofurandione) 

และฟีนอล (Phenol) ที่มคี่าคุณภาพ  93 และ 91 ตามลําดบั ในความ

เป็นจริงจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวล

โมเลกุลสูงดงักล่าวอยู่ในก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ เน่ืองจากการอาร์ค

ไฟฟ้าจะทําใหเ้กดิอุณหภูมสิูงกว่า 1,000 Co ซึ่งในกรณีน้ีสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน เช่น ไอโซเบนโซฟูรานไดโอนี  และ ฟีนอล จะไม่

สามารถคงอยูไ่ด ้  

 อยา่งไรกต็ามเมื่อเทยีบกบัผลการทดสอบก๊าซเชื้อเพลงิที่ผลติดว้ยวธิี

พลาสมาอารค์โฟลว ์ ของงานวจิยั [2],[3]  ดว้ยเครื่อง GC-MS กไ็ม่พบ

สารประกอบ   CO2 เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ผลการวเิคราะหก๊์าซเชื้อเพลงิน้ี

กบัเครื่อง GC-MS ยงัไมส่ามารถสรปุไดถ้งึองคป์ระกอบทางเคมขีองก๊าซ

เชื้อเพลงิได ้เน่ืองจากองคป์ระกอบก๊าซเชื้อเพลงิที่ผลิตไดจ้ากปฏกิรยิา

พลาสมาอาร์คโฟลว์ไม่เหมอืนกบัโมเลกุลก๊าซเชื้อเพลิงทัว่ไป แต่อยู่ใน

รปูแบบของแมกเนกุล ที่มแีรงยดืเหน่ียวระหวา่งอะตอมและโมเลกุลดว้ย

แรงแมเ่หลก็ นอกจากน้ีในงานวจิยั [2] ไดนํ้าก๊าซเชื้อเพลงิไปทดสอบกบั 

เครื่องอนิฟราเรดสเปคโตรสโคป (Infrared Spectroscopy : IR)  พบว่า  

IR signatures  peak หน่ึงใกล้เคยีงกบั ฟีนอล   และ IR signatures   

อกี peak หน่ึงใกล้เคยีงกบัก๊าซ CO2   และเมื่อนําก๊าซเชื้อเพลงิไป

วิเคราะห์ด้วยเครื่องแปลงฟูริเยร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคป (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy   : FTIS) พบองคป์ระกอบของก๊าซ

ไฮโดรเจน เมื่อวเิคราะหห์ามวลโมเลกุลของก๊าซไฮโดรจน พบว่ามมีวล

โมเลกุล 15.2 amu  โดยก๊าซทีผ่ลติไดจ้ากวธิพีลาสมาอารค์โฟลวท์ี่ใช้น้ํา

เป็นของเหลวน้ี ประกอบดว้ย อะตอมของ H 66%  O 22% และ C 11% 

และมคีวามถ่วงจําเพาะ 0.3387 เมื่อเทยีบกบัอากาศแหง้ [2] ทําใหก้าร

เกบ็ก๊าซเชือ้เพลงิน้ีปลอดภยั เพราะเมื่อก๊าซรัว่ไหลจะลอยขึน้สูด่า้นบน 

 เมื่อนําก๊าซเชือ้เพลงิทีผ่ลติไดใ้นงานวจิยัน้ีไปเผาไหมใ้นอากาศ ดงัรูป

ที่ 5 พบว่าเปลวไฟของก๊าซเชื้อเพลิง มสีน้ํีาเงนิ และสฟ้ีาอมแดง นัน้

แสดงว่าการเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงน้ีจะให้อุณหภูมิที่สูง สอดคล้องกับ

สเปกตรมัของไฮโดรเจนที่ม ีสมี่วง สน้ํีาเงนิ สน้ํีาทะเล และ สแีดง  และ

การทดสอบของมหาวทิยาลยัซติีแ้หง่นิวยอรค์ ไดเ้ผาไหมก๊้าซเชื้อเพลงิที่

ไดจ้ากปฏิกรยิาพลาสมาอารค์โฟลวก์บัออกซิเจนใหอุ้ณหภูมเิปรวไฟสูง

ถงึ 5,816 Co [5] นอกจากน้ีการเผาไหมก๊้าซเชื้อเพลงิน้ีในอากาศจะไม่

เกิดเขม่า โดยผลการทดสอบเผาไหม้ก๊าซในงานวิจ ัย [2] ไอเสีย

ประกอบดว้ย ไอน้ํา 60%  ออกซเิจน 12% และ คารบอนไดออกไซด ์

7% จะเหน็ได้ว่าการเผาไหมก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากปฏิกรยิาพลาสมา

อารค์โฟลวน้ี์ จะใหอ้อกซเิจน และไอน้ํา กลบัคนืสูบ่รรยากาศอกีดว้ย 

5. สรปุ 

 ในงานวจิยัน้ีไดอ้อกแบบและสรา้งเครื่องผลติก๊าซเชื้อเพลงิขนาดเล็ก

ด้วยวิธีพลาสมาอาร์คโฟลว์ จากผลทดสอบเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง

เพื่อใหไ้ดค้่าสมัประสทิธิส์มรรถนะที่ดทีี่สดุ จะต้องใช้ค่ากระแสไฟฟ้า 70 

แอมป์ และอตัราการไหลของน้ําที่  12 ml/min ที่มอีตัราการผลิตก๊าซ 

460 ลติรต่อชัว่โมง ใหค้่าสมัประสทิธิส์มรรถนะเท่ากบั 2.498 โดยก๊าซ

เชื้อเพลิงที่ผลิตได้เมื่อเผาไหม้มีอุณหภูมิเปรวไฟที่สูง และไอเสียไม่

ก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม สามารถนําไปพฒันาต่อยอดเพื่อใช้ใน

บา้นเรอืน และอุตสาหกรรมขนาดเลก็ได ้   

กิตติกรรมประกาศ 
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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. 

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. 
        

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-

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.  

 
 
 
 

 

 

 

Fig.1 FBG fabrication processes flow 
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II. EXPERIMENTS 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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. 

 
 

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]. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

        

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) 

 
 

 

H2 pressure = 13 MPa 

192 Hrs. 

48 Hrs. 

Minimum point 

Maximum point 
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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; 
 

[ ])/exp(1 22 btDCC Hisat λ−−=                      (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.  
 

C. UV exposure time due to photosensivity effect. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

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

 
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 

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 oxygen-
deficient 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.   

 

D.  Fluctuation of FBG wavelength shift, FBG wavelength at 
writing and final optical inspection process 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
   
 
 
 
 

             
 

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. 

 
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; 
 

                  FBGeffFBG n Λ= 2λ                        (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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

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; 
 

                 CBA λλλ −=                                                             (3) 
 

           FBGCFBGBFBGA nnn Λ−Λ=Λ 222                       (4) 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

  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.  
 

IV. CONCLUSIONS 
 

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 pressure = 13 MPa 
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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. 
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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. 
 
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 

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. 

 

 
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 non-
uniformly 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. 

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. 

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. 

 
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 bi-
directionally the water transport in the membrane and thus the 
water content. 

 
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 

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. 4. The anode water content distribution 

Single 
channel 
serpentine 

Three 
channel 
parallel in 
series 

Parallel 

0.7 V 0.6 V 0.5 V 0.4 V 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) (l) 

W
at

er
 C

on
te

nt
 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

50



 
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 
 

 
Fig. 6 The average cathode water saturation 

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. 7 IV Polarization curve 
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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. 

IV. CONCLUSIONS 
The model of PEFC with the different flow fields to 

investigate the water transports inside the PEFC was 
successfully developed. The results revealed that the 
membrane water content increased as an increasing current 
density at the low current density due to the low effect of 
electroosmotic drag. While the effect increased significantly 

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. 
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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. 
 
Keywords— Deactivation, Ethanol dehydration reaction, Mixed-
phase 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 

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 (SEM-
EDX). 

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.min-

1 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 

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 mixed-
phase 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 
BET 

surface area 
Pore 

volume 
Pore size 
diameter 

SBET (m2/g) PV (cm3/g) Pd (nm) 
γ-χ Al2O3 200 0.69 8.26 
 

 

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

 

 
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.  

 

 
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 
NH3 desorption 

(mmol NH3/g cat.) 
Total acidity 
(mmol NH3 /g 

cat.) weak medium to strong 
γ-χ Al2O3 2.71 6.20 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.  

 
C2H5OH   → C2H4 + H2O ΔH298 = +44.9 kJ/mole (1) 
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. 
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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 
(%). During the temperature less than 200 °C, the weight loss 
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 
Light coke 
weight loss 

(wt.%) 

Heavy coke 
weight loss 

(wt.%) 

Total 
 weight loss 

 (wt.%) 
Temp = 300 °C 
TOS   = 6 hrs. 3.14 0.79 6.98 

Temp = 350 °C 
TOS   = 6 hrs. 3.72 0.88 8.2 

Temp = 400 °C 
TOS   = 6 hrs. 3.89 0.84 7.21 

Temp = 300 °C 
TOS   = 12 hrs. 3.18 0.79 7.01 

Temp = 350 °C 
TOS   = 12 hrs. 4.3 0.96 8.64 

Temp = 400 °C 
TOS   = 12 hrs. 6.43 0.94 9.63 

 
 

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.  
 

 

 
Fig. 5 Ethylene selectivity of mixed γ- and χ-crystalline phase alumina 
catalysts at 300°C, 350°C and 400°C for TOS 12 hrs. 

 
 

 
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. 
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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 %Weight %Atom 
Al O C Al O C 

Fresh γ-χ Al2O3 53.29 46.71 - 40.35 59.65 - 

Temp = 300 °C 
TOS   = 6 hrs. 67.84 29.56 2.60 54.91 40.36 4.73 

Temp = 350 °C 
TOS   = 6 hrs. 59.85 37.08 3.07 47.47 47.28 5.25 

Temp = 400 °C 
TOS   = 6 hrs. 59.28 37.32 3.40 45.65 48.47 5.88 

Temp = 300 °C 
TOS   = 12 hrs. 64.84 31.95 3.21 51.49 42.78 5.72 

Temp = 350 °C 
TOS   = 12 hrs. 65.34 30.93 3.73 51.91 41.44 6.65 

Temp = 400 °C 
TOS   = 12 hrs. 66.48 28.73 4.79 52.89 38.54 8.57 

 

IV. CONCLUSIONS 
The catalytic performance for ethanol dehydration reaction 

revealed that the highest ethanol conversion and ethylene 
selectivity were around 90% and 98% in the stable period at  
T-400, respectively. On the contrary, stability of T-400 was 
less than T-350 because the spent catalysts were observed that 
coke formation increases with a function of temperature and 
time-on-stream condition. It affects to degrade catalyst rapidly. 
The ethanol conversion increased within the first 2 hrs. of 
reaction time after pre-treat catalysts. In all condition, the 
activity of fresh catalysts was maintained over 12 hrs. 
Therefore, the optimum condition of stability of mixed phase 
alumina catalyst is possibly suitable at T-350 and greater than 
pure gamma alumina catalyst. 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเพื่อศึกษาแนวทางการใช้พลงังาน ระหว่างพลงังานไฟฟ้า

จากแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ในเขต

กรุง เทพฯ โดยนําบ้านที่ ใช้พลังงานไฟฟ้า ติดตัง้ระบบพลังงาน

แสงอาทติยแ์บบ เชื่อมต่อกบัระบบจําหน่าย ของการไฟฟ้าฯซึ่งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสามารถใช้พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ร่วมกบัพลงังานไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าฯไดพ้รอ้มกนั บ้านที่วจิยัเป็นบ้านที่มสีภาพแวดล้อมแบบ

เชงิภูมอิากาศชวีภาพมกีารใชต้น้ไมแ้ละภูมสิถาปตัยส์รา้ง Micro climate 

เพื่อลดอุณหภูมิการติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ ต้องมีการออกแบบ ให้

สอดคล้องกบัภูมิสถาปตัย์ คํานวณความสามารถการผลิตไฟฟ้าจาก

ระบบพลงังานแสงอาทติยใ์ห้สอดคล้องกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า จงึสรุป

กําลงัการผลติไฟฟ้าของระบบพลงังานแสงอาทติย ์พืน้ที่ที่สามารถตดิตัง้

แผงโซลารเ์ซลล์ สําหรบัการวจิยัน้ีไดว้่า บ้านหลงัน้ีตดิตัง้ระบบพลงังาน

แสงอาทติยข์นาดกําลงัการผลิต 3.3 กโิลวตัต์สามารถติดตัง้แผงได ้40 

ตารางเมตร เน่ืองจากต้องอาศยัพืน้ที่เปิดโล่งในบรเิวณบ้านในช่วงที่แผง

โซลาร์เซลล์ร ับแสงอาทิตย์ ซึ่งพื้นที่ติดตัง้แผงโซล่าเซลล์เป็นพื้นที่

บรเิวณหลงัคา ทํามมุ 5 องศากบัพืน้ราบทางทศิเหนือ ซึ่งพืน้ที่น้ีสามารถ

ตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลล์ขนาด 285 วตัต์พคีได ้15 แผง ทดแทนพลงังาน

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯได ้เฉลี่ย 12 หน่วยต่อวนั หรอื 360 หน่วย/เดอืน 

คิดเป็น 30% ใกล้เคียงกบัการออกแบบ สามารถลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์จากการผลติกระแสไฟฟ้าได ้3.22 ตนัต่อปี 

คาํสาํคญั : บา้นพลงังานแสงอาทติย ์, พลงังานทดแทน , พลงังาน

ไฟฟ้าสองแหล่งรว่ม , Solar Inverter, Grid connected 

 

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 

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 

 

1. บทนํา 

การแสวงหาพลงังานทดแทน เพื่อลดการใช้พลงังานจากฟอสซิล 

เป็นแนวทางที่มีการตื่นตวัมาเป็นระยะเวลานานและแหล่งพลงังาน ที่

ไดร้บัความสนใจแหล่งหน่ึงนัน้คอื แหล่งพลงังานจากดวงอาทติย ์ซึ่งเป็น

แหล่งพลังงานที่พบได้ง่ายและยัง่ยืน[1,2] ประเทศไทยพื้นที่อยู่ใกล ้

บรเิวณเสน้ศูนยส์ูตร ซึ่งตัง้อยู่เสน้รุง้ที่ 5 – 17 องศาเหนือ เสน้แวงที่ 96 

– 106 องศาตะวนัออก[3] และมคี่าพลงังานจากแสงอาทติยเ์ฉลี่ยทัง้ปี

คอ่นขา้งสงู โดยคา่ความเขม้เฉลีย่ประมาณวนัละ 4.75 kWh/m2 ± 15% 

และค่าพลงังานจากแสงอาทติยส์ูงสุดต่อวนัเฉลี่ย 850 Watt/m2 [4,5,6] 

เหมาะแก่การตดิตัง้ ระบบพลงังานแสงอาทติย ์ ซึ่งจากการค้นคว้าและ

งานวจิยัหลายๆงานที่ผ่านมา มีผลงานวจิยัประสบความสําเรจ็ ในการ

แปลงพลงังานแสง จากดวงอาทติย์ เป็นพลงังานไฟฟ้าอยู่มากมาย แต่

ยงัมขีอ้จาํกดัอยู่มาก จากวนันัน้ ถงึวนัน้ี การใช้พลงังานแสงอาทติยเ์ป็น

พลงังานทดแทนเริม่มกีนัอยา่งแพรห่ลาย และพฒันาไปอย่างรวดเรว็  ใน

ปจัจุบัน ได้มีการนํามาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ ในปจัจุบนัได้

สําเรจ็ แต่ระบบ ยงัคงมรีาคาแพง [7] ถงึแมว้่าปจัจุบนัเริม่มสี่งเสรมิการ

ใช้พลงังานทางเลอืกจากหน่วยงานภาครฐั เช่นโครงการ Solar Roof 

Top [8] เป็นต้น ดงันัน้การพิจารณาก่อนการติดตัง้ระบบพลงังาน
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แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลจากการติดตัง้พลงังาน

แสงอาทติยเ์ป็นประโยชน์ มากทีส่ดุ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 ในงานวจิยัน้ี ศกึษาแนวทางการใช้พลงังานทางเลอืกจากแหล่ง

พลงังานดวงอาทติย ์ซึง่อาจจะเรยีกวา่ PV systems หรอื ระบบSolar 

C e l l รว่มกบัพลงังานไฟฟ้าทีม่อียูจ่ากการไฟฟ้าฯ[ 9,1 0 ]  กบับา้นพกั

อาศยัเชงิภูมอิากาศชวีภาพในกรงุเทพมหานคร[ 1 1 ] ซึง่เป็นชุมชนเมอืง 

มกีารใช้พลงังานไฟฟ้าเพื่อการปรบัอากาศ แสงสวา่งและดวงโคม 

รวมถงึอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆเพื่อการดํารงชวีติ ในปรมิาณมาก ใน

การใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผลติในปจัจบุนัก่อใหเ้กดิมลพษิใน

บรรยากาศและปฏกิริยิาเรอืนกระจกสง่ผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้มโดยรวม 

การใช้พลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานทางเลอืกจงึเป็นตวัช่วยลด

ผลเสยีต่างๆจากการผลติไฟฟ้าจากแหล่งผลติ แต่การตดิตัง้พลงังาน

แสงอาทติยจ์ะตอ้งกระทําใหเ้ป็นไปตามรปูแบบทีถู่กตอ้งและ เหมาะสม

กบัสภาพสถานทีห่รอืพืน้ทีต่ดิตัง้ ไมก่ระทบต่อกจิวตัรตามปกตขิองผู้

อาศยัภายในบ้านโดยคาํนึงถงึความปลอดภยั  ไมก่ระทบต่อสง่แวดลอ้ม  

ใชป้ระโยชน์ไดส้งูสดุ และนําไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื 

บ้านพกัอาศยัในแบบที่เราเรยีกว่าบ้านเชิงภูมอิากาศชีวภาพ 

เป็นบ้านที่ได้รบัการออกแบบให้ประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้า ไม่ใช้

เครื่องปรบัอากาศ หรือที่เรียกว่า Passive and low energy 

architectureใช้อกัษรย่อว่าPLEA [11] เป็นบ้านที่เน้นแนวทางการ

ออกแบบโดยหลักเกณฑ์การสร้างความสมดุลในธรรมชาติ ระหว่าง

สิง่มชีวีติ ภูมอิากาศ กบัอาคาร ซึง่หมายถงึ วสัดทุี่ใช้ก่อสรา้งอาคาร และ

ระบบอาคารเช่นระบบสุขาภิบาล ระบบการกําจดัของเสยี ระบบการใช้

พลงังานภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นต้น เหล่าน้ีใหม้คีวาม

สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้าน แบบบ้านเชิง

ภูมอิากาศชวีภาพจงึเป็นแบบบ้านที่เน้นรูปทรง โครงสรา้งบูรณาการกบั

การสร้างความสมดุลทางธรรมชาติภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

เมื่อมาประยุกต์กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ ย่อมได้ผลลัพธ์เป็นบ้านที่ ใช้พลังงานหมุนเวียนจาก

แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้าตํ่ า มีความเย็นสบาย มีแสงธรรมชาติ

เข้าถงึทุกหอ้ง ตอบสนองต่อการอยู่อาศยัของมนุษย์ตามธรรมชาตแิละ

ภูมอิากาศไดอ้ย่างเหมาะสม พฒันาสู่สงัคมคารบ์อนตํ่า และเป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมของชาต ิ

 

2. แนวทางการวิจยั 

การติดตัง้พลังงานแสงอาทิตย์กับบ้านพักอาศัยเชิงภูมิอากาศ

ชวีภาพในประเทศไทย มสีิง่ทีต่อ้งพจิารณาดงัน้ี 

 2.1 พืน้ท่ีติดตัง้ (Site Location) 

 พืน้ที่การตดิตัง้จะต้องเป็นพืน้ที่บนหลงัคา แต่บรเิวณตดิตัง้แผง

โซลาร์เซลล์ ต้องมีร่มเงาบดบงั ไม่ว่าเงาจากต้นไม้ใหญ่ หรือ อาคาร

ขา้งเคยีงน้อยทีส่ดุ มมุแผง 5 องศา ตามมมุเดมิของหลงัคาเดมิ 

2.2 การกาํหนดรปูแบบการใช้งานระบบพลงังานแสงอาทิตย ์

 ในงานวจิยัน้ี เราใช้การเชื่อมต่อระบบพลงังานแสงอาทติย ์แบบ

เชื่อมต่อระบบจําหน่าย (PV Grid system) เพื่อการใช้พลงังาน

แสงอาทติยท์ี่เหมาะสมกบับ้านในเขตเมอืงที่มโีครงข่ายไฟฟ้าเขา้ถงึโดย

สมบูรณ์ มเีสถยีรภาพ 

2.3 การออกแบบการติดตัง้และการติดตัง้ 

 การออกแบบการตดิตัง้และการตดิตัง้ คอืการคํานวณขนาดของ

ระบบฯ กําหนดพืน้ที่ตดิตัง้ ทศิและมุมในการตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลล์ การ

ดําเนินการติดตัง้อย่างเป็นแบบแผน รูปแบบการติดตัง้เป็นไปตาม

มาตรฐาน การออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า สอดคล้องกบัมาตรฐาน

การติดตัง้ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์วสท.[12,13] 

จากการสํารวจขอ้จํากดัของพืน้การตดิตัง้ กําหนดความต้องการ

ใชพ้ลงังานทดแทนจากระบบพลงังานแสงอาทติย ์ไวท้ี่ 30% ของการใช้

พลังงานทัง้หมดของบ้านหลังน้ี (จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

ยอ้นหลงั 12 ปี ) เน่ืองด้วยขอ้จํากดัเรื่องพืน้ที่ตดิตัง้และเงนิทุน รวมถึง

อุปกรณ์ทีใ่ชต้อ้งหาไดต้ามทอ้งตลาดในปจัจบุนั 

- การคาํนวณ 
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เมื่อ  PV     = กําลงัไฟฟ้าทัง้หมดจากแผงโซลารเ์ซลล์ 

Pmax = กําลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ทัง้หมดรวมกนั(Watt) 

Pirr    = พลงังานแสงที่ไดร้บัตลอดทัง้วนัต่อพืน้ที่(โดยเฉลี่ย 4 

kWh/sq.m) 

Sirr    = ความเขม้แสงสูงสุดเฉลี่ยต่อพืน้ที่(โดยเฉลี่ย 0.8-0.9 

kWh/sq.m) 

C     = คา่ความสญูเสยีของเซลลแ์สงอาทติย(์ประมาณ 0.8) 

H     = คา่ความสญูเสยีเชงิความรอ้น(ประมาณ 0.95) 

I      = คา่สมัประสทิธภิาพของอนิเวอเตอร(์ประมาณ 0.95) 

- คาํนวณกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซลารเ์ซลล ์(Wp) 

pp
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เน่ืองจากแผงโซลาร์เซลล์ที่จําหน่ายทัว่ไป จะระบุค่าพลงังาน

สูงสุด Wp จากมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์ (Standard test 

conditions : STC) 

- คาํนวณจาํนวนแผงโซลารเ์ซลล ์

Wp คอืกําลงัไฟฟ้าของแผงทัง้หมด หากเราเลอืกใช้แผงที่มี

กําลงัไฟฟ้า 285 W และใช้ขนาด 2 ตารางเมตร ตามทีร่ะบุไว้ใน

คุณสมบตัขิองแผง จะได ้

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

.....................(2) 
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จาํนวนแผงโซลารเ์ซลลท์ัง้หมด(N) = 
p

p

W285

W373,4
 

ดงันัน้ จาํนวนแผงทัง้หมด = 15.34 แผง เลอืกใช ้15 แผง 

 

สรุปการติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์สําหรบับ้านพกัอาศยัเชิง

ภูมอิากาศชวีภาพ 

 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปรูปแบบและพืน้ที่การตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์ของ

งานวจิยัน้ี 

ระบบทีเ่ลอืกใช้ ระบบ Grid Connect หรอื Grid Tied 

ขนาดการตดิตัง้ 3.3 KW ตามขนาดของ Inverter  

ใชพ้ืน้ที่การตดิตัง้ PV 

Cell ทีต่อ้งการ 

30 ตร.ม. 

บรเิวณทีต่ดิตัง้ บนหลงัคาดา้นหน้าของตวับ้าน(แปลน

ประกอบที ่1) 

รปูแบบหลงัคา แบบ Metal Sheet 

ทศิทางของหลงัคา เอยีงทํามมุ 5 องศา ทางทศิเหนือ 

พืน้ทีห่ลงัคาทีต่ดิตัง้ได้

ทัง้หมด 

40 ตร.ม. 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปคุณสมบัติของอุปกรณ์ของระบบพลังงาน

แสงอาทติยข์องงานวจิยัน้ี 

Inverter ทีเ่ลอืกใช ้ Inverter ชนิด Grid Tied ขนาด 3.3W ของ 

ABB รุน่ PVS300 1 เครื่อง 

PV Cell  ทีเ่ลอืกใช ้ ชนิด Poly Crystalline ของ Suntech รุน่ 

STP 285 24/VDC จาํนวน 15 แผ่น 

อุปกรณ์เชื่อมตอ่ความ

ปลอดภยั 

MCCB 2 ชุด (AC/DC) 

 

3. การวิเคราะหผ์ล 

 3.1 พลงังานท่ีผลิตได้จากระบบพลงังานแสงอาทิตย ์

 จากขนาดการตดิตัง้ 4.27 kWp และกําลงัสูงสุดที่สามารถจ่ายใหก้บั

โหลดคอื 3.3 kW ความสามารถในการผลิตพลงังานไฟฟ้าเฉลี่ย 1 วนั 

คอื 12kWh/day หรือ 12 หน่วยสําหรบัการเปรียบเทียบค่าพลงังาน

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯ หรอื เท่ากบั 4,380 kWh/year สามารถทดแทน

พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯได้ถึง 30 % และมีการสูญเสียพลงังาน

ทางดา้น Input (DC) จากระบบ ฯ สูงสุด 600 W ที่กําลงัการผลติของ

อนิเวอรเ์ตอรส์ูงสุด คดิเป็น 18 % และมกีารสูญเสยีพลงังานทางดา้น 

Output (AC) น้อยมาก  

 
รปูท่ี 1  สถานทีต่ดิตัง้แผงโซลารเ์ซลล ์

 
รปูท่ี 2   คา่พลงังานทีไ่ดบ้นัทกึจากอนิเวอรเ์ตอร ์ABB   PVS 300 

3.2 เชิงเศรษฐศาสตร ์

 การตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติยใ์นครัง้น้ี มตี้นทุนการตดิตัง้

ที่ 60,000 บาท/ kW และมคี่าซ่อมบํารุง ปีละ 5,000 บาท คํานวณระยะ

การใช้งานที่ 20 ปี ค่าต้นทุนพลงังานจะอยู่ที่ kWh(หน่วย)4.8บาท ตาม

หลกัการคํานวณ Leveled Cost of Energy (LCOE) [14] ซึ่งค่าไฟใน

ปจัจุบนัของบ้านหลงัน้ี จากใบแจ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 

ราคาต่อหน่วยสงูสดุ อยูท่ี ่ 4 บาท  

  

4. บทสรปุ 

 จากการศกึษาการออกแบบและการตดิตัง้ระบบพลงังานแสงอาทติย์

รว่มกบับา้นแบบภูมอิากาศชวีภาพ ขนาดการตดิตัง้ 4.2 kWp กําลงัการ

ผลติสูงสุด 3.3 kW มุมการตดิตัง้แผง 5 องศา ตามมุมหลงัคาเดมิ เป็น

การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจําหน่าย (Grid 

Connect system) ค่าใช้จา่ยในการตดิตัง้ต่อkWp อยู่ที่ 60,000 บาท/

kWp สามารถใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบพลงังานแสงอาทติย ์30% ของ

พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดที่ต้องใช้สําหรบับ้านหลงัน้ี ซึ่งผูท้ี่อยู่อาศยัภายใน

บ้านหลงัน้ีสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในบ้าน ได้ปกติ เหมือน

ก่อนการติดตัง้ ต้นทุนพลงังานต่อหน่วย คํานวณจากต้นทุนในปจัจุบนั 

2557 อยูท่ี ่หน่วยละ 4.8 บาท *ประเมนิทีร่ะยะการใช้งาน 20 ปี คํานวณ

เป็นจํานวนเงนิที่ได้กลบัมาจากค่าพลงังานไฟฟ้าต่อเดอืนอยู่ที่ เดอืนละ 

1,400 -1,500 บาท  

 การใช้ PV Systems เป็นพลงังานทางเลอืก ร่วมกบัพลงังานหลกั 

ส่งผลดใีนการลดการสํารองไฟฟ้า สําหรบัที่อยู่อาศยัสําหรบัที่พกัอาศยั

ประเภทน้ีในเวลากลางวนั  และเพิม่ศกัยภาพใหก้บั แหล่งใช้ไฟฟ้า อื่นๆ 

เช่น อาคารสาํนกังาน โรงงาน ไดด้ยีิง่ขึน้ และที่สําคญัคอืสามารถลดการ

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

61



                                                                                                              

ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซน์ขึน้สู่ช ัน้บรรยากาศจากการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงฟอสซลิเฉลีย่ปีละ 3.2 ตนั 
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บทคดัย่อ 

 การขยายตวัของโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในทุก

มุมโลกจนทําใหห้มายเลขไอพแีอดเดรส (IP Address) ไม่เพยีงพอต่อ

การใช้งานอีกต่อไป ดงันัน้การพฒันาหมายเลขไอพีแอดเดรส รุ่นที่ 6 

(IPv6) จงึมาแกไ้ขปญัหาดงักล่าว โดยในช่วงแรกแต่ละองคก์รคงต้องเริม่

ทยอยปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ใหส้ามารถรองรบัการใช้งาน IPv6 อย่างค่อย

เป็นค่อยไปเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย บทความน้ีจงึขอเสนอวธิกีารจําลอง

เรา้เตอร์ดว้ย Ubuntu Server รุ่น 2.10 ดว้ยเทคนิค Tunneling แบบ 

Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) บนเครื่องคอมพวิเตอรส์่วน

บุคคล (PC) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย IPv6 ของผู้ให้บริการ

อนิเทอรเ์น็ต (ISP) และเครื่องลูกข่ายภายในองคก์รใหส้ามารถใช้งานได ้

โดยผลการทดสอบประสทิธภิาพจะเหน็ได้ว่า Ubuntu Server Router 

สามารถทํางานไดด้ใีกล้เคยีงกบัเรา้เตอร ์CISCO 3900 รวมถงึในดา้น

ราคาของอุปกรณ์ทีถู่กกวา่ถงึ 10 เท่า จงึเป็นการคุม้ค่าสําหรบัการลงทุน

ในการทดลองใชโ้ครงขา่ย IPv6 อนิเทอรเ์น็ตในระยะแรกขององคก์ร 

 คาํสาํคญั: IPv6, Ubuntu Server, 6to4 Tunnel, Packet per Second 

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 

 

1. บทนํา 

 การเพิ่มขึ้นของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในยุค

ปจัจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงทําให้จํานวนหมายเลขอินเทอร์เน็ต

โปรโตคอลแอดเดรสรุ่นที่ 4 (Internet Protocol version 4: IPv4) ไดถู้ก

ใช้จนหมดไป ดงันัน้เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาดงักล่าว การพฒันา

อนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอลรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) [1] 

ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัเทคโนโลยีในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่

องค์กรหรือหน่วยงานมคีวามจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรบัเปลี่ยน

โครงข่ายเพื่อรองรบัการทํางานของ IPv6 เพื่อสามารถใช้งานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 จดุเดน่ของ IPv6 ทีช่ดัเจนอกีประการหน่ึงคอืจะมขีนาดของ Address 

Space ที่มถีงึ 128 บติ จงึทําใหม้จีาํนวนหมายเลขไอพแีอดเดรสไดถ้งึ 

2128(340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456) โ ด ย

สามารถนําไปใช้กบัอุปกรณ์ภายในโครงข่ายไดโ้ดยไม่ซ้ํากนัพรอ้มทัง้ยงั

มปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัเพื่อรองรบัการขยายตวัของการใช้งาน

เทคโนโลยใีหม่ๆ บนโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งด ี[2] 

 อย่างไรก็ตาม การปรบัเปลี่ยนการเชื่อมต่อในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

จาก IPv4 ไปเป็น IPv6 ยงัไมส่ามารถทําไดอ้ย่างทนัททีนัใดทัง้โครงข่าย 

เน่ืองจากในปจัจุบนัยงัเชื่อมต่อโครงข่ายกนัด้วย IPv4 อยู่นัน้ ซึ่งหากผู้

ใหบ้รกิารอินเทอร์เน็ตต้องการที่จะปรบัปรุงระบบใหส้ามารถรองรบัการ

ใช้งาน IPv6 จะต้องปรบัปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทัง้หมดในโครงข่าย

เพื่อให้รองรับการใช้งาน IPv6 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการปรบัเปลี่ยน

ค่อนข้างสูงมาก ดงันัน้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยน้ีีเป็นไปอย่าง

ราบรื่น จงึมกีารพฒันาเทคนิคต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหโ้ครงข่ายที่ยงัไมร่องรบั 

IPv6 ให้สามารถใช้บริการ IPv6 ได้ ซึ่งจะเรยีกว่า “IPv6 Transition” 

โดย IPv6 Transition [3] จะแบ่งออกเป็น 3 เทคนิคหลกัๆ ไดแ้ก่ Dual 

Stacks, Tunneling และ Translation โดยแต่ละเทคนิคก็จะมคีวาม

เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของแต่ละองคก์ร 

 บทความน้ีนําเสนอวิธีการจําลองเร้าเตอร์ด้วย Ubuntu Server 

Version 2.10 [4] เพื่อรองรบัการทํางานของ IPv6 ดว้ยเทคนิค Fully 

Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) [5] และเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายใน

การปรบัปรุงโครงข่ายในการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายขององค์กรกบัผู้

ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) [6] ซึง่ทําใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถ

ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผา่นโครงขา่ย IPv6 ได ้[7] 
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2. งานและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) คอื การทํางานแบบ Fully 

Automatic Tunnel มีข ัน้ตอนการทํางานเหมือนกับ Manually 

Configured Tunnel [8] แต่จะแตกต่างกนัตรงที่ Tunnel Gateway ของ

แต่ละด้านไม่ต้องเก็บหมายเลขไอพีแอดเดรส เกตเวย์ปลายทางที่

ต้องการเชื่อมต่อ แต่เกตเวยจ์ะตรวจสอบหมายเลขเครื่องปลายทางโดย

พจิารณาจากหมายเลขปลายทางของแพก็เก็ตที่ถูกห่อหุ้มอยู่มายเลข

ปลายทางของแพก็เกต็ที่ถูกห่อหุม้อยู่วธิหีน่ึงในการทํา Fully Automatic 

Tunnel คอืวธิทีี่เรยีกว่า 6to4 Tunnel โครงข่ายที่เชื่อมต่อแบบ 6to4 

Tunnel จะตอ้งกําหนดหมายเลข IPv6 Prefix [9] พเิศษใหก้บัตวัเกตเวย ์

(Gateway) ทัง้สองฝ ัง่ของ 6to4 Tunnel Prefix และจะต้องม ีIPv4 

address ที่อยู่ในรูปเลขฐานสบิหกตามมา เพราะฉะนัน้ Prefix [10] ต้อง

มคีวามยาวอยา่งน้อย 48 บติน้ี ตามรปูที ่1  

 

รปูที ่1 ลกัษณะการเชือ่มต่อแบบ Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) 

2.2 Ubuntu เป็นระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์บบเปิด (Open Source) 

ที่ประกอบด้วยโปรแกรมที่ทนัสมยัและมเีสถียรภาพเป็นที่ยอมรบัในวง

กวา้ง ซึ่งมพีืน้ฐานของลนุิกซ์ดสิทรบีวิชัน่ (Linux Distribution) ที่พฒันา

ต่อมาจากเดเบียน (Debian) และสามารถรองรบัการทํางานของ CPU 

ทัง้ 32 บติ, 64 บติ และ ARM โดย Ubuntu จะออกใหม่ทุกๆ 6 เดอืน 

แต่ละรุ่นจะมีโค๊ดเนมและเลขกํากบัรุ่น ซึ่งในบทความน้ีได้นํา Ubuntu 

Server (Version 12.10) และ Code Name (Quantal Quetzal) มาใช้ใน

การจาํลองเรา้เตอรเ์ป็น IPv6 Tunnel ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล 

(PC) เพื่อทําการเชื่อมต่อกบัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

2.3 ก่อนหน้าน้ีได้มีการนําเสนอการทดสอบประสิทธภิาพของ 6to4 

Translation ระหว่างระบบปฏิบตักิาร Ubuntu กบั Fedora [11] โดย

แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่า throughput, delay, jitter และ CPU usage 

ด้วยการใช้ระหว่างโปรโตคอล TCP และ UDP รวมถึงได้มีการ

ประสทิธภิาพของ IPv4/IPv6 ระหว่างระบบปฏบิตักิาร Windows Vista 

กบั Linux [15] ซึ่งจะแตกต่างกบับทความน้ีในส่วนของเทคนิคที่เลอืกใช้

แบบ Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel) ระหว่างระบบปฏบิตักิาร 

Ubuntu Server กบัอุปกรณ์ CISCO Router โดยแสดงผลเปรยีบเทยีบ

อตัราการส่งผ่านเพก็เก็ตต่อวนิาท,ี อตัราการ Upload/Download และ

ความแตกต่างของราคาอุปกรณ์ ด้วยการใช้โครงข่ายที่ใช้งานจริง

ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตกบัองคก์รในการวจิยัครัง้น้ี  

3. วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

 ผูว้จิยัมแีนวคดิในการออกแบบโครงข่ายที่สามารถรองรบัการทํางาน

ของการเชื่อมต่อแบบ Fully Automatic Tunnel (6to4 Tunnel)  โดย

คํานึงถึงประสทิธิภาพการให้บรกิารและลดต้นทุนในการติดตัง้อุปกรณ์

ให้กบัองค์กร และให้ความสําคญัไปที่เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลที่

ตอ้งมกีารประมวลผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึระบบปฏบิตักิารที่มี

เสถยีรภาพดว้ยเช่นกนั แสดงตามตารางที ่1 

3.1 วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบโครงขา่ยขององคก์ร (ORG) ทีม่กีารเช่า

ช่องสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตแบบวงจรเช่า (Leased Line) ของบรษิทั กสท 

โทรคมนาคม จํากดั (CAT) ในชื่อ SDC050xxx ให้บรกิารที่ความเร็ว 

IPv4 (70/45 Mbps) และ IPv6 (10 Mbps) และมลีกัษณะการเชื่อมต่อ

ระหวา่งโครงขา่ย ตามรปูที ่2 ดงัน้ี 

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 

 

รปูที ่2 ออกแบบหมายเลขไอพแีอดเดรสระหว่างโครงขา่ย 

ตารางที ่1 ขอ้มลูจาํเพาะของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ข้อมูลจาํเพาะ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 

ส่วนบคุคล 

อปุกรณ์เร้าเตอร ์CISCO  

รุ่น 3900 

CPU I7-4770, 3.4 Ghz. Multicore Processors 

RAM 16 GB 1 GB 

HDD 256 SSD 2560 MB 

OS Ubuntu Server 12.10 IOS 12.4 

 

3.2 ขัน้ตอนในการตดิตัง้เรา้เตอร ์

 3.2.1 ตดิตัง้ Ubuntu Server Version 12.10 และให ้Update และ 

Upgrade ตามลําดบั [11] ดว้ยคาํสัง่ 

sudo apt-get update  

 # Update the Package Index 

sudo apt-get upgrade  
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 # Upgrade Packages 

   

 3.2.2 ตัง้ค่า (Configuration) สําหรบั 6to4 Tunnel บน Ubuntu 

Server ตามลําดบั [12] ตามรปูที ่3 

 1) ใหแ้กไ้ขไฟล ์/etc/network/interfaces ดงัน้ี 

auto he-ipv6  

 # เป็นการสัง่ให ้6to4 Tunnel ทํางานอตัโนมตั ิ

iface he-ipv6 inet6 v4tunnel   

 #อนิเทอรเ์ฟต he-ipv6 ตัง้คา่เป็น IPv6 Tunnel 

address 2001:c38:9010:400:111:0:9931:2  

 # IPv6 ของผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัจาก ISP 

netmask 64      

 # Netmask ของไอพีท่ีใ่ชง้าน 

gateway 2001:c38:9010:400:111:0:9931:1/64  

 # IPv6 ของ ISP ทีใ่หบ้รกิาร 

endpoint 202.129.28.49    

 # IPv4 ของ ISP 

local 10.0.50.123     

 # IPv4 ของผูใ้ชง้าน 

ttl 255       

 # ตัง้ใหเ้ป็นคา่สงูสุดของ ttl 

auto p4p1      

 # เป็นการสัง่ให ้p4p1 ทํางานอตัโนมตั ิ

iface p4p1 inet dhcp     

 #อนิเทอรเ์ฟต p4p1 ตัง้คา่เป็น IPv4 dhcp 

หรอื 

iface p4p1 inet static     

 #อนิเทอรเ์ฟต p4p1 ตัง้คา่เป็น IPv4 static  

address 10.0.50.123     

 # IPv4 Address ของผูใ้ชง้าน 

netmask 255.255.192.0    

 # Netmask ของ IPv4 Address 

gateway 10.0.0.11     

 # Gateway ของโครงขา่ยทีใ่ชง้าน 

endpoint 202.129.28.49    

 # IPv4 ของ ISP 

ifcae p4p1 inet6 static     

 # เป็นการสัง่ให ้p4p1 IPv6 ทํางานอตัโนมตั ิ

address 2001:c38:9010:400:111:0:9931:2  

 # IPv6 ของผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัจากทาง ISP 

netmask 64      

 # Netmask ของ IP ทีใ่ชง้าน 

gateway 2001:c38:9010:400:111:0:9931:1/64  

 # IPv6 ของ ISP ทีใ่หบ้รกิาร 

auto p5p1      

 # เป็นการสัง่ให ้p5p1 ทํางานอตัโนมตั ิ(ในทีน้ี่คอื Network Card on 

Slot ใชส้าํหรบัเป็น GW ของเครือ่งลูกขา่ยเพือ่ใหส้ามารถใชง้าน IPv6) 

iface p5p1 inet6 static     

 # อนิเทอรเ์ฟต p4p1 ตัง้คา่เป็น IPv6 static 

address 2001:c38:9010:400:800::1   

 # IPv6 ของผูใ้ชง้านทีต่อ้งการใช้การภายในองคก์ร 

netmask 80      

 # Netmask ของ IP ทีใ่ชง้าน 

gateway 2001:c38:9010:400:111:0:9931:2/64  

 # IPv6 ของผูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัจาก ISP 

auto sit0      

 # เป็นการสัง่ให ้sit0 ทํางานอตัโนมตั ิ

iface sit0 inet6 static     

 # อนิเทอรเ์ฟต sit0 ตัง้คา่เป็น 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 ภายในของผูใ้ชง้านภายในองคก์ร (p5p1) 

 

รปูที ่3 ตัง้ค่าไฟล ์interfaces 
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 2) แก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้วยการลบเครื่องหมาย “#” 

หน้าขอ้ความ net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ดงัรูปที่ 4 เพื่อเปิดการส่ง

ต่อทราฟฟิก (Forwarding) ระหว่างโครงข่ายใหก้บัเครื่องลูกข่ายตามรูป

ที ่4 

 

รปูที ่4 เอา “#” หน้าขอ้ความ net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ออก 

 3) แกไ้ขไฟล ์/etc/radvd.conf กําหนดคา่ตามรปูที ่5 

 

รปูที ่5 ตัง้ค่า radvd.conf 

 4) ให ้Restart ดว้ยคําสัง่ /etc/init.d/networking restart เพื่อใหร้ะบบ

จดัเกบ็การตัง้ค่า (Configuration) ที่ไดต้ัง้ในแต่ละไฟล์ที่ไดท้ําการแก้ไข

ก่อนหน้าน้ีและพรอ้มเริม่ทํางานใหมก่บัชุดการตัง้คา่ล่าสดุ 

 5) ทดสอบ Show interfaces ดว้ยคาํสัง่ sudo ifconfig ตามรปูที ่6 

 

รปูที ่6 แสดงขอ้มลูทีไ่ดต้ัง้ค่าไว ้

 6) ทดสอบการทํางานของระบบกบั www.ipv6.google.com ด้วย

คาํสัง่ ping6 ipv6.google.com ตามรปูที ่7 

 

รปูที ่7 สามารถเชือ่มต่อ www.ipv6.google.com ได ้

 การตัง้ค่า (Configuration) ของ 6to4 Tunnel บน Ubuntu Server 

นัน้ จะปรบัไปตามลกัษณะการเชื่อมต่อของแต่ละโครงข่ายนัน้ๆ ดงันัน้

เราจึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจในระบบและฟงัก์ชันการทํางานของ

ระบบปฏบิตักิาร Linux อย่างท่องแท้ จงึจะสามารถนํามาใช้งานไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ [13][14] 

4. ทดสอบระบบ 

4.1 ทดสอบความเร็วด้วย Web Application Upload/Download 

ระหว่าง Server ที่ประเทศฝรัง่เศษ (France-Roubaix) ผลของความเรว็
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ใช้งาน IPv6 อยู่ที่ 351 Kbps ในขณะที่ความเรว็ใช้งาน IPv4 อยู่ที่ 434 

Kbps ตามรปูที ่8 

 

รปูที ่8 ผลทดสอบความเรว็ของ 6to4 Tunnel 

4.2 ทดสอบ Web Application Ping ของ 6to4 Tunnel ไปยงัเรา้เตอรท์ี่

ประเทศฝรัง่เศส (France-Roubaix)  ทีร่ะยะทาง 9300 กโิลเมตร ผลของ

ค่า Ping latency ที ่584.8 มลิลวินิาท ีและค่า Average Percent Loss 

ที่ 2.00% ทีจ่ํานวน Hop limit รวม 85 ตวั ในขณะที่ผลของค่า Ping 

Latency ของ IPv4 ที ่218.1 มลิลวินิาท ีและค่า Average Percent Loss 

ที ่0.00% ตามรปูที ่9 

 

รปูที ่9 ผลทดสอบ Web Application Ping ของ 6to4 Tunnel 

4.3 ทดสอบ Command-Line Ping ของ 6to4 Tunnel ไปยงั Web 

Server ที่ให้บรกิาร IPv6 เวบ็ไซต์ ซึ่งก็สามารถ Ping ติดต่อได้ทุก

เวบ็ไซต ์ตามรปูที ่10 

 

 

รปูที ่10 ผลทดสอบ Command-Line Ping ของ 6to4 Tunnel 

4.4 ทดสอบการเข้าหน้าเวบ็ไซต์ที่รองรบัการใช้งานโครงข่าย IPv6 

ได้แก่ www.ipv6.nectec.or.th, www.ipv6.google.com เป็นต้น ซึ่งก็

สามารถใช้งานได้ด ีตามรูปที่ 11 เป็นเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) ทีม่ภีาระกจิหลกัใน

การช่วยสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่ประเทศไทยเพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวเขา้สู่โลกใหม่แห่งโครงข่าย IPv6 

อนิเทอรเ์น็ต 

 

รปูที ่11 ผลทดสอบเขา้ www.ipv6.nectec.or.th 
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5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัเร้าเตอร ์CISCO 3900 

5.1 ทําการตัง้ค่า (Configuration) บนอุปกรณ์เร้าเตอร์ CISCO 3900, 

IOS ver.12.4 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย IPv6 ดว้ยเทคนิค 6to4 

Tunnel กบัทางผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ตามรปูที ่12 

 

รปูที ่12 เชือ่มต่อโครงขา่ย IPv6 6to4Tunnel ดว้ยเรา้เตอร ์CISCO 3900 

5.2 เปรยีบเทียบประสทิธภิาพของอตัราการส่งผ่านเพก็เก็ตต่อวนิาท ี

(Packet per Second, pps) [15] และความเรว็ในการสื่อสารข้อมูล 

(Magabits per Second, Mbps) ด้วยโปรแกรม WIRESHARK 

ver.1.10.12 ที่เป็น Packet Analyzer เพื่อใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูลที่ทํา

ให้เหน็ถงึประสทิธภิาพของเร้าเตอรท์ัง้สองประเภท รวมถงึแสดงความ

แตกต่างดา้นราคาของเรา้เตอร ์ตามตารางที ่2 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบค่า 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. สรปุ 

 จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในโครงข่าย 

Ubuntu Server Router เพื่อเชื่อมต่อไปยงัโครงข่ายที่ใหบ้รกิาร IPv6 

ประเทศฝรัง่เศษ ที่ France-Roubaix มอีตัราการ Upload/Download อยู่

ที ่315 Kbps. เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการทํางานในสภาวะปกตขิอง IPv4 ที่

ความเรว็ 434 Kbps. ซึ่งถือว่าเป็นความเรว็ที่สามารถทํางานได้เป็น

อย่างด ีรวมถงึผลของการทดสอบการ Ping และเขา้ใช้งานหน้าเวบ็ไซต ์

IPv6 กส็ามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดเีช่นเดยีวกนั 

 จะเหน็ได้ว่าเมื่อเปรยีบเทียบในแง่ประสทิธิภาพก็จะเหน็ว่า Ubuntu 

Server Router มีค่าใกล้เคียงกบัเร้าเตอร์ CISCO 3900 มาก อัน

เน่ืองมาจากการเลือกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงที่

สามารถทํางานร่วมกบัระบบปฏิบตัิการได้อย่างดแีละจะเหน็ได้ว่าราคา

ของอุปกรณ์ทัง้สองชนิดต่างกนัถงึ 10 เท่าเลยทเีดยีว 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาซอฟต์แวรแ์นะนํา

สญัญาณเครอืข่ายไร้สายที่มสีญัญาณที่ดทีีสุ่ดใหก้บัผูใ้ช้งานในตําแหน่ง

ของผูใ้ชง้านเครอืขา่ยไรส้าย โดยการนําขอ้มูลเครอืข่ายไรส้ายที่อุปกรณ์

สามารถตรวจจบัไดม้าทําการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบสญัญาณเพื่อแจง้

ข้อมูลเครือข่ายที่มสีญัญาณที่ดทีี่สุดใหก้บัผู้ใช้งาน งานวิจยัน้ีนําเสนอ

กรอบแนวคดิซึ่งประกอบไปดว้ย 4 โมดูลการทํางาน 1) Wi-Fi Capture 

Module ทําหน้าที่ capture สญัญาณ จากอุปกรณ์มอืถอืของผูใ้ช้งาน 2) 

Wi-Fi Analysis Module  การวเิคราะหส์ญัญาณเครอืข่ายที่ตรวจจบัได้

โดยบนัทึกข้อมูลสญัญาณลงบน Log File 3) Wi-Fi MAX Value 

Selecting Module ทําหน้าที่ในการเลอืกค่าของความแรงของสญัญาณ

ตามเงื่อนไขที่กําหนด 4) Pop-Up Wi-Fi MAX Value Module   ทํา

หน้าที่แสดงชื่อสญัญาณ Wi-Fi  ไปยงัผู้ใช้งานและส่วนของการ

ประเมินผลงานวิจ ัยน้ีทําการเปรียบเทียบกับ ซอฟต์แวร์ inSSIDer 

Office ซึง่มลีกัษณะการใช้งานเหมอืนกนั ผลการประเมนิที่ไดซ้อฟต์แวร์

ที่ นําเสนอในงานวิจ ัย น้ีสามารถตรวจจับสัญญาณได้ใกล้เคียงกับ 

ซอฟแวร ์inSSIDer Office. ผลการประเมนิจากผูใ้ช้งานมคี่าเฉลี่ย 3.78 

อยูใ่นระดบัด ี

 คําสําคญั: ระบบเครอืข่ายไรส้าย, สญัญาณเครอืข่ายไรส้าย, โมบาย

แอปพลเิคชนั 

1. คาํนํา 

 ปจัจุบนั  Wi-Fi  กลายมาเป็นปจัจยัที่สําคญัของการดําเนิน

ชวีติประจาํวนั การประกอบธุรกจิ    Wi-Fi  เป็นเทคโนโลยทีี่ไดร้บัความ

นิยมทีช่ว่ยใหอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถกแลกเปลี่ยนขอ้มูลหรอืการ

เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวทิยคุําๆน้ีเป็นเครื่องหมาย

การคา้ของ Wi-F  Alliance  ที่ไดใ้หค้ํานิยามของ Wi-Fi  ว่าหมายถงึ 

"ชุดผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานเครือข่าย

คอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย  ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11  อย่างไรก็

ตามเน่ืองจากแลนไร้สายที่ทันสมัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับมาตรฐาน 

เหล่าน้ี คําว่า "Wi-Fi"  จงึถูกนํามาใช้ในภาษาองักฤษทัว่ไปโดยเป็นคํา

พอ้งสาํหรบั "แลนไรส้าย" 

 เดิมที Wi-Fi ออกแบบมาใช้สําหรบัอุปกรณ์พกพาต่างๆ และใช้

เครือข่าย LAN เท่านัน้ แต่ปจัจุบนันิยมใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกบั

อินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เครื่องเล่นเกมส์ โทรศพัท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องดจิทิลัและเครื่อง

เสยีงดิจทิลั สามารถเชื่อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรยีกว่า

แอคเซสพอยต์ หรือ ฮอตสปอต และบริเวณที่ระยะทําการของแอค

เซสพอยต์ครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 20 เมตรในอาคารและจะไดร้ะยะที่

ไกลกวา่ถา้เป็นทีโ่ล่งแจง้ 

 ปจัจุบนัอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกบัสญัญาณ Wi-Fi นัน้มีได้หลาย

อย่างเช่น Mobile Device, Tablet, Notebook เป็นต้น  จะเหน็ได ้

โดยทัว่ไปปจัจุบนัมเีกือบทุกสถานที่ทัง้ที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล มี

สญัญาณมากมายที่สามารถใช้งานและเลือกใช้มีทัง้การกําหนดความ

ปลอดภยั (Security) และไม่มกีารกําหนดความปลอดภยัขึ้นอยู่กบัการ 

ตัง้ค่าการใช้งานและวตัถุประสงค์ของผู้ใช้งานในการศกึษาครัง้น้ีจะเป็น

การศกึษาวธิกีารจบัสญัญาณ Wi-Fi ในแต่ละจุดดว้ยอุปกรณ์สมารท์โฟน

เพื่อใหท้ราบสญัญาณทีม่คีวามแรงที่สุด และทําการแสดงขึน้มาที่หน้าจอ

ของผู้ใช้งานเน่ืองจากในอุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถที่จะลําดบัความแรง

ของสญัญาณของการใหบ้รกิารในจดุนัน้ๆ ได ้

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการตรวจจบัสญัญาณเครอืข่ายไร้สายของอุปกรณ์มกีารวจิยัและ

พฒันาระบบการวเิคราะหแ์ละตรวจจบัสญัญาณในสว่นต่างๆดงัน้ี 

 Mehmet และคณะ [1] นําเสนอกรอบการทํางาน(Framework) 

สําหรบัการสร้างแบบจําลองการวเิคราะห์และการออกแบบการประกนั

คุณภาพการให้บริการ (QoS) เพื่อใช้ในการทําโหลดบาลานซ์ (load 

balance) การใช้งานของผูใ้ช้งานระหว่างจุดกระจายสญัญาณ (Access 

Point) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รบัคุณภาพการให้บรกิารในระบบเครอืข่ายไร้

สาย T. Andreas และคณะ [2] นําเสนอ QoS Signaling Protocol ตวั

ใหม่ ที่ ใช้สําหรับเครือข่ายไร้สายซึ่งโปรโตคอลน้ีทํางานโดยการ 

Encapsulating end-to-end RSVP message ส่งผ่านช่องทางทนัแนล 

เชื่อมต่อไปยงั Agent อื่น ๆ โดยการ Recursive ดว้ย RSVP เพื่อช่วย

ให้คุณภาพในการรบัส่งข้อมูลระหว่างโหนดในระบบเครอืข่ายไร้สายได้

เรว็ขึน้ B. Heredia และคณะ [3] นําเสนอการหาตําแหน่งของผูใ้ช้งาน
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ผ่านสญัญาณ Wi-Fi โดยมขี ัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอนคอื 1. Training 2. 

Localization 3. Tracking โดยในขัน้ตอน Training จะมกีารตรวจสอบ

การมอียู่ของผู้ใช้งานโดยใช้ Vector ของสญัญาณและระยะทางของ

สญัญาณ ส่วนของ Localization จะใช้ HMM Algorithm Hidden Makov 

Model ในการระบุตําแหน่งและในส่วนของ Tracking จะใช้ Neuronal 

Network ในการเกบ็ขอ้มูลตําแหน่งของผูใ้ช้งาน  Pheeha, M. และคณะ 

[4] นําเสนอเกี่ยวกบัเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กบั

เครื่อขา่ย Hotspot Wi-Fi โดยการเพิม่ความสามารถในการจดัเกบ็ขอ้มูล 

และการแสดงผลให้กบัเน็ตเวริ์คใช้โปรโตคอล Syslog ในการจดัเก็บ

ขอ้มลูเพือ่ตรวจสอบคณุภาพของเน็ตเวริค์ และใช้ Google maps ในการ

แสดงผลประสทิธภิาพและวเิคราะหเ์น็ตเวริค์โดยรวมของระบบเครอืข่าย

ไรส้าย Jari, K และคณะ [5] นําเสนอการพฒันาอุปกรณ์ที่มขี ัน้ตอนใน

การใช้งานแบบง่ายและนํามาตรฐาน EPS มาใช้ในการเลือกเครอืข่าย 

นําเสนอการวดัประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ที่พฒันาขี้นตาม

ขัน้ตอนและสามารถใช้งานไดใ้นระบบเครอืข่ายไรส้าย M. Elsayed และ

คณะ [6] ไดนํ้าเสนอการวดัสญัญาณคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 

โดยการ Simulation และการวดัจากสถานที่จรงิเพื่อเปรยีบเทยีบความ

น่าเชื่อถอืดว้ยวธิ ีQuasi-heuristic ในการวดัสญัญาณที่มสีภาพแวดล้อม

ที่ซบัซ้อน L. Thierry และคณะ [7] ศกึษาการแผ่และการกระจายของ

คลื่ นสาธารณะและความสามารถในการรับคลื่ นของอุปกร ณ์

อเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชง้าน 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 ปจัจุบนัการพฒันาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เครอืข่ายไร้สายไดร้บัความ

นิยมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการพฒันาซอฟต์แวรบ์นอุปกรณ์เครอืข่าย

ไรส้าย เช่น Smart Phone, Tablet และอุปกรณ์อื่นๆ โดยการพฒันา

ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เครอืข่ายไรส้ายจะมหีลากหลายแพลตฟอร์มของ

ระบบปฏิบตัิการ เช่น ไอโอเอส แอนดรอยน์ เป็นต้นซึ่งจะแตกต่างกนั

ออกไปตามเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้พัฒนา ในงานวิจ ัยน้ีได้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่สามารถทํางานบนระบบแอนดรอยน์เ น่ืองจากเป็น

ระบบปฏิบตัิการที่เป็นโอเพ่นซอร์สภายใต้สขิสิทธ์ของ GPLV2 [8] ซึ่ง

ความหมายและเครื่องมอืการพฒันาโมบายแอปพลเิคชนับนแอนดรอยน์

มสีว่นประกอบดงัน้ี 

 Mobile Application เป็นโปรแกรมประยุกต์สําหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่

เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้านอกีทัง้ยงัช่วยใหผู้ใ้ช้โทรศพัท์ใช้งานไดง้่ายยิง่ขึน้ ใน

ปจัจุบนัโทรศพัท์มอืถอืหรอืสมารท์โฟนมหีลายระบบปฏบิตักิารที่พฒันา

ออกมาให้ผู้บริโภคใช้ เช่น ไอโอเอส และแอนดรอยน์ซึ่งทําให้เกิดการ

เขยีนหรอืพฒันาแอปพลเิคชนัลงบนสมารท์โฟนเพื่อใชง้านอยา่งมากมาย  

 Android เป็นระบบปฏิบตักิารของโทรศพัท์มอืถือที่พฒันามาจากลิ

นุกซโ์ดยบรษิทักูเกลิเป็นผูพ้ฒันาโดยใหส้ามารถนําไปพฒันาหรอืใช้งาน

ไดฟ้รภีายใตเ้งื่อนไข 

 Android SDK คอื Software Development Kit เป็นเครื่องมอืสําหรบั

พฒันาโปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนับนระบบ Android OS ที่บรษิทักูเกลิ

พฒันาออกมาเพื่อแจกจ่ายให้นักพฒันาแอปพลเิคชนั หรอืผูส้นใจดาวน์

โหลดโดยไม่มคี่าใช้จ่ายในชุด SDK จะมโีปรแกรมและไลบรารีต่่างๆ ที่

จําเป็นต่อการพฒันาแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ อย่างเช่น Emulator 

ซึ่งทําให้ผู้พฒันาสามารถสร้างแอปพลิเคชนัและนํามาทดลองรนับนตวั

อมีเูลเตอรจ์าํลองสภาวะแวดล้อมเหมอืนมอืถอืที่รนัระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยดจ์รงิ 

 Eclipse คอืโปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development 

environment) สําหรบัพฒันาแอปพลเิคชนัโดยใช้ Java หรอืภาษาอื่น 

Eclipse มกีารรองรบั Plug-in ที่หลากหลายผูพ้ฒันาที่ใช้ภาษาจาวาใน

การพฒันาแอปพลเิคชนัต่างๆ สามารถใช้ Eclipse ในการพฒันาได ้โดย

ตวั Eclipse มสีภาวะแวดลอ้มทีส่มบูรณ์มเีครื่องมอืต่าง ๆ สําหรบัพฒันา

แอปพลเิคชนั 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 แนวความคดิของงานวจิยัน้ีประกอบดว้ย 4  Module และ 5 ขัน้ตอน

การทํางานของระบบ แสดงดงัรปูที ่1  

ขัน้ตอนที่ 1 : ผูใ้ช้งานเปิดสญัญาณ Wi-Fi เพื่อใหเ้ครื่องมกีารตรวจจบั

สญัญาณ และทําการเริม่ตน้แอปพลเิคชนั 

ขัน้ตอนที่ 2 : Wi-Fi Capture Module เริม่ทํางานโดยภายในเครื่องของ

ผูใ้ชง้านจะมกีารประมวลผลในขณะตรวจจบัสญัญาณ 

ขัน้ตอนที่ 3 : Wi-Fi Analysis Module  การวเิคราะหส์ญัญาณเครอืข่าย

ทีต่รวจจบัไดโ้ดยบนัทกึขอ้มลูสญัญาณลงใน Log File  

ขัน้ตอนที ่4 : Wi-Fi MAX Value Selecting Module ทําการเลอืกค่าของ

ความแรงของสญัญาณตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด 

ขัน้ตอนที ่5 : Pop-Up Wi-Fi MAX Value  แสดงชื่อสญัญาณ Wi-Fi 

 

 
รปูที ่1 Best Wi-Fi Selection Application 
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5. ข ัน้ตอนและวิธีการ 

 ในงานวิจ ัยน้ีผู้วิจ ัยได้ทําการติดตัง้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ซอฟตแ์วรเ์พื่อการพฒันาระบบช่วยตดัสนิใจในการเลอืกเครอืข่ายไรส้าย

สาํหรบัโทรศพัทม์อืถอืในระบบปฏบิตักิาร Android ดงัน้ี 

5.1 การตดิตัง้ Eclipse เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมและทดสอบการ

ทํางานของซอฟตแ์วรท์ีท่ําการพฒันา 

5.2 ตดิตัง้ Java Development Kit (JDK) เพื่อใช้ในการรนัโปรแกรมจา

วา 

5.3 การตดิตัง้ Android SDK ซึ่งจะประกอบดว้ย API หรอื Library ที่

จาํเป็นตอ้งใชใ้นเวลาทีพ่ฒันาโปรแกรมและรนัทดสอบบนแอนดรอยน์ 

5.4 การตดิตัง้ Android Development Tools (ADT) จะเป็นส่วนที่เป็น

plugin ในโปรแกรม Eclipse ใช้สําหรบัเพิม่ความสามารถในการพฒันา

โปรแกรมและสร้างหน้าจอยูสเซอร์อินเทอเฟสการดบีคัและการส่งออก

ไฟล ์.APK โดยการออกแบบการพฒันาจะมขี ัน้ตอนการพฒันาดงัรปูที ่2 

 

 
รปูที ่2 ข ัน้ตอนการพฒันา 

 

 การทดสอบและการติดตัง้เพื่อทําการทดสอบรุ่นของอุปกรณ์สมาร์ท

โฟนจะต้องเป็นรุ่นที่สามารถรนั .APK และการตดิตัง้ไปยงัเครื่องสมารท์

โฟนจะใช้วิธกีารรนัจากเครื่องที่ทําการพฒันาเมื่ออุปกรณ์ทัง้ 2 มีการ

เชื่อมต่อกนัจะมกีาร deploy เกดิขึน้ ณ ขณะรนัซึ่งข ัน้ตอนน้ีจะต้องมกีาร

เชื่อมต่อกนัระหวา่งสมารท์โฟนและเครื่องที่ทําการพฒันาโปรแกรม โดย

มขี ัน้ตอนและอลักอรทิมึในการเขยีนโปรแกรมดงัรปูที ่3 และรปูที ่4 

 

 
รปูที ่3 อลักอรทิมึในการเขยีนโปรแกรม 

 

 จากรูปที่ 3 จะเป็นส่วนของการพฒันาโปรแกรมในส่วนแรกเพื่อเป็นการ

ตรวจสอบ ณ ขณะทีผู่ค้ลกิไอคอนโปรแกรมจะทําการตรวจสอบว่าถ้า Wi-Fi มี

การเปิดใชง้านอยู่หรอืไม่ถ้าไม่ไดเ้ปิดสญัญาณ Wi-Fi โปรแกรมจะทําการเปิด

การใชง้าน Wi-Fi 

 

 
รปูที ่4 อลักอรทิมึในการเขยีนโปรแกรม 

 

 จากรปูที ่4 เป็นสว่นที่พฒันาต่อจากส่วนแรกในรูปที่ 3 โดยโปรแกรม

จะทําการสแกนหาสญัญาณ Wi-Fi ที่สามารถตรวจจบัไดท้ัง้หมดและนํา

ค่าของสญัญาณที่ไดม้าทําการเปรยีบเทยีบ เมื่อไดผ้ลลพัธค์่าที่ดทีี่สุดจะ

แสดงสณัญาณนัน้บนหน้าจอของสมารท์โฟน 

6. การทดลองและผลการทดลอง 

 ในการทดลองน้ีทางผู้วิจยัได้ใช้สถานที่ ชัน้ 3 อาคาร A สถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นในการทดลองเน่ืองจากมจีุด Access Point ที่

เพยีงพอในการทดลองและสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการทดลอง

ไดโ้ดยมสีภาพแวดลอ้มในการทดลองดงัรปูที ่5 
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รปูที ่5 สภาพแวดลอ้มการทดลอง 

 

 จากรูปที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบดว้ย Access Point 

จํานวน 3 ตวัซึ่ง Access Point ดงักล่าวมคีุณสมบตัิที่สนับสนุนและ

รองรบัอุปกรณ์ไคลแอนต์ไรส้ายที่อยู่บนมาตรฐาน IEE802.11b/g/n ที่

สามารถปล่อยสญัญาณเพื่อใชใ้นการทดลองโดย Access Point แต่ละตวั

ปล่อยปล่อยสญัญาณแบ่งเป็น 3 SSID ดงัน้ี 

1. TNI_WiFi_Officer  

2. TNI_WiFi_Student2 

3. TNI_Guest 

และใช้อุปกรณ์ไคลแอนต์ที่ ใช้ ในการทดลองคืออุปกรณ์ เครื่ อ ง

คอมพวิเตอร ์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์แท็บเล็ตอย่างละหน่ึง

เครื่องโดยทําการทดลองในสภาพแวดล้อมที่กําหนดจํานวน 10 จุดดงัรูป

ขา้งต้น โดยที่อุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ด้ติดตัง้ซอฟแวร์ตรวจจบัสญัญาณ

เครื่อข่ายไรส้ายไดแ้ก่ โปรแกรม inSSIDer Office อุปกรณ์แทบ็เลต็และ

อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ติดตัง้แอปพลิเคชนัที่ผู้วจิยัได้ทําการพฒันาขึ้น 

จากการทดสอบครบทัง้ 10 จดุ สามารถแสดงผลการทดสอบของอุปกรณ์

ไคลแอนต์ในการจบัสญัญาณเครอืข่ายไร้สายได้ดงัรูปที่ 6 จากผลการ

ทดสอบจะเหน็ว่าการตรวจจบัสญัญาณระบบเครอืข่ายไร้สายดงัรูปที่ 6 

เครื่องซอฟแวรไ์คลแอนต์ทัง้สามสามารถตรวจจบั Wi-Fi Name ไดต้วั

เดยีวกนัในแต่ละ Location ทีไ่ดท้ําการทดสอบจะเหน็ไดว้่าแอปพลเิคชนั

ทีท่างผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มาสามารถตรวจจบัสญัญาณเครอืข่ายไรส้ายได ้

และมคีวามแม่นยําใกล้เคยีงกบัซอฟต์แวร ์inSSIDer Office โดยตดิตัง้

โปรแกรม inSSIDer Office ไวท้ี่เครื่อง Notebook และตดิตัง้โปรแกรมที่

ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นไว้ที่อุปกรณ์ Note 3 และ Sumsung TAB 

 

ตารางที ่1 ผลการประเมนิการตรวจจบัสญัญาณ 

 
 

 ผลการประเมนิการตรวจจบัสญัญาณซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวเิคราะห์

สญัญาณเครือข่ายไร้สายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจากข้อมูลตรวจจบั

ดงักล่าวสามารถแสดงการเปรียบเทียบการจบัสญัญาณของอุปกรณ์

สญัญาณของไคลแอนตท์ัง้สามอุปกรณ์ตามตารางที ่1 

 

 
รปูที ่6 กราฟเปรยีบเทยีบการจบั Signal เครอืขา่ยไรส้ายของแต่ละอุปกรณ์ 

 

 จากการเปรยีบเทยีบการตรวจจบัสญัญาณในแต่ละ Location ทัง้ 10 

จดุแต่ละอุปกรณ์สามารถจบัสญัญาณไดด้งัน้ี  

จดุทีห่น่ึง :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้-72 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -68 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -69 dBm  

จดุทีส่อง :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้-70 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -70 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -64 dBm 

จดุทีส่าม :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–70 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -70 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -64 dBm 

จดุทีส่ ี ่:  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–76 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -60 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -77 dBm 

จดุทีห่า้ :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–57 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -57 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -53 dBm 

จดุทีห่ก :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–63 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -64 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -75 dBm 

จดุทีเ่จด็ :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–63 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -63 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -63 dBm 

จดุทีแ่ปด :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–60 dBm   
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อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -52 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -76 dBm 

จดุทีเ่กา้ :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–63 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -63 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -62 dBm 

จดุทีส่บิ :  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์จบัสญัญาณได ้–63 dBm   

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Note 3) -73 dBm และอุปกรณ์แท็บเล็ต 

(Samsung TAB) -85 dBm 

 อย่างไรก็ตามการทดสอบข้างต้นเป็นการทดสอบบนอุปกรณ์ที่ต่าง

ชนิดกนัเพื่อวดัและเปรยีบเทยีบความถูกต้องของการตรวจจบัสญัญาณ

และการตรวจจบัชื่อเครื่อขา่ย (Wi-Fi Name) ที่สามารถตรวจพบไดซ้ึ่งใน

การนําไปใช้งานผูใ้ช้จะต้องทําการตดิตัง้ซอฟต์แวรล์งที่เครื่องสมารท์โฟ

นของผูใ้ชง้านและการตรวจจบัสญัญาณจะเป็นการเปรยีบเทยีบความแรง

ของสญัญานที่เครื่องของผู้ใช้เพื่อแสดงค่าสญัญาณเครอืข่ายไร้สายที่ด

ทีส่ดุในตําแหน่งของผูใ้ชด้งัแสดงในรปูที ่7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7 การตรวจจบัสญัญาณของสมารท์โฟน 

 อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบางรุ่นในปจัจุบันสามารถแสดงสัญญาณชื่อ

เครอืข่ายไรส้ายไดแ้บบอตัโนมตัแิต่ไม่แสดงค่าความแรงของสญัญาณที่

ระบุเป็นตวัเลข dBm ซึ่งในบางครัง้ผูใ้ช้จะเหน็ชื่อเครอืข่ายที่ตรวจจบัได้

และมีสญัญาณความแรงที่เท่ากนัทัง้หมด ซึ่งแอปพลิแคชนัที่ผู้วิจยัได้

พฒันาขึ้นมาสามารถแสดงถงึค่าความแรงของสญัญาณที่อุปกรณ์จบัได้

แบบทัง้ชื่อและค่าความแรงที่มีค่าเป็นตัวเลขของสญัญาณซึ่งทําให้

ผูใ้ชง้านสามารถตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครอืขา่ยไดด้ยีิง่ขึน้ 

 การประเมนิผลการใช้งานจากผู้ใช้งาน เมื่อทําการพฒันาระบบแล้ว 

ผูว้จิยัไดท้ําการนําไปใหผู้ใ้ช้งานประเมนิโดยทําการแบ่งคะแนนประเมนิ

ออกเป็นระดบั 5 ระดบั โดย 5 หมายถงึ ระดบัดเียีย่ม 4 หมายถงึ ดมีาก 

3 หมายถงึ ด ี2 หมายถงึ ปานกลาง และระดบั 1 หมายถงึพอใช้ ในการ

ประเมนิผู้วิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 10 คนประเมินการใช้งานระบบ

ผลลพัธก์ารประเมนิแสดงดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการประเมณิความเหมาะสมของแบบจาํลองแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็วา่ ผลการประเมณิความความพงึพอใจ

ในการใชง้านระบบช่วยตดัสนิใจในการเลอืกเครอืขา่ยไรส้ายสาํหรบั

โทรศพัทม์อืถอืในระบบปฏบิตักิาร Android มคีา่เฉลีย่การประเมณิ

ทัง้หมดในระดบัด ีที ่3.78 ซึง่ส่วนทีม่คีวามพงึพอใจมากทีส่ดุอยู่ในระดบั

ดมีากคอืส่วนของระบบทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเฉลี่ยที ่4.30 และสว่นทีม่ี

ความพงึพอใจน้อยทีส่ดุอยูใ่นระดบัดคีอืความเหมาะสมของ GUI มี

คา่เฉลีย่ที ่3.30 

7. สรปุ 

 งานวิจยัน้ีได้นําเสนอการพฒันาระบบช่วยตดัสินใจในการเลือกใช้

เครือข่ายไร้สายสําหรบัโทรศพัท์มือถือในระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

ตัง้แต่เวอรช์ัน่ 2.0 ขึน้ไปจากผลการทดสอบการใชง้านซอฟต์แวรท์ี่ผูว้จิยั

ได้พฒันาขึ้นมาพบว่าสามารถตรวจจบัสญัญาณเครือข่ายไร้สายได้

ถูกตอ้งและมคี่าการตรวจจบัสญัญาณทีไ่ดใ้กล้เคยีงกบัซอฟต์แวรท์ี่ใช้ใน

การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยในปจัจบุนัและสามารถตรวจจบัชื่อเครอืข่ายพรอ้ม

ทัง้ค่าความแรงของสญัญาณที่สามารถแสดงเป็นค่าตัวเลขซึ่งช่วยให้

ผูใ้ชง้านสามารถตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครอืขา่ยไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้ 

 งานวจิน้ีันําเสนอกรอบแนวคดิซึ่งประกอบไปดว้ย 4 โมดูลการทํางาน 

1) Wi-Fi Capture Module ทําหน้าที่ capture สญัญาณ จากอุปกรณ์มอื

ถอืของผู้ใช้งาน 2) Wi-Fi Analysis Module  การวเิคราะหส์ญัญาณ

เครอืข่ายที่ตรวจจบัไดโ้ดยบนัทกึขอ้มูลสญัญาณลงบน Log File 3) Wi-

Fi MAX Value Selecting Module ทําหน้าที่ในการเลอืกค่าของความ

แรงของสญัญาณตามเงื่อนไขที่กําหนด 4) Pop-Up Wi-Fi MAX Value 

Module ทําหน้าที่แสดงชื่อสญัญาณ Wi-Fi ไปยงัผู้ใช้งาน ในส่วนของ

การประเมนิผลงานวจิยัน้ีไดท้ําการเปรยีบเทยีบกบัซอฟต์แวร ์inSSIDer 

Office ซึง่มลีกัษณะการใชง้านเหมอืนกนัผลการประเมนิที่ไดซ้อฟต์แวรท์ี่

นําเสนอในงานวจิยัน้ีสามารถตรวจจบัสญัญาณไดใ้กล้เคยีงกบัซอฟต์แวร ์

inSSIDer Office. ผลการประเมนิจากผู้ใช้งานมคี่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ใน

ระดบัด ี
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 อย่างไรก็ตามจากการทดสอบพบว่าการตรวจจับสัญญาณของ

อุปกรณ์เครอืข่ายไรส้ายที่มยีี่หอ้และรุ่นต่างกนัจะมคีวามสามารถในการ

ตรวจจบัเครอืขา่ยไรส้ายที่เป็นค่าตวัเลข dBm ไดต้่างกนัแต่กย็งัสามารถ

ตรวจจบัชื่อเครอืข่ายได้เป็นชื่อเดยีวกนัได้ ซึ่งในอนาคตสามารถพฒันา

ซอฟต์แวร์เพิม่เตมิให้มคีวามสามารถในแสดงผลการตรวจจบัสญัญาณ

เครอืขา่ยแบบต่อเน่ืองได ้
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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. 
 
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 

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.  
 

 
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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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. 

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) 

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. 

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 

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. 

 

III. WCDMA RADIO INTERFACE CHANNEL   
WCDMA Radio Interface Channel have tree interface 

channel.[13] 

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. 

 
              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) 
carry BCH transport channel but P-CCPCH not 
transmitted during the first 256 chip of the slot fixed 
channel code SF:256,30kbps. 

• Secondary Common Control Physical Channel (S-
CCPCH) carry FACH and PCH as code SF:4 to 256 not 
broadcast continuously transmitted but when PCH or 
FACH information to transmit. 

• Synchronization Channel (SCH) for cell search 
procedure from two sub channel (P-SCH,S-SCH) as 
well is transmitted at the first 256 chips of every time 
slot(time slot 0 to 14). 

• Page Indication Channel (PICH) carry paging 
indicators(PI).Used by nodeB to inform UE or group of 
UEs ,fixed channel code SF:256,30kbps. 

• Acquisition Indication Channel (AICH) carry 
Acquisition Indictor(AI) SF256 as will 16 kinds of 
signature to generate AI .In form the UE that the 
network has received  access request.  

• Common Pilot Channel (CPICH) is physical control 
channel broadcast to entire the cell and fixed channel 
code SF:256, 30kbps. 

• High Speed Physical Downlink Share Channel(HS-
PDSCH) bearing service data and layer2 overhead bits 

 mapper from transport channel fixed at SF16 but can 
conFigd several code to improvement throughput 
(transferred in 2ms sub frame)  
• High Speed Share Control Channel (HS-SCCH) carry 

signalling to single UE consist modulation,channel 
code,transport block site, HARQ process number, 
redundancy version, new data indicator and UE identity  
fixed SF128,60kbps based on a sub-frame of length 2ms.  

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.    
 
This is methodology to the measurement of decreased 

Power Control Chanel in Live UMTS Network(UMTS-FDD).  
-Network configuration by main operator from table I.  
-Chose two site to the cell edge has light load and drive test 

on the night time.  
-One mobility test via Voice long call(VOL) speed 20 km/h. 
-Round 1 drive before decrease power control channel. 
-Round 2 drive after decrease power control channel. 
-Good radio environment from physical tuning foot print. 
 

TABLE I 
WCDMA NETWORK CONFIGURATION 

 

WCDMA NETWORK CONFIGURATION AND PARAMETER SETTING 

Carrier Frequency (Downlink/Uplink)  881.6 MHz/836.8MHz 
Total power NodeB  43 dBm(20Watt) 43 dBm(20Watt) 

Radio of each channel 
transmission power to 
NodeB transmission 
power 

CPICH power 33 dBm(2Watt) or (10%) 

PSCHPower Decrease from -5 to -8dB 

SSCHPower Decrease from -5 to -8dB 

BCHPower Decrease from -2 to -5dB 

AICHPowerOffset Decrease from -6 to -9dB 

PICHPowerOffset  Decrease from -7 to -10dB 
PCHPower Decrease from -2 to -5dB 

Maximum SF code Code Channel reserv  5  

Node B antenna 

Frequency Range  824-960 ;1710-2170  MHz 
Gain 18 dBi 
Horizontal BW 65' 

Vertical  BW 7' 

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. 

 

 
 

Fig.5 Legend RSCP(dBm) Before and After   
 

 
 

Fig.6 Legend EcNo(dB) Before and After  
 

 
 

Fig.7 Legend SC Before and After  
 

 
 

Fig.8 Legend UE_TxPower(dBm) Before and After  
 

 
 

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 

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.10 RSCP Distribution  
 

 
 

Fig.11 EcNo Distribution  
 

 
 

Fig.12 UE TXPower Distribution  
 

 
 

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 II 
RSCP DISTRIBUTION RESULT 

 
 

TABLE III 
ECNO DISTRIBUTION RESULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE IV 
UE_TXPOWER DISTRIBUTION RESULT 

 
 

TABLE V 
SIR DISTRIBUTION RESULT 

 
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. 

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. 

RSCP Before After 

Range Sample Distribution 
(%) Sample Distribution 

(%) 
>= -20dBm 0 0 0 0 

-60 to -20 dBm 302 15.71279917 309 14.53433678 
-70 to -60 dBm 508 42.14360042 580 41.81561618 
-80 to -70 dBm 379 61.86264308 403 60.77140169 
-90 to -80 dBm 400 82.67429761 430 80.9971778 

-100 to -90 dBm 325 99.58376691 398 99.71777987 

-115 to -100 dBm 8 10000 6 100 

-130 to -115 dBm 0 100 0 100 
<-103 dBm 0 100 0 100 

Total 1922  2126  

EcNo Before After 

Range Sample 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   2126   

Uu_TxPower Before After 

Range 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   

SIR 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   
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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. 

 

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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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการตรวจวดัสภาพดนิใน

พืน้ที่บรเิวณแปลงเพาะปลูกผกัให้มปีระสทิธภิาพ และสร้างระบบฟาร์ม

อจัฉรยิะให้สามารถติดตามสภาพของพื้นที่เพาะปลูกทางไกลผ่านทาง

เวบ็ไซตแ์ละแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื Smart Phone 

 เครื่องมอืที่พฒันาขึ้นมาและนํามาใช้ทําการวจิยัในส่วนของอุปกรณ์

ได้แก่ อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์รบัส่งข้อมูลไร้สาย 

Xbee Series 2 สําหรบัการสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสําหรบั

รวบรวมและจดัเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม แหล่งจ่ายพลงังานจากเซลล์

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรตรวจวดัปริมาณน้ําในดินและ

วงจรตรวจวดัความชืน้ดนิ 

 คาํสาํคญั: เกษตรความแมน่ยาํสงู, ฟารม์อจัฉรยิะ, เครอืข่ายเซนเซอร์

ไรส้าย, ไมโครคอนโทรลเลอร,์ พลงังานเซลลแ์สงอาทติย ์

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 

 

 

 

1. คาํนํา 

 เกษตรกรรมความแม่นยําสูงเป็นกลยุทธใ์นการทําการเกษตรที่เป็น

มติรกบัสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรพัยากรในด้านการดูแลและจดัการ

เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่คุ้มค่า โดยเกษตรกรสามารถจะปรบั

การใชท้รพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของพืน้ที่รวมไปถงึการดูแลอย่าง

มปีระสทิธภิาพและแม่นยําด้วยเงื่อนไขที่ได้จากลกัษณะเฉพาะของพชื

พนัธุ์และปรมิาณสารอาหารที่เหมาะสมต่อพชืแต่ละชนิดโดยอาศยัการ

ตรวจวัดปริมาณสารอาหารในดินและสภาพอากาศของพื้นที่ทํ า

การเกษตร[1] 

 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทําการเพาะปลูกโดยอาศัย

อุปกรณ์ตรวจวดัแบบพกพาร่วมกบัประสบการณ์ของเกษตรกร เพื่อ

รวบรวมข้อมูลมาทําการวเิคราะห์และตดัสนิใจในการบรหิารจดัการกบั

แปลงเพาะปลูกเป็นเรื่องที่ทําไดล้ําบากและใช้เวลานาน ในบางช่วงเวลา

ไม่มกีารจดัเก็บข้อมูลที่สําคญัต่อการดูแลพชืทําใหก้ารตดัสนิใจและการ

ดูแลพชืทําได้ล่าช้า จงึได้มีการพฒันาและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆสําหรบั

การตรวจวัดและเก็บรวบรวมสภาพดิน [2]  เพื่อ เ ป็นแนวทางทํา

การเกษตรสมยัใหม่ที่ต้องกําหนดปริมาณการให้น้ําแก่พืชเป็นปจัจยั

สําคญั[3] โดยอาศยัความละเอยีดของพารามเิตอรส์ภาพแวดล้อม เช่น 

ปรมิาณแสงอาทติย ์ลม ฝน อุณหภูม ิอากาศ ความดนัอากาศ อุณหภูมิ

ดนิ ความชื้นของดนิ โครงสรา้งของดนิ เป็นต้น[4] มาทําการวเิคราะห์

ด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกําหนดปริมาณน้ําที่เหมาะสม

สาํหรบัตน้พชื[5] โดยกําหนดปรมิาณการใช้น้ําของต้นพชืแต่ละช่วงเวลา

ควบคู่ไปกบัการตรวจวดัสภาพดนิจากปรมิาณความชื้นของดนิ[6] ที่วดั

ได้จากการเหน่ียวนํากระแสไฟฟ้าระหว่างแท่งวดั[7] ที่อาศยัน้ําเป็น

สื่อกลาง[8] ในแต่ละวนัโดยใช้แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ด้วย

การผลติพลงังานจากเซลล์แสงอาทิตย[์9] และจดัเกบ็พลงังานไฟฟ้าไว้

ดว้ยแบตเตอรีเ่พื่อการจดัเกบ็ขอ้มูลสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมตลอดทัง้

วนั 

 บทความน้ีนําเสนอการทํางานของกระบวนการตรวจวดัอุณหภูม ิ

ความชื้น ระดบัน้ําใต้ดนิ และความเรว็ในการไหลซึมของน้ําใต้ดนิและ
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การควบคมุอุปกรณ์รดน้ําพชืดว้ยเครอืขา่ยเซนเซอรไ์รส้ายที่ควบคุมผ่าน 

Smart Phone Application[10] และรายงานสภาพแวดลอ้มผา่นเวบ็ไซต ์

  
 

รปูที ่1 วงจรเซนเซอรต์รวจวดัความชืน้ในดนิ 

2. การทาํงานของระบบ 

 การตรวจวดัสภาพดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกผกัประกอบไปด้วย

โครงสรา้งของระบบ 3 สว่น ไดแ้ก่ ระบบการตรวจวดัสภาพดนิดว้ยวงจร

อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบการรบัส่งขอ้มูลพรอ้มทัง้จดัเกบ็และแสดงผลขอ้มูล

ด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่วนสุดท้ายคือระบบการผลิต

กระแสไฟฟ้าแล้วเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้และจ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

2.1 การตรวจวดัสภาพดิน 

 ระบบจะมกีารตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม โดยไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะทํา

การรวบรวมข้อมูล 3 ชนิดจากอุปกรณ์ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิกับ

ความชื้นภายในอากาศด้วยอุปกรณ์ DHT22/AM2302 ความชื้นภายใน

ดินและระดับน้ําภายในท่อวัดระดับที่ถูกติดตัง้ไว้ในบริเวณแปลง

เพาะปลูก หลงัจากทําการรดน้ําจะนําระดบัน้ําในท่อไปคํานวณเพื่อหา

ความเรว็การไหลซมึของน้ําในดนิ 

 2.1.1 การตรวจวดัความชืน้ภายในดนิ 

 การตรวจวดัความชื้นในดินใช้วิธีการวดัค่าการนําไฟฟ้าแล้วระบุค่า

ความชื้นในดนิจากปรมิาณการนําไฟฟ้าที่ตรวจวดัได ้การทดลองได้ใช้

วสัดุ 3 ชนิด สําหรบัวดัค่าความชื้นในดิน ประกอบด้วย แท่งทองแดง 

อะลูมเินียมแบน และเหลก็กลา้ไรส้นิม (Stainless Steel) หลงัจากทําการ

ทดลองเพื่อทดสอบการผกุรอ่นปรากฏวา่ แท่งทองแดงไม่สามารถใช้งาน

ได้นานเน่ืองจากการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนเป็นตวัช่วยเร่งปฏิกิริยา

ออกซเิดชนัทําใหเ้กดิสนิมไดร้วดเรว็มากขึน้แต่ Stainless Steel เบอร ์

304 ที่นํามาใช้เป็นวสัดุในการวดัค่าความต้านทานระหว่างอเิลก็โทรดที่

ทํามาจาก Stainless Steel ดงัรูปที่ 1 สามารถป้องกันการเกิด

ออกซเิดชนัไดด้แีละเมื่อเพิม่การหุม้ผวิดา้นนอกโดยใช้ปูนพลาสเตอรใ์ห้

เป็นแท่งทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ปูนที่ห่อพื้นผิว

ภายนอกไว้จะดูดซบัน้ําฝนหรอืน้ําที่ใช้รดพชืและจะแห้งไปในที่สุดเมื่อ

โดนแสงแดดในตอนกลางวนัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัความชื้น

ได้ดียิ่งขึ้นยืดอายุการใช้งานและลดการสึกหรอเน่ืองจากความชื้น 

สามารถนํามาวดัความชื้นที่อยู่ภายในดนิได ้โดยให้ค่าผลลพัธเ์ป็นแบบ

เชงิเลข (Digital) เหมาะสมกบัการใชง้านเพื่อการทําระบบรดน้ําอตัโนมตั ิ

  
 

รปูที ่2 วงจรเซนเซอรต์รวจวดัระดบัภายในดนิ 

 2.1.2 การตรวจวดัระดบัน้ําภายในดนิ 

 เซนเซอรว์ดัระดบัน้ําในดนิเป็นอุปกรณ์วดัระดบัน้ําโดยอาศยัหลกัการ

ทีน้ํ่าไหลซมึลงดนิในระยะความยาวรากพชืมาวดัความเรว็ในการซมึของ

น้ําและการอิ่มตัวของน้ํา ภายในบริเวณพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งอุปกรณ์

ตรวจวดัใช้วธิกีารไบแอสทรานซสิเตอรแ์ละใช้ไอซ ีShift Resister เพื่อ

อ่านสญัญาณไฟฟ้า เมื่อมกีระแสวิง่ผา่นน้ําไปยงั Input Pin ของไอซ ี

 การทํางานของวงจรดงัรูปที่ 2 จะใช้ Shift register รบัข้อมูลแบบ

ขนาน แล้วใหส้ญัญาณออกมาเป็นแบบอนุกรม (Parallel input/ Serial 

output) โดยใช ้IC CD4021BE จํานวน 2 ตวัดงัรูปที่ 2 Output จาก IC 

CD4021BE ทางฝ ัง่ขวาที่ขา Parallel Input (P1,P2) ต่ออยู่กับ

ทรานซสิเตอร์วดัระดบัน้ําระดบัที่ 9 และ 10 จะส่งไปเป็น Input ให้ IC 

ทางฝ ัง่ซ้ายที่ขา Parallel Input (P1,P2,…,P8) ต่ออยู่กบัทรานซสิเตอร์

วดัระดบัน้ําระดบัที่ 1 ถงึ 8 ภายใน IC จะประกอบไปดว้ย flip-flop เมื่อ

ส่ง clock ไป 1 ครัง้ data ที่ flip-flop จะส่งไปยงัตวัถดัไป ถ้าส่ง clock 

ไป 8 ครัง้กจ็ะได้ data จาก 8 Input การเรยีกขอ้มูลระดบัน้ําจะทําการ

เกบ็ขอ้มลู 2 ชุด แต่ละชุดเกบ็ขอ้มูล 1 Byte คอื 8 Bit โดยชุดแรกจะเกบ็

ขอ้มูลทัง้ 8 Bit สําหรบัระดบัน้ํา 8 ระดบั และชุดที่สอง 6 Bit แรกจาก

ทางซ้ายจะมีค่าเป็น 0 และ 2 Bit สุดท้ายทางขวาจะเก็บค่าระดบัน้ํา 

ระดบัที่ 9 และ 10 สําหรบัการเก็บข้อมูลแต่ละชุดไมโครคอนโทรลเลอร์

จะส่ง Clock จํานวน 8 ครัง้เพื่อจะเกบ็ขอ้มูลระดบัน้ําใหค้รบทัง้ 8 ระดบั 

ใส่ในข้อมูล 1 Byte โดยการวดัแต่ละระดบัจะเลื่อนข้อมูลไปทีละ 1 Bit 

แลว้นําขอ้มลูทัง้ 2 ชุดมาแปลงคา่จาก 8 Bit เป็นจาํนวนเตม็แลว้บวกกนั 

 

 
 

รปูที ่3 แท่งตรวจจบัสญัญาณไฟฟ้าสาํหรบัวดัระดบัน้ําและทอ่วดัระดบั 
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รปูที ่4 วงจรสาํหรบัควบคุมเปิดปิดรเีลยส์าํหรบั Solenoid Valve 

 

 2.1.3 แท่งตรวจจบัสญัญาณไฟฟ้าสาํหรบัวดัระดบัน้ํา 

 การตรวจวดัระดบัน้ําดว้ยแท่งตรวจจบัสญัญาณไฟฟ้าดงัรูปที่ 3 ไดท้ํา

การเชื่อมต่อสายไฟจากแผ่นวงจรวดัระดบัน้ําไปยงัแต่ละจุดบนแท่งวดั

ระดบั โดยเสน้วงจรดา้นนอกสดุคอื Ground (GND) สําหรบัระดบัที่ 1 จะ

อยูด่า้นล่างในดนิสว่นทีล่กึทีส่ดุไล่ระดบัขึน้มาเรื่อยๆ โดยเวน้ระยะห่าง 1 

น้ิวเป็นช่องวา่งระหวา่งแต่ละระดบั และเหนือจากระดบัที่ 10 ขึน้ไปอกี 1 

น้ิว คอืระดบัพืน้ผวิดนิของแปลงเพาะปลูก จากนัน้นําแท่งวดัไปบรรจุลง

ในท่อวดัระดบัที่เจาะรูระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร 

ระหว่างระดบัที่ 1 - 10 โดยเจาะเป็นแนวเสน้ตรงรอบท่อจํานวน 3 แนว

เสน้ แต่ละแนวเสน้หา่งกนั 6 เซนตเิมตร 

 ระบบฟาร์มอัจฉริยะจะทําการตรวจวัดปริมาณน้ําอยู่ตลอดเวลา 

ในขณะที่เกดิฝนตกหรอืภายหลงัจากทําการรดน้ํา เซนเซอรว์ดัระดบัน้ํา

ในดินจะตรวจพบสัญญาณจากแท่งตรวจจับสัญญาณไฟฟ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในท่อวดัแล้วจึงส่งผลตรวจวดัที่ได้ไปยงั

อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร ์หลงัจากนัน้ข้อมูลปรมิาณน้ําจะถูกนําไป

จดัเกบ็และประมวลผลเพื่อคํานวณหาปรมิาณน้ําที่เหมาะสมสําหรบัการ

รดน้ําในครัง้ต่อไป 

 2.1.4 วงจรสาํหรบัควบคมุเปิดปิดรเีลยส์าํหรบั Solenoid Valve 

 รูปที่ 4 แสดงวงจรขบัรเีลยค์วบคุมการเปิดปิดดว้ยทรานซสิเตอรแ์ละ

ใช้ไดโอดต่อคร่อมรีเลย์เพื่ อ ป้องกันทรานซิสเตอร์เสียหายจาก

กระแสไฟฟ้าทีพ่ยายามไหลผา่นเมื่อรเีลยต์ดัการทํางาน การเปิดวาล์วน้ํา

ของ Solenoid Valve จะใช้วธิกีารส่งสญัญาณไฟฟ้าแรงดนัสูง (High 

Voltage) จาก Arduino ผ่านตวัต้านทาน (Resistor) ไปยงัทรานซสิเตอร์

ชนิด NPN เพื่อใหท้รานซสิเตอรท์ํางานเมื่อทรานซสิเตอรท์ํางานจะครบ

วงจร กระแสจะสามารถไหลผ่านรีเลย์แล้วสวิตช์รีเลย์จะสลับจาก

ตําแหน่ง NO ไปยงั NC และจา่ยกระแสไฟให ้Solenoid Valve ทํางาน 

 

 
 

รปูที ่5 Solenoid Valve 12 Vdc 2 W สาํหรบัท่อ ½ นิ้ว 

 
 

รปูที ่6 วงจรสาํเรจ็รปูสาํหรบัการประจุแบตเตอรี ่

 

 2.1.5 อุปกรณ์ควบคมุการเปิดและปิดน้ําดว้ย Solenoid Valve 

 การควบคุมระบบเปิดและปิดน้ําโดยใช้รเีลยค์วบคุมการจ่ายพลงังาน

ใหก้บั Solenoid Valve ที่ใช้แรงดนัไฟฟ้า 12 Vdc เมื่อโหนดเซนเซอร์

ไดร้บัขอ้มูลคําสัง่ใหเ้ปิดหรอืปิดน้ํา โหนดเซนเซอรจ์ะทําการควบคุมการ

ทํางานของ Relay เพื่อที่จะตดัไฟหรอืจ่ายไฟให ้Solenoid Valve ขนาด 

2 W ที่เชื่อมต่ออยู่กบัท่อส่งน้ําประปาขนาด ½ น้ิว สําหรบัเปิดหรอืปิด

การสง่น้ําดงัแสดงในรปูที ่5 

 2.1.6 อุปกรณ์สาํหรบัการประจแุบตเตอรี ่

 การประจแุบตเตอรีโ่ดยใช้วงจรลดแรงดนั DC Step-Down ที่สามารถ

ปรบัตัง้แรงดนัขาออกได้ (Constant Voltage) และเป็นวงจรควบคุม

กระแสใหค้งที่ (Constants Current) พรอ้มแสดงสถานะชารจ์ สามารถ

ตัง้กระแสชาร์จสูงสุดที่ 5 A ดงัรูปที่ 6 โดยวงจรควบคุมกระแสมี

คณุสมบตัขิองอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

• รบัแรงดนัไฟ INPUT ไดต้ัง้แต่ 4.5 - 30 Vdc 

• ปรบัแรงดนั OUTPUT ไดต้ัง้แต่ 0.8 - 30 Vdc 

• ปรบัตัง้กระแสไดต้ัง้แต่ 100 mA - 5 A 

 การทํางานแบบ Floating Charge โดยวงจรจะปรบักระแสให้คงที่

ขณะทําการประจุแบตเตอรี ่(CC: Constant Current) โดยไม่สนใจ Volt 

ตกคร่อม จนกว่ากระแสจะลดลงตํ่ ากว่าค่ากระแสที่ตัง้ไว้ วงจรจะทํา

หน้าที่คงแรงดนัตามที่ตัง้ค่าไวใ้หค้งที่ (CV: Constant Voltage) จากนัน้ 

LED จะเปลี่ยนสีจากสีแดง (กําลังประจุแบตเตอรี่) ให้เป็นสีเขียว 

(พลงังานแบตเตอรีเ่ตม็) 

 2.1.7 วงจรรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า Buck-Boost Converter 

 วงจร Buck-Boost Converter ดงัรูปที่ 7 ทําหน้าที่รกัษาแรงดนัที่จ่าย

โหลดใหม้คีา่คงที ่ถงึแมว้่าแรงดนัที่ป้อนใหว้งจร Buck-Boost Converter 

จะมคี่าเปลี่ยนแปลงกต็าม หากแรงดนั Input น้อยกว่าค่าที่ตัง้ไวว้งจรจะ

ทําการทบแรงดนัดว้ยการชดเชยกระแส และหากแรงดนั Input มากกว่า

ค่าที่ตัง้ไวว้งจรจะทําการลดทอนแรงดนั สามารถรบัแรงดนั Input ได ้3-

35 Vdc และแปลงแรงดนั Output ไดร้ะหว่าง 1.25-30 Vdc จ่ายกระแส

ต่อเน่ืองได ้2 A พลงังานขาออกจา่ยพลงังานไดส้งูสดุ 20 W 

 

 
 

รปูที ่7 วงจรรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า DC Buck-Boost Converter 
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รปูที ่8 แบตเตอรีแ่หง้ Sealed lead acid battery ขนาด 12 Vdc 12 Ah 

 

 2.1.8 แบตเตอรีส่าํหรบัจดัเกบ็พลงังาน 

 การทดลองระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและระบบการให้น้ําผกั 

เลอืกใช้แบตเตอรีส่ําหรบัการกกัเกบ็พลงังานขนาด 12 Vdc 12 Ah ดงั

รปูที ่8 เพือ่จา่ยพลงังานไฟฟ้าโดยมปีรมิาณแรงดนัไฟฟ้า 12 Vdc ใหแ้ก่ 

Solenoid Valve โดยตรงและอกีทางหน่ึงกจ็ะลดปรมิาณแรงดนัลงเหลอื 

5 Vdc แล้วจงึจา่ยพลงังานใหแ้ก่อุปกรณ์อื่นๆในเครอืข่ายโดยผ่านวงจร

รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าเสียก่อน ทัง้ น้ีได้เลือกใช้แบตเตอรี่ชนิด

แบตเตอรีแ่หง้เพื่อความสะดวกและงา่ยต่อการบํารงุรกัษา 

 2.1.9 แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

 การทดลองระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและระบบการให้น้ําผกั 

เลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์ขนาด 30 W ดงัรูปที่ 10 เพื่อให้สามารถ

ผลติพลงังานไฟฟ้าไดม้ากเพยีงพอต่อการใช้งานแม้ในสภาพแสงน้อยที่

อาจจะพบไดใ้นช่วงฤดฝูน 

2.2 การรบัส่งและจดัเกบ็ข้อมลู 

 การรบัส่งข้อมูลและจดัเก็บข้อมูลทํางานบนพื้นฐานของเครือข่าย

เซนเซอร์ไรส้าย โดยการติดตัง้โหนดปลายทาง (End Device Nodes) 

ไว้ยงัพืน้ที่ทดลองเพื่อตรวจวดัและควบคุมอุปกรณ์ภายในแปลงทดลอง 

เมื่อโหนดปลายทางตรวจวดัค่าเสรจ็สิน้แล้วจะจดัส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่าย

เซนเซอร์ไร้สายผ่านโหนดควบคุม (Coordinator node) ไปยงัโหนด

ปลายทางสําหรบัการจดัเกบ็ขอ้มูลสภาพแวดล้อม (Web Server Node 

และ Web Service Node) โดยมเีส้นทางรบัส่งข้อมูลดงัรูปที่ 9 แสดง

เสน้ทางการรบัสง่ขอ้มลูและการแสดงผลขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม 

 

 
 

รปูที ่9 เสน้ทางการรบัส่งขอ้มลูและการแสดงผลขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม 

 
 

รปูที ่10 แผงเซลลแ์สงอาทติยข์นาด 30 W 

 

 การรบัสง่ขอ้มลูบนเครอืขา่ยมกีารกําหนดรูปแบบการจดัส่งขอ้มูลเป็น

ระบบขอ้ความแสดงความหมายของขอ้มลูขึน้ตน้และลงท้ายดว้ยตวัเลขที่

ระบุคา่สภาพแวดลอ้มภายในพืน้ทีท่ดลอง 

3. การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของอปุกรณ์ 

 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ตรวจวดัสภาพ

ความชื้นดินและปริมาณน้ําใต้ดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกได้ทําการ

ออกแบบการทดลองกบัดนิ 3 ชนิดบนแปลงเพาะปลูกจํานวนทัง้สิ้น 3 

แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 บรรจุดินร่วน แปลงที่ 2 บรรจุดินทราย และ

แปลงที่ 3 บรรจุดนิเหนียว แต่ละแปลงเพาะปลูกมขีนาดกว้าง 1 เมตร 

ยาว 3 เมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่ระดบัความสูง 0 – 35 เซนติเมตร

บรรจุดนิแยกชนิดสําหรบัแต่ละแปลงทดลอง และที่ระดบัความสูง 35 – 

40 เซนติเมตรบรรจุวสัดุสําหรบัการเพาะปลูกพชืจําพวกแกลบเผาและ

กากมะพร้าวผสมดนิเพาะปลูกชนิดบรรจุถุง โดยกําหนดให้แต่ละวนัมี

การรดน้ําจาํนวน 2 ครัง้ 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจวดัปริมาณน้ําใต้ดิน 

 การตรวจวดัระดบัน้ําในช่วงเวลาเช้าและเยน็ทดสอบหลงัจากทําการ

รดน้ําพชืเสรจ็สิน้ โดยในช่วงเชา้จะเริม่รดน้ําเวลา 6:00 น. และช่วงเยน็

เวลา 17:00 น. อุปกรณ์ตรวจวดัจะเริม่นับจากช่วงเวลาหลงัการหยุดรด

น้ําไปจนกระทัง่ปรมิาณน้ําระดบัตํ่าสุด ทัง้น้ีปรมิาณการรดน้ําในแต่ละ

ครัง้มปีรมิาณที่ต่างกนั จงึต้องหาระยะเวลาที่น้ําซึมออกจากท่อวดัจาก

ระยะห่างของระดบัสูงสุดของท่อวดั (level 11) กบัระดบัสูงสุดที่ทําการ

รดน้ํา (Max Level) คาํนวณกบัเวลาทีน้ํ่าซมึออกจากท่อวดัจนหมด 

 

ตารางที ่1 ตวัอย่างการนบัเวลาทีน้ํ่าอยู่ในระดบัรากพชืหลงัจากรดน้ําตอนเชา้ 

 

แปลง

เพาะปลูก 

เวลา

เริม่รด

น้ํา 

ระดบัน้ํา ระยะเวลา 

การซมึ 

(Time:นาท)ี 

เวลารวมคดิ

จาก (11-Max) 

× Time 
สูงสุด 

(Max) 

เมื่อ

เวลา 

ต่ําสุด 

(Min) 

เมื่อ

เวลา 

แปลงที ่1 6.00 6 6.01 0 6.01 
0.2  

(12 วนิาท)ี 
1 

แปลงที ่2 6.00 9 6.01 1 6.07 6 12 

แปลงที ่3 6.01 3 6.02 1 6.04 2 16 
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ตารางที ่2 ตวัอย่างการนบัเวลาทีน้ํ่าอยู่ในระดบัรากพชืหลงัจากรดน้ําตอนเยน็ 

 

แปลง

เพาะปลูก 

เวลา

เริม่รด

น้ํา 

ระดบัน้ํา ระยะเวลา 

การซมึ 

(Time:นาท)ี 

เวลารวมคดิ

จาก (11-Max) 

× Time 
สูงสุด 

(Max) 

เมื่อ

เวลา 

ต่ําสุด 

(Min) 

เมื่อ

เวลา 

แปลงที ่1 17.00 4 17.01 0 17.01 
0.43  

(26 วนิาท)ี 
3 

แปลงที ่2 17.00 8 17.01 1 17.08 7 21 

แปลงที ่3 17.01 7 17.02 1 17.07 5 20 

 

3.2 การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจวดัปริมาณความชื้นในดิน 

 การวดัความชื้นดินจะมีการตรวจสอบระดบัความชื้นอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อค่าความชื้นดินที่วดัได้มกีารเปลี่ยนแปลงระบบจะทําการบนัทึกค่า

ทนัทเีพื่อนําไปประมวลผลในการกําหนดปรมิาณการรดน้ําและรายงาน

ข้อมูลสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพความชื้นดิน ปริมาณน้ําใต้ดิน 

อุณหภูมแิละความชื้นในอากาศผ่านทางเวบ็ไซต์ดงัรูปที่ 11 – 13 แสดง

กราฟรายงานข้อมูลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกแปลง

ดนิทราย, ดนิรว่น และดนิเหนียวบนฐานขอ้มลู 

3.3 การรายงานสภาพแวดล้อมผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 การรบัสง่ขอ้มลูและการควบคมุอุปกรณ์ผา่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตบน 

Smart Phone ทําการทดสอบบนอุปกรณ์โทรศพัท์ Nokia Lumia ซึ่งเป็น 

Windows Phone ที่รองรบัการใช้งานบนเครอืข่าย 3G ทําการทดลอง

โดยเรียกดูข้อมูลรายงานสภาพแปลงเพาะปลูกผ่าน Application บน 

Smart Phone ดงัรูปที่ 14 แสดงภาพการทํางานของ Application ที่ทํา

กา รส่ ง ข้อมู ลคํ า สัง่ ค วบคุมอุ ปกร ณ์รด น้ํ าและ เ รียกดู ร ายง าน

สภาพแวดล้อมบรเิวณพืน้ที่แปลงเพาะปลูก ผลการควบคุมอุปกรณ์โดย

สัง่งานไปยงัโหนดปลายทาง (Web Service Node) สามารถควบคุมการ

รดน้ําไดเ้พยีงพอต่อการรดน้ําผกัในแต่ละวนั ดงันําเสนอใน [10]  
 

ตารางที ่3 ระดบัความชืน้ทีว่ดัไดจ้ากแปลงทดลอง 
 

วนัที ่ เวลา 
ความชืน้ดนิ (0 - 100 %) 

แปลงดนิทราย แปลงดนิรว่น แปลงดนิเหนียว 

1 เชา้ 84 85 83 

1 เยน็ 33 59 64 

2 เชา้ 83 83 82 

2 เยน็ 76 84 81 

3 เชา้ 74 80 72 

3 เยน็ 80 76 69 

4 เชา้ 80 80 77 

4 เยน็ 80 80 77 

5 เชา้ 80 83 77 

5 เยน็ 80 83 77 

 
 

รปูที ่11 กราฟรายงานสภาพพืน้ทีเ่พาะปลกูแปลงดนิทราย 

 

 
 

รปูที ่12 กราฟรายงานสภาพพืน้ทีเ่พาะปลกูแปลงดนิร่วน 

 

 
 

รปูที ่13 กราฟรายงานสภาพพืน้ทีเ่พาะปลกูแปลงดนิเหนียว 

 

 
 

รปูที ่14 Application บน Smart Phone [10] 

4. สรปุ 

 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสามารถตรวจวัดข้อมูลที่มีผลต่อการ

เจรญิเตบิโตของพชืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เซนเซอรแ์ละอุปกรณ์ภายใน

เครอืข่ายตรวจวดัสามารถทํางานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่วนการรบัส่งขอ้มูล

สภาพแวดล้อมและข้อมูลคําสัง่จากโทรศัพท์มือถือ Smart Phone 

สามารถควบคมุอุปกรณ์การรดน้ําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

85



 

 การตรวจวดัและรวบรวมขอ้มูลสภาพแวดล้อมสําหรบัการเพาะปลูกที่

อาศยัขอ้มลูจากเซน็เซอรต์รวจวดัเพยีงสภาพดนิ อุณหภูม ิและความชื้น 

ทําให้ได้ข้อสรุปสําหรับตัดสินใจที่ย ังไม่รอบคอบเท่าที่ควร ทัง้ น้ี

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวมคีวามเกี่ยวพนักบัหลายปจัจยัเช่น ลกัษณะของต้น

พชื ปรมิาณปุ๋ ย ศตัรูพชืและลกัษณะของแปลงเพาะปลูก หากเกษตรกร

ไม่หมัน่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชอย่างสมํ่าเสมอ อาจทําให้
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ราสพเ์บอรี พาย ไฟรว์อลล ์สาํหรบัหน่วยงานธรุกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) 

Raspberry Pi firewall for Small and Medium Enterprise (SMEs) 
นพดล จนิตสนุทรอุไร1, ตรรีตัน เมตตก์ารุณ์จติ2 
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บทคดัย่อ  

ในบทความนี้ นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนําบอร์ด ราสพ์เบอรี พาย         

(raspberry pi : RPi) ทีเ่ป็นบอร์ดสมองกลฝงัตวั (embedded board) ชนิด

หนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ในปจัจุบนั  ประยุกต์การใช้งานเป็นอุปกรณ์ไฟร์วอลล ์

(Firewall) ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบราสเบอร ีพายไฟร์วอลล์กบั บอร์ดสมองกลฝงัตวั

อื่นๆ ที่ใช้เป็นไฟร์วอลล์ และ ไฟล์วอล์ของเราท์เตอร์ขนาดกลาง ซึ่งผล

ออกมานัน้ เห็นได้ว่า ราสพ์เบอรี พายนัน้ เมื่อเทียบกับ คิวบี้บอร์ด 

ประสทิธภิาพการทาํงาน ในแงข่องทรพูุต(throughput) กบัจํานวนกฏของไฟร์

วอลล์นัน้ ควิบี้บอร์ด ไฟร์วอลล์ สามารถทํางานได้ดีกว่า ราสพ์เบอร ีพาย 

ไฟร์วอล์ แต่ก็ไม่แตกต่างกนัมาก นอกจากนี้ราสพ์เบอร์รี่พายไฟร์วอลล์  มี

ความสามารถเทียบเคียงกบัไฟล์วอลล์ของเราท์เตอร์ขนาดกลางในแง่ของ 

การตัง้กฏของไฟร์วอลล์  รวมถึงการตรวจจบัและป้องกนัภยัคุกคาม  โดย

จุดเด่นของบอร์ดราสพ์เบอร ีพาย ไฟร์วอลล์  คอืมรีาคาถูกว่าเราเตอร์ขนาด

กลางมาก ทีเ่ป็นทางเลอืกสาํหรบัธุรกจิขนาดกลางและเลก็ทีจ่ะนําไปใชง้านได ้

คาํสาํคญั : ราสพเ์บอร ีพาย , ไฟรว์อลล ์ , ความปลอดภยัของอนิเทอรเ์นต , 

หน่วยงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

1.บทนํา 

การใชง้านอนิเทอร์เนตในปจัจุบนันี้ มหีลากหลายรูปแบบด้วยกนัทัง้ เขา้

เพื่อไปหาขอ้มลู  อ่านข่าวสาร หรอืเพื่อทําการ ดาวน์โหลด  ขอ้มลูเพื่อใชใ้น

การทําธุรกรรมต่าง ๆ ในการเขา้ใช้งานดงักล่าวอาจจะมภียัคุกคามทางอิน

เทอร์เนตต่าง ๆ มากมาย อาทเิช่น [1] การใส่คําสัง่ขอ้มูลผ่าน SQL (SQL 

injection) การเปิดช่องโหว่ของการยนืยนัตวัตน (Broken Authentication) 

การปลอมแปลงหน้าเวบ็เพจ (cross site scripting : XSS) จากการสํารวจ

ขอ้มลูทางสถติขิอง  Internet Security Threat Report ประจําปี 2014 [2]  

จํานวนการปิดกัน้เว็บไซต์ที่อนัตรายนัน้ มจีํานวนมากกว่าปีที่แล้วถึง 23% 

และ อตัราของการโจมตขีองหน่วยงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  เมือ่

เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ มสีดัส่วนทีม่ากขึน้จากเดมิถงึ 11 % จะเหน็ไดว้่าอนัตราย

ของภยัคุกคามทางอนิเตอร์เน็ตต่อหน่วยงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก 

นัน้มมีากยิง่ขึน้ และเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

มาตรการความปลอดภยัของอนิเทอรเ์นตในหน่วยงานธุรกจิต่าง ๆมคีวาม

แตกต่างกนัไป ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิและลกัษณะงานของธุรกจินัน้ 

ๆ ด้วย สําหรัองค์กรขนาดใหญ่ทัว่ ไป มีการป้องกันภัยคุกคามทาง

อิน เทอร์ เ น็ตที่มีประสิทธิภาพที่ดี โดยการลงทุนกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ตวัอย่างเช่น ไฟร์วอลล์  ระบบการป้องกนัการบุกรุก (intrusion prevention 

systems : IPS) แอพพลเิคชัน่เกทเวย์ (application gateway) เป็นต้น โดย 

อุปกรณ์ดงักล่าวนัน้ มรีาคาค่อนขา้งสูง เมือ่เทยีบกบั ลกัษณะของรายไดข้อง

หน่วยงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะธุรกจิขนาดเลก็จะไม่

ลงทุนในส่วนนี้  อีกทัง้ต้องเพิม่บุคลากรในการจดัการอุปกรณ์ดงักล่าว ซึ่ง

ค่อนขา้งซบัซอ้น และเป็นการสิน้เปลอืงจนเกนิไป  

บทความนี้จะใหเ้ห็นถงึทางเลอืกหนึ่งของน่วยงานขนาดกลางและขนาด

เลก็ ทีส่ามารถใชไ้ฟรว์อลล ์ในราคาถูกได ้โดยการประยุกต์ใช ้บอร์ดสมองกล

ฝงัตวั ทีม่รีาคาถูก เช่น ราสพเ์บอร ีพาย มาใชเ้ป็น ไฟรว์อลล ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์

หลกัในการป้องกนัภยัคุกคามในอินเทอร์เนตให้กบัหน่วยงานธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ให้สามารถเลอืกซื้ออุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัของ

อนิเทอรเ์นต ในราคาย่อมเยาว ์และมปีระสทิธภิาพทีเ่ทยีบเคยีงกบั ไฟร์วอลล ์

ในระดบัองคก์ร โดยส่วนแรกจะกล่าวถงึการแนะนําอุปกรณ์ ราสพ์เบอร ีพาย 

ในปจัจุบนันี้ว่ามอีะไรบา้ง และในส่วนทีส่อง จะนําราสพ์เบอร ีพาย ดงักล่าว

นัน้นํามาเปรยีบเทยีบกบั ไฟรว์อลล ์ในระดบัองคก์รทีม่ใีชอ้ยู่ ณ ปจัจุบนั เพื่อ

หาความแตกต่างในดา้นต่างๆเช่น  ประสทิธภิาพในการทํางาน  ความเรว็ใน

การป้องกนั  และความสามารถในการรองรบัขอ้มลู  

 

2.ราสพเ์บอรี พาย ไฟรว์อลล ์(RPi Firewall) 

ราฟเบอร ีพาย (raspberry pi : RPi)  [3]  เป็นบอร์ดระบบฝงัตวั ที่มี

ลกัษณะคลา้ยคอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก  มขีนาดเท่ากบับตัรเครดติ  ซึ่งพฒันา

จาก มหาวทิยาลยัแคมบรดิจ ์เมือ่ปี 2012 โดยราคาอยู่ทีป่ระมาณ 35 เหรยีญ

สหรฐั โดยบอร์ด ราสพ์เบอรี พาย นัน้ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล 

สถาปตัยกรรมแบบอาร์ม (advance RISC machine : ARM)  และมหีน่วย

ประมวลผลภาพ 3 มติ ิสําหรบัการฉายภาพวดีโีอ ขนาดความละเอยีดสูง มี

หน่วยความจําชัว่คราว (random access memory : RAM) ทีแ่ตกต่างกนัไป

ในแต่ละรุ่น ซึ่งจะกล่าวต่อไป และสามารถเพิม่หน่วยความจําโดยใช ้เอสดี

การด์(SD card) ได ้พอร์ทการเชื่อมต่อประกอบดว้ย เฮชดเีอ็มไอ(HDMI)  ยู

เอสบ(ีUSB)  และ พอร์ต อเีทอร์เนต(ethernet) ซึ่งมคีวามนิยมอย่างมากใน

หน่วยอุตสาหกรรมระบบโครงข่ายอจัฉรยิะ โดยที่ ราสพ์เบอร ีพาย นัน้ 

ทํางานดว้ยระบบ ลนุีกซ์ ซึ่งกห็มายความว่า สามารถใชต้ดิตัง้โปรแกรม ทํา

เป็นเวบ็เซฟิเวอร ์หรอืจะเป็นหน่วยควบคุมอื่นๆได ้โดยทีร่ะบบปฏบิตักิารนัน้

จะเกบ็ไวใ้นเอสดกีารด ์(SD card) เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีรอ้ย ทุกหน่วย

ประมวลผลของ ราสพเ์บอร ีพาย กจ็ะเริม่ทาํงานทนัท ี 
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2.1 คณุสมบตัขิอง ราสพเ์บอร ีพาย โมเดล บ ี(raspberry pi model B) 

[4] 

เป็นรุ่นของบอรด์ทีไ่ดร้บัความนิยมและใชก้นัมากทีสุ่ดในขนาดนี้ ซึ่งในรุ่น

นี้ไดร้บัการพฒันาจากรุ่น เอ และมสีว่นทีส่าํคญัดงัต่อไปนี้ 

• หน่วยประมลผล ARM  700 MHz แกนเดยีว 

• RAM 512 MB 

• พอรท์ยเูอสบ ี2 ช่อง 

• พอรท์อเีทอรเ์นต 100 Mb ใช่สาํหรบัเสยีบสายแลน 

• กาํลงัส่งไฟฟ้าอยู่ที ่700 mA 

 

2.2 คณุสมบตัขิอง ราสพเ์บอร ีพาย 2 (raspberry pi 2) [4] 

เป็นรุ่นของบอร์ดทีพ่ฒันาจากโมเดล บ ีพลสั ในปจัจุบนั ซึ่งในรุ่นนี้นัน้ มี

คุณสมบตัหิลกัเหมอืนกบั โมเดล บ ีพลสั เหมอืนกนัทัง้หมด แต่จะพฒันาเรื่อง

ของประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงเพิ่ม ความหลากหลายเพื่อรองรับ

เทคโนโลยใีนอนาคต เช่น รองรบัการทาํงานกบั วนิโดวส ์10 และลกัษณะทีใ่ช้

กบักราฟฟิคระดบัสงู เป็นตน้ ซึง่รายละเอยีดของคุณสมบตัมิดีงันี้ 

• หน่วยประมลผล ARM Cortex-v7 900 MHz 4 แกน 

• RAM 1 GB LPDR2 SDRAM หน่วยความจาํ 2 ตวั 

• พอรท์ยเูอสบ ี4 ช่อง 

• พอรท์อเีทอรเ์นต 100 Mb ใช่สาํหรบัเสยีบสายแลน 

• กาํลงัส่งไฟฟ้าสงูสุดอยู่ที ่1000 mA 

 

2.3 ซอฟต์แวร ์ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์

2.3.1 ซอฟต์แวร ์IPFire [5] 

IPFire เป็นซอฟต์แวร์ทีอ่อกแบบเพื่อทําการปรบัปรุงและพฒันาเกีย่วกบั

ความปลอดภยัทางดา้นเครอืข่าย ซึ่งใชไ้ด้ตัง้แต่ในระดบัองค์กรธุรกจิขนาด

เล็ก จนถึง ธุรกจิขนาดใหญ่ ซึ่งซอฟต์แวร์ดงักล่าวนี้มลีกัษณะการทํางานที่

ง่าย และมหีน้าจอการทํางานในส่วนของผู้ใช้งานค่อนขา้งสะดวกต่อการใช้

งาน โดยใน คุณสมบตักิารทํางานในดา้นไฟร์วอลล์ จะอ้างองิจากการทํางาน

ของ การตรวจสอบแพค็เกจ็แบบสถานะสมัพนัธ์ (serial peripheral interface 

: SPI) ซึ่งจะสรา้การทาํงานบนเฟรมเวริค์ ทีช่ ื่อว่า เนตฟิลเตอร์ (netfilter) 

โดยลกัษณะการทํางานของส่วนนี้จะแจง้เตอืนการทํางานถงึ 4 ระดบัดว้ยกนั 

ซึง่เปรยีบไดถ้งึ 4 ระดบัของความปลอดภยั 

สเีขยีว  แสดงถงึ  ระดบัปลอดภยั (safe area) 

สแีดง  แสดงถงึ  ระดบัอนัตราย (danger area) 

สน้ํีาเงนิ แสดงถงึ ระดบัของพืน้ทีไ่รส้าย หมายความว่า เป็นส่วนหนึ่งของ

เครอืขา่ยภายใน (wireless network) 

สสีม้ แสดงถงึ เขตของการควบคุมของไฟรว์อลล ์ (demilitarized zone : 

DMZ) 

 

ซึ่งในระดบัที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ จะเอาไปใช้ในการตัง้กฏไฟร์วอลล ์         

(firewall rules) ทีส่ามารถกําหนดใหอุ้ปกรณ์ดงักล่าวนัน้สามารถจดัการกบั 

IP ทีเ่ขา้ข่ายอนัตรายได ้อย่างเช่นการลบทิ้ง หรอืปิดกัน้ไม่ให้ผ่าน เป็นต้น 

หน้าจอการทาํงานของการตัง้กฏไฟรว์อลล ์เป็นไปตามรปูที ่1 

 

รปูที ่1 หน้าจอการทาํงานของการตัง้กฏ ไฟรว์อลลข์อง IPFire [5] 

2.3.2 ซอฟต์แวร ์Utangle Firewall [6] 

เป็นซอฟต์แวร์ทีร่วมอยู่ในตวัอุปกรณ์เซฟิเวอร์ของ Utangle ซึ่งสามารถ

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวแยกออกมาเพื่อทําแยกออกมาต่างหากได้ ซึ่ง

คุณสมบตักิารทาํงานนัน้ สามารถกาํหนดกฏของไฟรว์อลลเ์พิม่ปิดกัน้ไม่ใหไ้อ

พแีอดเดรส ทีไ่ม่พงึประสงคส์ามารถเขา้มาในเครอืข่ายได ้และสามารถสรา้ง 

DMZ เพื่อทําการป้องกนักฏที่เพิม่ออกมาได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน

เวบ็ไซต์ได ้

2.3.3 ซอฟต์แวร ์IPTable [7] 

IPTable เป็น ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของระบบปฏบิตักิารลนุิกซ์ ทีส่ามารถ

สรา้งกฏของไฟร์วอลล์  ได ้โดยใชเ้วลาการตอบสนองรวดเรว็ ซึ่งคุณสมบตัิ

การทํางานนัน้ ซอฟต์แวร์ดงักล่าวสามารถสร้างกฏไฟร์วอลล์ได้ จดัการ

การจราจรของขอ้มลูทีเ่ขา้มาได ้และสามารถจดัการ ไอพแีอดเดรส ต่างๆได ้

เช่น การจดัการไอพ ีโปรโตคอล พอร์ท เป็นต้น ซึ่งหน้าจอการทํางานนัน้

เป็นไปตามรปูที ่2  

 
 

รปูที ่2 หน้าจอการทาํงานของการตัง้กฏไฟรว์อลลข์อง IPTable [8] 
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3.ราสพเ์บอรี พาย ไฟรว์อลล ์กบั ไฟรว์อลลต์วัอ่ืน ๆ 

3.1 ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์กบั บอรด์สมองกลฝงัตวัอื่น ๆ 

งานวจิยัของ Zubair Nabi [9] ทีนํ่าเสนอเรื่อง A $35 Firewall for the 

Developing World ไดส้รุปใจความเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบ บอรด์ ราสพเ์บอ

ร ีพาย ทีป่ระยุกต์การใช้งานในดา้นของอุปกรณ์ไฟร์วอลล ์ เทยีบกบั 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) โดยที่งานวิจยันี้จะวดัความสามารถในด้านต่างๆของการ

ทํางานของไฟร์วอลล ์ อย่างเช่น การตัง้กฏไฟร์วอลล์ ประสทิธภิาพในการ

ทํางาน รวมถึง องค์ประกอบในด้านอื่นๆ อย่างเช่นการแปลงที่อยู่ของ

เครอืข่าย (network address translation : NAT) หรอืการ ดูขอ้มลูทีเ่ขา้มา 

เป็นตน้ ซึง่จะอธบิายเป็นส่วน ๆ ดงันี้ 

3.1.1 ความสามารถในการสรา้งกฏไฟรว์อล ์

ความสามารถในการสรา้ง กฏไฟร์วอลล์ ของ ราสพ์เบอร ีพาย ไฟร์วอลล ์

มีปริมาณข้อมูลอยู่ที่ 58 Mbps แตกต่างจาก คิวบี้บอร์ดไฟร์-วอลล ์  

(cubieboard firewall) ทีท่ํางานอยู่ที ่54Mbps และเมือ่ทําการเพิม่จํานวนกฏ

เพิม่ขึน้ จํานวนทรูพุท  (throughtput)  ควิบี้บอร์ด ไฟร์วอลล์ จะสูงกว่าเมือ่

เทยีบกบั ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์ ซึง่ลกัษณะความสามารถจะเป็นไปตาม 

รปูที ่3 

รปูที ่3 ประสทิธภิาพของการสรา้งกฏของไฟรว์อลล ์ระหว่าง  ราสพเ์บอร ี

พาย ไฟรว์อลล ์มาเทยีบกบั ควิบีบ้อรด์ ไฟรว์อลล ์[9] 

3.1.2 คณุสมบตัแิละความสามารถของการทํางานทัว่ไป 

ในงานวจิยันี้จะกล่าวคุณสมบตัภิายในของ ระหว่าง  ราสพเ์บอร ีพาย ไฟร์

วอลล ์มาเทยีบกบั ควิบี้บอร์ด ไฟร์วอลล ์ โดยที ่ราสพ์เบอร ีพาย ไฟร์วอลล ์

ทํางานดว้ยหน่วยประมวลผล สถาปตัยกรรม ARM ความเรว็ 700MHz เกบ็

ขอ้มลูดว้ย มลัตมิเีดยีการด์ (multimedia card : MMC) ภายนอก หรอืผ่าน เอ

สดีการด์(SD card) ซึ่งมีอินเตอร์เฟสการใช้งาน พอร์ทเอนกประสงค ์

(general-purpose input/output : GPIO) และ พอร์ทสื่อสารขอ้มูลแบบ

อนุกรม (universal asynchronous reciever/transmitter : UART) รวมอยู่ใน

ซอฟต์แวรด์ว้ย ซึ่งเป็นทีน่ิยมมากในการพฒันาอุปกรณ์ดว้ยระบบปฏบิตักิาร 

ลนุีกซ์ 

ส่วน ควิบีบ้อรด์ ไฟรว์อลล ์ทาํงานดว้ยสถาปตัยกรรม  ARM เข่นเดยีวกบั 

ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์ความเรว็ 1 GHz และเกบ็ขอ้มลูดว้ยหน่วยจดัเกบ็

ภายในขนาด 4 GB NAND Flash และสามารถเพิม่หน่วยความจําผ่าน เอสดี

การด ์(SD card) ได ้และอนิเตอรเ์ฟสการใชง้านเพิม่เตมิ อย่างเช่น ช่องเสยีบ

ยูเอสบ ี, ช่องการสื่อสารแบบอนุกรมแบบซงิโครนัส (inter-integrated circuit 

: I2C) , พอร์ทสถานะสมัพนัธ์ (serial peripheral interface : SPI) และ 

พอร์ทช่องแรงดนัไฟฟ้าทีแ่ตกต่าง (low-voltage differential signaling : 

LVDS)  

ในตารางที่ 1 เป็นการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัริะหว่าง ราสพ์เบอร ีพาย 

ไฟรว์อลล ์มาเทยีบกบั ควิบีบ้อรด์ ไฟรว์อลล ์

ตารางที ่1 คุณสมบตักิารใชง้านระหวา่ง ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์กบั ควิบี้

บอรด์ ไฟรว์อลล ์[9] 

คณุสมบติั Raspberry Pi Cubieboard 

หน่วยประมวลผล(MHz) 700 1000 

GPU 24 7.2 

ความจาํ 512 1024 

Ethernet 10/100 10/100 

ราคา ($) 35 59 

 

3.2 ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์กบั เราทเ์ตอรใ์นระดบักลางในแงไ่ฟร์

วอลล ์

โดยในทีน่ี้จะใช ้เราท์เตอรย์ีห่อ้ Cisco 1900 series มาเป็นตวัแทนของ

เราท์เตอร์ในระดับกลางเพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้าน

คุณสมบตั ิและความสามารถในการทาํงานของไฟรว์อลล ์

3.2.1 การเปรยีบเทยีบในแงข่องไฟรว์อลล ์

ในเราท์เตอร์ดงักล่าวนัน้การที่จะสามารถมคีุณสมบตัใินการป้องกนัความ

ปลอดภัยของอินเตอร์เน็ตได้ จะต้องทําการลงซอฟต์แวร์เพิ่มเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการทํางานของเราท์เตอร์ ซึ่ง ซอฟต์แวร์นัน้มชีื่อว่า Cisco 

IOS Firewall [10] ซึง่คุณสมบตัใินการทาํงานมดีงันี้ 

• ตรวจสอบแพค็เกต็ สเตจฟูล (stateful) สาํหรบัการใชง้านไฟรว์อลลจ์รงิ 

• การตรวจสอบ พรอ็กซี ่(proxy) เพือ่ควบคุมการเขา้ถงึทรพัยากร 

• การขอตรวจสอบการป้องกนัโปรโตคอลทัว่ไปและโปรแกรม 

• สนบัสนุน ไฟรว์อลลโ์ปร่งแสง (transparent firewall) 

• ป้องกนัการกระจายปฏเิสธบรกิาร (DDOS)  

• บนัทกึการตดิต่อและสนบัสนุนการตรวจสอบและแจง้เตอืน 
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ซึ่งคุณสมบตัิดงักล่าวนัน้จะเป็นส่วนทีเ่พิม่เตมิ (add-ons) ของเราท์เตอร์

เพื่อให้อุปกรณ์ดงักล่าวนัน้ สามารถทํางานเป็นไฟร์วอลล์ป้องกนัการโจมตี

ของอนิเตอรเ์น็ตได ้ 

โดยจากงานวจิยัของ Thaier Hayajneh, Bassam J. Mohd , Awni 

Itradat, และ Ahmad Nahar Quttoum [11]  ทีนํ่าสนอเรื่อง Performance 

and Information Security Evaluation with Firewalls ไดนํ้าเสนอเกีย่วกบั

ประสทิธิภาพการทํางานของไฟร์วอลล์ในเชงิสถิติ ของอุปกรณ์ที่เป็นไฟร์

วอลล์โดยตรงกบัเราท์เตอรที่เพิม่ซอฟต์แวร์ โดยในทีน่ี้จะใหค้วามสําคญัใน

ส่วนที่เป็นเราท์เตอร์ที่เพิม่ซอฟต์แวร์ ผลลพัธ์ที่ได้นัน้ เมื่อทําการใส่ ขอ้มูล

แพ็ค เกต  (packets) ที่ เพิ่มมากขึ้น  จะทํ าให้  จํ านวนข้อมูลที่ เ ข้ามา             

(throughtput) มากขึน้ ม ีสดัส่วนความล่าชา้ (delay)  ทีเ่พิม่ขึน้ และค่าความ

แปรปรวนของความล่าชา้ (jitter delay) ทีเ่พิม่มากขึน้ ตามสถติใินรปู 4 , 5 

และ 6 ซึ่งจะสงัเกตุว่าไฟร์วอลล์โดยตรงนัน้ สามารถทําประสทิธภิาพได้

มากกว่า เราทเ์ตอรท์ีท่าํการเพิม่ซอฟต์แวรเ์ขา้ไป 

 

รปูที ่4  ประสทิธภิาพของทรพูตุเมือ่สง่แพค็เกต็ในขนาดต่างๆ [11] 

 

รปูที ่5  ประสทิธภิาพของเวลาในการลา่ชา้เมือ่ส่งแพค็เกต็ในขนาดต่างๆ [11] 

 

รปูที ่6  ประสทิธภิาพของความแปรปรวนในการล่าชา้เมือ่ส่งแพค็เกต็ใน

ขนาดต่างๆ [11] 

แต่ทัง้นี้อาจจะสรุปไดว้่า คุณสมบตัดิงักล่าวนัน้ เราท์เตอร์เมือ่ทําการเพิม่

ซอฟต์แวร์ที่สามารถทํางานเกี่ยวกบัไฟร์วอลล์ได้ จะมคีวามสามารถในการ

ตรวจสอบและป้องกนัภยัคุกคามทางอินเทอร์เนตได ้ซึ่งในแต่ละรุ่นนัน้ จะมี

ความสามารถในการรองรบัประสทิธภิาพทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้เนื่องจาก

ปจัจยัในดา้นคุณสมบตัภิายในต่างๆ ซึง่จะกล่าวในขอ้ต่อไป 

3.2.2. การเปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองระบบตรวจสอบและป้องกนัการ

บุกรกุ 

ในส่วนของ Cisco 1900 Series นัน้ เมื่อทําการติดตัง้ Cisco IOS 

Firewall แล้วเมื่อทําการติดตัง้คุณสมบัติของระบบตรวจสอบการบุรุก 

(intrusion detection system : IDS) นัน้ ทาํใหก้ารทํางานของเราท์เตอรน์ัน้มี

ประสทิธภิาพลดลง [12]  และทําใหสู้ญเสยีหน่วยความจําส่วนหนึ่งไปใหก้บั

การทาํงานนี้ โดยคุณสมบตัขิอง IOS Firewall IDS นัน้ มกีารทาํงานดงันี้ 

• สามารถส่งการแจง้เตอืนไปยงัหน่วยการทาํงานกลางได ้

• สามารถทิง้แพค็เกตทีไ่มพ่งึประสงคไ์ด ้

• สามารถรเีซทการเชือ่มต่อโพรโตคอล ทซีพี ี(TCP) ได ้

ส่วนระบบป้องกนัการบุกรุก [13] (intrusion prevention system : IPS) 

นัน้ เป็นส่วนทีต่อ้งทาํการเพิม่ซอฟต์แวร์ต่างหากเขา้มาเพื่อเพิม่คุณสมบตัใิน

การป้องกนัการบุกรุกของภยัคุกคามต่างๆได ้ซึ่งคุณสมบตัต่ิางๆนัน้ แสดงใน

รปูที ่7 
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รปูที ่7  คุณสมบตักิารทาํงานของระบบป้องกนัการบุกรุกของเราทเ์ตอร ์

Cisco [13] 

ส่วนของ ราสพเ์บอร ี พาย ไฟรว์อลล ์ การทาํงานของระบบตรวจสอบและ

ระบบป้องกนัการบุกรุกนัน้ จะตอ้งทาํการเพิม่เฟิรม์แวรเ์พิม่เตมิ (add-on) [5] 

เพือ่ทาํการเพิม่คุณสมบตัดิงักล่าวเขามา ซึง่ในบาง add-on นัน้ สามารถ

ทาํงานไดท้ง้การตรวจสอบและการป้องกนัการบุกรุกในตวัเดยีวกนัได ้ เช่น 

Guardian ,Snort เป็นตน้  

3.3 การเปรยีบเทยีบในเชงิราคาของอุปกรณ์ 

ในส่วนของราคานัน้ เนื่องดว้ยราคาของ Cisco Router 1900 Series นัน้ 

เป็น เราท์เตอร์ในหน่วยงานธุรกิจขนาดกลาง ราคาของอุปกรณ์ก็อยู่ใน

ขอบเขตของหน่วยงานธุรกจิขนาดกลางสามารถยอมรบัได ้ช่วงราคาจะอยู่ที ่

[14] 21,000 – 52,000 บาท แต่ในส่วนของบอร์ด ราสพ์เบอร ีพาย  นัน้ ใน

ส่วนของต้นทุนบอร์ด ราคาจะอยู่ที ่ประมาณ 35 $ หรอืคอืเป็นเงนิไทยอยู่ที่

ประมาณ 1,050 บาท โดยราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่งราคานัน้ 

เหมาะสําหรบั ธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่อนข้างจํากดั แต่ทัง้นี้ทัง้

นัน้เอง เมือ่ราคาสูงมากขึน้ คุณภาพของตวัอุปกรณ์กจ็ะดขี ึน้ตามไป แต่ทัง้นี้

ต้องขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมกบัขอ้มูลที่รบัเขา้มา และองค์ประกอบอื่นๆที่

ตอ้งพจิารณาดว้ย 

3.4 ขอ้จาํกดับางประการ 

ในส่วนของคุณลกัษณะการทาํงานเบือ้งต้นนัน้ เนื่องจาก ราสพ์เบอร ีพาย 

ไฟรว์อลล ์เป็นบอรด์สมองกลทีม่ขีนาดเลก็และราคาถูก คุณสมบตับิางอย่างก็

ไม่สามารถทําได้เหมือนกับเราท์เตอร์ขนาดกลางในแง่ของไฟร์วอลล์ได้

ทัง้หมด อย่างเช่น ขอ้จํากดัในเรื่องของ แบนด์วธิ (Bandwidth) การใชง้านที ่

ราสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์ทาํงานในแบนด์วธิ ทีน้่อยกว่า ทัง้นี้เพราะมาจาก 

อเีทอร์เนต พอร์ต ทีร่องรบัไดสู้งสุดแค่ 100 Mbps[4] ซึ่งไม่เหมอืนกบัเราท์

เตอร์ขนาดกลางทีส่ามารถทําไดสู้งสุด 1 Gbps[10] ซึ่งวธิกีารแกป้ญัหานัน้ 

สามารถทําได้โดยการเพิ่มบอร์ดดงักล่าวเพื่อเป็น โหลดบาลานซ์ (Load 

Balance) หลายๆตวัยดืหยุ่นกบัความต้องการของแต่ละธุรกจิ และคุณสมบตัิ

ภายนอก ถา้นําไปใชใ้นแงข่องไฟรว์อลลนัน้ เนื่อกจาก  

พเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์มพีอรท์ อเีทอรเ์นต (LAN) แค่ 1 พอรต์เท่านัน้ แต่

เนื่องดว้ยคุณสมบตัขิองไฟรว์อลลท์ีจ่ะตอ้งม ีพอร์ต อย่างน้อย 2 พอร์ตขึน้ไป

เพือ่ทีร่องรบัเสน้ทาง สาํหรบั ขอ้มลูขาเขา้ (Inbounf Port) และ ขอ้มลูขาออก 

(Outbound port) ทีจ่ะเขา้ไปยงัเราทเ์ตอรน์ัน้ วธิกีารแกป้ญัหาของ  ราสพ์เบอ

ร ีพาย ไฟร์วอลล์ นัน้ จะต้องใช ้พอร์ตยูเอสบ ีในการทีจ่ะแปลงเป็น อเีทอร์

เนตพอร์ตขาออกให้ซึ่งจะต้องเสยีทรพัยากรของพอร์ตยูเอสบไีป 1 ช่องเพื่อ

รองรับคุณสมบัติดังกล่าว แต่ทัง้นี้ เนื่องจากความต้องการพื้นฐานของ

หน่วยงานธุรกจิขนาดเลก็ ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูทีม่าก การใช ้ราสพ์เบอร ี

พาย ไฟร์วอลล ์เพยีงตวัเดยีวเพื่อป้องกนัภยัคุกคามอินเทอร์เนต เพยีงพอ

สาํหรบัหน่วยงานธุรกจิดงักล่าว 

4.บทสรปุ 

ในบทความนี้ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการเอาบอร์ด ราสพ์เบอร ีพาย  มา

ประยุกต์ใชเ้ป็นไฟรว์อลล ์ทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิองราสพ์เบอร ีพาย 

ไฟร์วอลล์ และซอร์ฟแวร์ที่นํามาใช้เป็นไฟร์วอลล์ และได้เปรียบเทียบ 

ประสทิธภิาพการทาํงานในแงข่องทรพูุตกบัการตัง้กฏของไฟรว์อลล ์เทยีบกบั

ควิบีบ้อรด์ ไฟรว์อลล ์โดยประสทิธภิาพของควิบีบ้อรด์ไฟรว์อลล ์ดกีว่า ราสพ์

เบอรพีายไฟร์วอลล์เลก็น้อย ราสพ์เบอรพีายไฟร์วอลล์  มคีวามสามารถและ

การทาํงานเทยีบเคยีงกบัเราทเ์ตอรข์นาดกลางในแงข่องการทํางานไฟล์วอลล์

ได้ อย่างเช่น การตัง้กฏของไฟร์วอลล์  รวมถงึการตรวจจบัและป้องกนัภยั

คุกคาม แต่ทัง้นี้ ในส่วนของการทํางานนัน้ ราสพ์เบอร ีพาย ไฟล์วอลล์นัน้ 

อาจจะมขีอ้จาํกดัต่างอยา่งเช่น แบรนดว์ธิในการใชง้าน รวมถงึประสทิธภิาพที่

ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเราท์เตอรใ์นระดบักลางในแง่ไฟรว์อลล์ ส่วนใน

ดา้นของราคานัน้ ราคาของบอรด์ ราสพเ์บอรพีายมรีาคาขายอยู่ที ่ไม่เกนิสอง

พนับาท นัน้ มรีาคาถูกมาก เมือ่เทยีบกบัเราท์เตอร์ขนาดกลางทีม่รีาคาขาย

อยู่ที ่ 21,000 – 52,000 บาท ทาํใหร้าสพเ์บอร ีพาย ไฟรว์อลล ์เป็นทางเลอืก

ของ หน่วยงานธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ ทีต่้องการประหยดัต้นทุนของ

ไฟรว์อลลไ์ด ้
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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 

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  
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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. 

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 

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

II. PROPOSED CHAOTIC MAP USING POWER ABSOLUTE-
VALUE NONLINEARITY 

This paper proposed a simple chaotic map given by 

q
nn xx 11 −=+ α                               (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 

dx
xd

N
LE n

N

nN

)(log1lim 1

1
2

+

=
∞→ ∑=                      (2) 

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

1
1)1()(

)( 1

−

−
=

−
== +

n

q
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n x
xq

dx
xd

dx
xd

xJ
α
ααα          (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  1=q  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 

rq

LE

 
Figure 2.  The three-dimensional LE spectrum where the 

maximum positive LE is largest when r approaches 600 (normalised to 
2) 
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Figure 3.  An apparently chaotic waveforms of the proposed 
chaotic map in time-domain over 0s to 1000s. 

 

Figure 4.  A Cobweb plot of the proposed chaotic map in Eq. (1). 

xx q =−1α                                (4) 

Solving Eq. (4) yields the fixed points. For case 1=q , the fixed 
points (x1

*, x2
*) are given by 

     
1

1*
1 −

=
α

x    
α+

=
1

1*
2x                        (5) 

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, 

0)1()( =−= nn xsignxJ αα                      (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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Figure 5.  The proposed hash function comprises eight proposed 

chaotic maps connected in a circular network 

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). 

III. ROPOSED HASH ALGORITHM 
 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  
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(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 7.  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) 
 
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 
 
>>Map M into integer with interval [0 , 1] 
 
 # First Stage (Input Stage) 
while (t < N) 

 while (i < 7) 
 >> |1))1,1()((|),( −−+×= tiXkMtiX α   
 >> k = k+1 
 >> i = i+1 

 end 
>> |1))1,1()((|),8( −−×= tXkMtX α  
>> k = k+1 
>> t = t+1 
end 
>> i = 1 
 

# Second Stage 
while (t < N+10) 
 while (i < 7) 
 >> |1)1,1(|),( −−+= tiXtiX α      
 >> i = i+1 
 end 
>> |1)1,1(|),8( −−= tXtX α  
>> t = t+1 
end 
 >> H = Map X into integer with interval [0 , 2n] 
>> return H 
 
Figure 8.  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. 

IV.  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  

TABLE I.  SUMMARY OF STATISTICAL MEASURE METHODS. 

Statistical measure methods Formulas 

(1) Minimum changed 
bit number { }( )min 1

min N
i i

B B
=

=  

(2) Maximum changed 
bit number { }( )max 1

max N
i i

B B
=

=  

(3) Mean changed bit 
number 

1

1 N

i
i

B B
N =

= ∑  

(4) Mean changed 
probability 100%BP

n
= ×  
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(5) 
Standard deviation of 

the changed bit 
number 

2

1

1 ( )
1

N

i
i

B B B
N =

∆ = −
− ∑  

(6) Standard deviation 
2

1

1 100%
1

N
i

i

B
P P

N n=

 ∆ = − × −  
∑  

 

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

 N=256 N=512 N=1024 N=2048 N=10000 

minB  46 45 45 44 42 

maxB  85 84 82 80 84 

B  63 63.04 63.23 62.65 62.9293 

P (%) 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 
 

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

 N=256 N=512 N=1024 N=2048 N=10000 

minB  59 58 56 55 53 

maxB  95 96 97 101 102 

B  78.35 78.89 78.66 78.86 78.9512 
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 

minB  103 101 102 102 99 

maxB  146 154 154 152 158 

B  126.86 127.75 126.74 126.93 126.8779 
P (%) 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 

 
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 

“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. 

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 50L n=  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. iB  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 / 2n  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  
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Figure 9.  Distribution of the number of bits changed. 
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Figure 10.  Histogram distribution of the number of changed bits for n

=256 and N =10000. 

proposed hashing scheme, the following collision test has been 
performed. The n -bit hash value of a random message of size 

50L n=   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:  

/ 8
'

1
| ( ) ( ) |

i

n

i
i

d dec m dec m
=

= −∑               (7)  

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. 
 

TABLE V.  ABSOLUTE DIFFERENCE FOR 2 HASH VALUES, WHERE N  = 
10000. 

Absolute difference (d) Min. Max. Mean 

MD5(128bit) 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 
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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 
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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 / 22n . 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 1282 . 
This keeps the system robust against this type of attack. 

V. 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 two-
dimensional 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. 

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] 

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 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. 

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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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 
 

n
YvnYvYvYpnYpYp

Rz
+++++++

=
...21...21

  (1) 

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. 

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 

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 
 

RGB Image

Function I=rgb2gray (RGB)

Gray Image

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

 

 

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

 

 

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

 
 

 
Table 1 Summary of the proposed roughness measurements. 

 
 
 

Case1 
No 

wrinkle 
image 

Case 2 
Slight 

wrinkles 

Case 3 
Mild 

wrinkles 
 

(a) 

Case 4 
Moderate 
wrinkles 

Case 5 
Severe 

wrinkles 

Case1 
No 

wrinkle 
image 

Case 2 
Slight 

wrinkles 

Case 3 
Mild 

wrinkles 
 

(b) 

Case 4 
Moderate 
wrinkles 

Case 5 
Severe 

wrinkles 

Case1 
No 

wrinkle 
image 

Case 2 
Slight 

wrinkles 

Case 3 
Mild 

wrinkles 
 
 

Case 4 
Moderate 
wrinkles 

Case 5 
Severe 

wrinkles 

Case1 
No 

wrinkle 
image 

Case 2 
Slight 

wrinkles 

Case 3 
Mild 

wrinkles 
 

Case 4 
Moderate 
wrinkles 

Case 5 
Severe 

wrinkles 
 

Roughness Mesurements (Rz) for the five cases over 10 
sample points 

Case 1 
 No 

wrinkle 
image 

Case 2  
Slight 

wrinkles 

Case 3 
Mild 

wrinkles 

Case 4  
Moderate 
wrinkles 

Case 5  
Severe 

wrinkles 

     
68.9231 67.3182 66.3077 221.9677 286.5333 
66.5000 73.8235 73.9167 117.0323 104.0714 
58.4286 60.6842 67.7200 110.8235 120.6818 
53.4706 65.8947 65.8333 104.7667 110.4348 
55.9333 62.9474 77.0000 116.3636 121.3333 
54.4583 65.7333 64.5172 111.9333 116.6667 
62.6875 64.7368 65.2121 110.6563 105.2917 
63.2143 65.2727 65.9630 116.0800 102.4231 
57.4091 69.8947 75.8125 103.3548 105.0385 
52.5200 70.2941 81.5000 109.6571 114.4545 

59.35448 66.65996 70.37825 122.2635 128.6929 
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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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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาระบบเพื่อสร้างแผนผงัการเดนิทีอ่้างองิจาก

การเดินจริงของผู้ใช้ผ่านทางสมาร์ทโฟนระบบปฎิบัติการ Android 

ร่วมกบัการใช้โปรแกรมที่พฒันาขึ้นเพื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร ์

โดยที่สมาร์ทโฟนจะใช้ในการเก็บข้อมูลวิดโีอการเดนิ รวมถงึการเก็บ

ข้อมูลการเคลื่อนไหวจากเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตัง้ในสมาร์ทโฟน เช่น 

accelerometer หรอื gyroscope แต่จะไม่รวมถึงการใช้งานข้อมูลจาก 

GPS เน่ืองจากอาจเกดิการอบัสญัญาณเพราะเป็นการใช้งานในอาคาร

อกีทัง้ยงัมคีวามแมน่ยาํไมเ่พยีงพอเมื่อนํามาใชง้านในอาคารอกีดว้ย เมื่อ

ทําการเก็บข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จะทําการส่งต่อข้อมูลไปยงั

คอมพิวเตอรแ์ละใช้งานโปรแกรมที่พฒันาขึ้นอีกตวัหน่ึงเพื่อวิเคราะห์

ขอ้มูลวดิโีอโดยประมวลผลจากเสน้ขอบที่เกดิขึน้ระหว่างพืน้และกําแพง

ในการบอกลกัษณะพื้นทางเดินและสร้างเป็นแผนผงัการเดินได้อย่าง

สมบูรณ์โดยที่ระยะทางในแผนที่มอีตัราส่วนของระยะทางเทยีบเคยีงกบั

การเดนิจรงิโดยอา้งองิจากขอ้มลูการเดนิทีเ่กบ็มาได ้

 

คําสําคญั: แผนผงัในอาคาร, เซน็เซอร,์ สมารท์โฟน, การวเิคราะหภ์าพ

ทางเดนิในอาคาร, การคาํนวณระยะทางการเดนิ 

 

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 

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. 

 

Keywords: Indoor Floor Plan, Mobile Sensors, Image Based 

Indoor Detection, Walking Distance Computation 

 

1. บทนํา 

 หน่ึงในกิจกรรมหลกัของมนุษย์คือการเดินทางซึ่งมีทัง้การเดนิทาง

กลางแจ้งและในร่มหรอืในอาคาร โดยบางครัง้อาจเกดิการหลงทางได้

เมื่อไปในสถานทีท่ไีมคุ่น้เคยหรอืไมรู่จ้กั ซึง่สิง่ที่นํามาช่วยแก้ปญัหาน้ีคอื 

GPS ร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารแผนที่เช่น Google Maps เพื่อใช้ในการแสดง

ตําแหน่งปจัจุบนัและนํามาเทียบกบัแผนที่เพื่อทําให้เหน็ภาพรวมของ

สถานที่ปจัจุบนัรวมถงึใช้ในการค้นหาเสน้ทางสําหรบัการเดนิทางไปยงั

จุดหมายได้อีกด้วย แต่เมื่อต้องอยู่ภายในอาคาร แผนผงัทางเดินใน

อาคารจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการบอกตําแหน่งและระบุเส้นทางที่จะไปยงั

จุดหมายไดด้กีว่าเพราะในบางอาคารนัน้ไม่สามารถใช้งาน GPS ไดอ้ีก

ทัง้ GPS เองยงัมคีวามคลาดเคลื่อนสงูสดุอยูท่ี ่7.8 เมตร[1] 

 โดยปกติแผนผงัทางเดินในอาคารมกัจะอยู่ในรูปแบบของบอร์ดที่

ติดตามกําแพงในอาคารหรอืเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์สําหรบัผู้ที่เข้ามาใช้

งานอาคารใช้ในการอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตามปญัหาที่ยงัคงเกิดขึ้นคือ 

แผนผงัทางเดนิที่ซบัซ้อนและผู้ที่เข้ามาในอาคารต้องใช้เวลาในการทํา

ความเข้าใจ คน้หาจุดหมายปลายทางและเสน้ทางที่จะเดนิทางไปอกีทัง้

ยงัมคีวามยุ่งยากในการใช้งานเน่ืองจากแผนที่เป็นเพยีงแค่ข้อมูลภาพ

เท่านัน้ 

 ดงันัน้จงึมแีนวคดิในการพฒันาระบบเพื่อใช้ในการเกบ็ขอ้มูลทางเดนิ

ในอาคารและนําไปสร้างเป็นแผนผงัการเดนิในอาคารได้ นอกจากช่วย

ลดเวลาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําแผนผงัการเดินในอาคารได้แล้ว ยงั

สามารถนําไปต่อยอดกบัระบบนําทางในอาคารได ้[2],[3]  

 งานวจิยัฉบบัน้ีไดนํ้าแนวความคดิในการสรา้งแผนผงัการเดนิ[4] มา

เป็นต้นแบบในการพฒันาระบบใหผู้ใ้ช้งานสามารถสร้างแผนผงัการเดนิ

ได้โดยใช้เพยีงสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพวิเตอร์โดยหน้าที่หลกัของ

สมารท์โฟนคอืการเกบ็ขอ้มลูวดิโีอตลอดช่วงการเดนิและในเวลาเดยีวกนั
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จะมกีารเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวจากเซ็นเซอร์ที่ติดตัง้ในสมาร์ทโฟน

เช่น accelerometer หรือ gyroscope และส่งต่อให้กับเครื่ อง

คอมพวิเตอรเ์พื่อทําการประมวลผลและสรา้งแผนผงัการเดนิ 

 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 สําหรบัการสร้างแผนผงัอาคารหรอืแผนผงัการเดนิมนีักวจิยัที่คดิค้น

วธิกีารสร้างขึ้นโดยระบบที่พฒันาขึน้ร่วมกบัการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น 

งานวจิยัจาก Hyojeong Shin, Yohan Chon และ Hojung Cha ที่สรา้ง

ระบบ SmartSLAM[5] โดยใช้หลกัการของ Wi-fi fingerprint กบั

เซน็เซอร ์accelerometer และเขม็ทศิดจิทิลัช่วยในการสรา้งแผนผงั โดย

ใช้ความแรงสญัญาณของ access point เป็นเครื่องมอืหลกัในการระบุ

ตําแหน่งโดยวดัระยะห่างจาก access point ที่กําลงัเชื่อมต่ออยู่ กบั

ขอ้มลูจากเขม็ทศิเพื่อประกอบกนัจนสามารถสรา้งแผนผงัการเดนิได ้แต่

สําหรบังานวจิยัน้ีจําเป็นต้องทํางานร่วมกบั access point ของอาคารใน

การระบุตําแหน่งซึ่งในบางอาคารอาจไม่มกีารตดิตัง้ access point หรอื

สญัญาณอาจไมไ่ดค้รอบคลุมทัง้อาคาร 

 งานวิจยัของ Aditya Sankar และ Steven M.Seitz[6] พฒันา

โปรแกรมบนสมารท์โฟนระบบปฏบิตักิาร iOS เพื่อทําการถ่ายวดิโีอและ

เกบ็ขอ้มลูประกอบอื่นๆ นําไปสรา้งแผนผงัภายในบ้านจากการถ่ายวดิโีอ

โดยการหมุนรอบตวัเองที่บรเิวณกลางห้องและทําการเคลื่อนที่ไปเก็บ

ขอ้มูลทุกหอ้งภายในบ้าน หลงัจากนัน้ระบบจะให้ผูใ้ช้ช่วยทําการยนืยนั

และช่วยเหลือด้านข้อมูลเพื่อใหร้ะบบสามารถสร้างแผนผงัของบ้านได ้

แต่จะไดแ้ผนผงัในรูปแบบของบ้านพกัอาศยัหรอืหอ้งในอาคาร แต่ไม่ได้

มกีารกล่าวถงึการสรา้งทางเดนิทีเ่ชื่อมต่อกนัระหวา่งหอ้งภายในอาคาร 

 จากปญัหาที่ไดก้ล่าวไปแล้วนัน้ จงึไดนํ้าวธิกีารสร้างแผนผงัการเดนิ

[4] มาทําการพฒันาเพื่อใช้งาน โดยงานวจิยัน้ีมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วน คอื 

การเก็บข้อมูลการเดินด้วยสมาร์ทโฟน การระบุพื้นทางเดินจากภาพ 

และ  การคาํนวณระยะทางการเดนิ 

 

2.1 การเกบ็ขอ้มลูการเดนิดว้ยสมารท์โฟน 

 เน่ืองจากปจัจุบนัในสมาร์ทโฟนนัน้มกีารรวมเซน็เซอรห์ลายชนิดเข้า

ไวด้ว้ยกนัเพื่อประโยชน์การใช้งานในดา้นต่างๆ เช่น การถ่ายวดิโีอ การ

ตรวจจบัการเคลื่อนที่ หรอืแมแ้ต่การหมุนซึ่งสิง่เหล่าน้ี สามารถนํามาใช้

ในการสรา้งแผนผงัการเดนิในอาคารได ้โดยที่การถ่ายวดิโีอขณะเดนินัน้

จะทําใหเ้หน็ลกัษณะของพืน้ทางเดนิวา่มรีูปร่างแบบใด ส่วนการตรวจจบั

การเคลื่อนที่จะใช้ accelerometer ตรวจจบัการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ

และ gyroscope ทีส่ามารถตรวจจบัการหมนุไดด้งัทีแ่สดงในรปูที ่1 

 ในการพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏิบตัิการ Android นัน้ สามารถ

เรียกใช้งาน API ของ SensorEvent ที่ทํางานกับเซ็นเซอร ์

accelerometer เพื่อตรวจจบัขอ้มูลการเคลื่อนที่และ gyroscope เพื่อ

ตรวจจบัข้อมูลการหมุนจากสมาร์ทโฟนได้โดยที่ค่าที่ได้นัน้จะมหีน่วย

เป็น m/s2 สาํหรบั accelerometer และ rad/s สาํหรบั gyroscope 

 

    
รปูที ่1 ระบบแกนของ accelerometer และ gyroscope บน Android OS 

 

 ในระบบปฏบิตักิาร Android รุ่น 4.4(KITKAT) นัน้ไดม้กีารเพิม่เติม 

API ทีป่รบัปรุงการเรยีกใชง้านเซ็นเซอรบ์างชนิดใหส้ะดวกยิง่ขึน้ เช่น 

step detector และ step counter ซึ่งทําใหต้รวจจบัการก้าวไดร้วมถงึ

จํานวนก้าวที่เกดิขึน้ทัง้หมดไดโ้ดยไม่ต้องนําค่าจาก accelerometer มา

ทําการหารูปแบบและนับจํานวนการก้าว ซึ่ง step counter จะมหีน่วย

เป็นกา้วสว่น step detector จะเป็นเพยีง API เพื่อแจง้ว่าเกดิการก้าวขึน้

แล้วจงึไม่มหีน่วยโดยทีต่วัเซน็เซอรเ์องจะม ีdelay เกดิขึน้ดว้ยแต่จะไม่

เกนิ 2 วนิาท[ี7] 

 

2.2 การระบุพืน้ทางเดนิจากภาพ 

 มงีานวจิยัที่คดิค้นวธิกีารจําแนกพื้นทางเดนิออกจากภาพถ่ายโดยมี

งานวจิยัจาก Yinxiao Li และ Stanley T. Birchfield[8] ไดเ้สนอวธิกีาร

จาํแนกพืน้ทางเดนิจากภาพหน่ึงภาพตามแผนผงัการประมวลผลในรปูที ่

2 ซึ่งเริม่จากการคน้หาเสน้โดยใช้ Canny Edge Detector หลงัจากนัน้

ทําการคดัแยกเสน้ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นแนวตัง้และแนวนอนออกไป  

 

 
รปูที ่2 แผนผงัการประมวลผลเพือ่จาํแนกพืน้จากภาพถ่าย 

 

 ต่อจากนัน้ทําการตดัทอนเสน้เพิม่เตมิเพื่อใหค้งเหลอืแต่เสน้ที่เป็นตวั

แบ่งระหว่างพื้นกบักําแพงออกจากกนัไว้เท่านัน้ ต่อมาเส้นแนวนอนจะ

ถูกนํามาคาํนวณอกีครัง้ดว้ยสมการที ่1 

 

               Фtotal(lh) = wsφs(lh)+wbφb(lh)+whφh(lh)               (1) 

 โดยสมการน้ีจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคอื โครงสร้างของเส้นแนวนอนจาก

ภาพไบนาร ีส่วนที่ 2 คอื การหาเส้นที่อยู่ใกล้กบัขอบภาพด้านล่างมาก

ที่สุดและใกล้กบัเส้นแนวตัง้ และส่วนสุดท้ายคอื การจําแนกด้วยสทีี่อยู่

ภายในภาพ และเมื่อเอามาคํานวณและนําไปเปรียบเทียบกับค่า 

threshold กจ็ะไดภ้าพทีม่กีารแบ่งพืน้กบักําแพงออกจากกนัตามรปูที ่3 
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รปูที ่3 ผลลพัธจ์ากการประมวลผลดว้ยวธิกีารของ Yinxiao Li และ Stanley T. 

Birchfield 

 

 มงีานวจิยัอีกชิ้นหน่ึงที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกนั โดยเป็นงานวจิยัของ 

Guillum Casas Barcelo [9] ซึ่งเป็นการระบุพืน้ทางเดนิจากภาพหน่ึง

ภาพเช่นกันและใช้วิธีการเบื้องต้นใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกัน

หลังจากที่ทําการค้นหาเส้นขอบได้เรียบร้อยแล้ว จะใช้วิธีการของ 

Hough Transform ในการคน้หาเสน้ตรงแล้วจงึนําไปใช้ในขัน้ตอนการ

คน้หาสว่นของพืน้ทางเดนิต่อไป โดยภาพมผีลลพัธต์ามรปูที ่4 

 

 
รปูที ่4 ผลลพัธข์องเสน้ทีไ่ดห้ลงัจากผา่นขัน้ตอนของ Hough Transform 

 

 หลงัจากทีค่ดัเลอืกเสน้ตรงจากเสน้ขอบทัง้หมดไดแ้ล้ว ขัน้ตอนต่อมา

คอืการนําเส้นตรงเหล่าน้ีมาแบ่งกลุ่มโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มเส้นแนวตัง้ซึ่ง

จะอยู่ในช่วง 10 องศาเมื่อเทียบเส้นแนวตัง้ และ กลุ่มเส้นแนวนอนซึ่ง

เสน้จะอยูใ่นช่วง 65 องศาเมื่อเทยีบกบัเสน้แนวนอนและเสน้ทัง้สองกลุ่ม

นัน้จะต้องมสี่วนหน่ึงอยู่ภายในภาพครึ่งล่าง เพราะในงานวจิยัน้ีจะเน้น

การประมวลภาพทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นล่างของภาพซึง่เป็นพืน้ทางเดนิเท่านัน้ 

 เมื่อได้เส้นของทัง้สองกลุ่มมาแล้ว ขัน้ตอนสุดท้ายของการระบุพื้น

ทางเดนิคอื ทําการเชื่อมต่อเสน้และจดุทีไ่ดร้วบรวมมาตามผงัการทํางาน

ในรปูที ่5 และไดผ้ลลพัธส์ดุทา้ยในรปูที ่6 

 

 
รปูที ่5 Flow chart ในการร่างเสน้ในการระบุพืน้ทางเดนิ 

 

 
รปูที ่6 ผลลพัธข์องการหาพืน้ทางเดนิตามวธิกีารของ Guillum  

 

2.3 การคาํนวณระยะทางการเดนิ 

 จากงานวจิยัของ Wen-Yuah Shih และ Kun-Chan Lan[10] ที่นํา 

SHM(Simple Harmonic Motion) มาประยุกต์และใช้บนสมารท์โฟนเพื่อ

การตรวจจบัการก้าว และคํานวณระยะทางการเดนิ สําหรบังานวิจยัน้ี 

จําเป็นต้องนําค่าแรงโน้มถ่วงโลกออกจากความเร่งในแนวแกนตัง้

เสยีก่อนจงึจะนํามาใช้ในการคน้หารูปแบบของการเดนิตามรูปที่ 7 แล้ว

นําผลของการเดนิแต่ละก้าวมาหาระยะทางโดยนําความเร่งคํานวณหา

ความเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาด้วยการ Integral ได้ผลลัพธ์เป็น

ความเรว็ และนําค่าความเรว็ที่ไดท้ําการ Integral เทยีบกบัเวลาอกีครัง้

เพื่อใหไ้ดร้ะยะทาง 

 

 
รปูที ่7 รปูแบบพฤตกิรรมการเดนิจากความเร่งในแนวแกนตัง้ 
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 สําหรบัอีกวธิกีารหน่ึงที่ใช้ในการประมาณระยะการก้าวของแต่ละคน

คอื การคํานวณระยะการก้าวจากความสูงของผูเ้ดนิ[11] โดยอ้างองิจาก

สมการที่ 2 โดยที่ค่าคงที่จะเท่ากบั 0.413 เมื่อเป็นเพศหญิง และมีค่า

เท่ากบั 0.415 เมื่อเป็นเพศชาย 

 

                          ระยะกา้ว = ความสงู x คา่คงที ่                    (2) 
 

3. การออกแบบและวิธีการทาํงานของระบบ  

 สําหรบัการทํางานโดยรวมนัน้จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง

สมารท์โฟนที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูล ต่อจากนัน้ผูใ้ชจ้ะทําการโอนข้อมูลไป

ยงัคอมพิวเตอร์เพื่อทําการสร้างแผนผงัการเดิน ดงันัน้การออกแบบ

ระบบตามรูปที่ 8 แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคอื ส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การเดนิและการเคลื่อนไหวกบัส่วนที่ใช้ในการวเิคราะหแ์ละสรา้งแผนผงั

การเดนิในอาคาร  

 

 
รปูที ่8 การทาํงานโดยรวมของระบบ 

 

 สําหรบัการเกบ็ขอ้มูลการเดนิในงานวจิยัน้ีจะทําการพฒันาโปรแกรม

และนําไปใชง้านบนสมารท์โฟนระบบปฎิบตักิาร Android ซึ่งสมารท์โฟน

ที่ใช้ในงานวจิยัน้ีจะเป็น Sony รุ่น Xperia Z2 โดยใช้ Android OS เวอร์

ชัน่ 4.4.4 KITKAT ที่มเีซ็นเซอรร์องรบัการตรวจจบัการก้าวและ นับ

จํานวนก้าวทัง้หมดเพื่อนํามาใช้งานได้(Step Detector และ Step 

Counter) โดยพื้นฐานการทํางานของโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนนัน้ เมื่อ

โปรแกรมเริม่ทํางาน จะทําการถ่ายวดิโีอการเดนิและเก็บข้อมูลจํานวน

ก้าวรวมถึงข้อมูลการเลี้ยวที่เกิดขึ้นของผู้ใช้ไปพร้อมๆ กันกระทัง่

ผูใ้ชง้านสัง่หยดุการทํางาน โดยมหีน้าจอการทํางานตามรปูที ่9 

 การทํางานทัง้หมดบน Android จะเรยีกใช้ API ต่างๆ เพื่อใช้งาน

เซน็เซอร ์โดยการถ่ายวดิโีอจะเรยีกผ่าน class Camera ส่วนดา้นการ

เคลื่อนที่จะใช ้class SensorManager โดยที่จะเรยีกใช้เซน็เซอร ์2 ตวั

คอื gyroscope เพื่อใช้ในการตรวจจบัการเลี้ยว และ step detector เพื่อ

ใช้ในการตรวจจบัการก้าวที่เกิดขึ้น แล้วจึงนําข้อมูลแยกบนัทึกลงเป็น

ไฟล์ข้อมูลภายในหน่วยความจําของสมาร์ทโฟนและรอเพื่อทําการ

คดัลอกขอ้มลูไปยงัเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อทําการสรา้งแผนผงัการเดนิ 

 

 

 
รปูที ่9 รปูโปรแกรมทีพ่ฒันาเพือ่ใชง้านบนสมารท์โฟน Android ในการเกบ็

ขอ้มลูการเดนิ 

 

 ส่วนต่อมาคือการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์และสร้าง

แผนผงัการเดนิ ในส่วนน้ีจะใช้ MATLAB เป็นเครื่องมอืในการพฒันา

ทัง้หมดซึ่งม ี flow chart การทํางานแสดงในรูปที่ 10 โครงสรา้งภายใน

ของระบบจะประมวลผลตามขัน้ตอนเริม่จาก การนําข้อมูลที่ได้มาจาก

สมารท์โฟนเขา้มายงัทีกํ่าหนดไว ้

 

 
รปูที ่10 flow chart การประมวลผลของระบบบนคอมพวิเตอร ์

 

 ต่อมาทําการดงึภาพในแต่ละวนิาทีของการเดนิจากวดิโีอออกมาเพื่อ

นําเอาไปใช้ในการวิเคราะห์หารูปแบบของทางเดินว่าเป็นทางเดิน

ลกัษณะใดโดยขัน้ตอนน้ีจะนําวธิกีารของ Barcelo, G.C มาประยุกต์ใช้

โดยนําแต่ละภาพมาทําการหาเสน้ขอบโดยใช้ Canny Edge Detection 

หลังจากนั ้นทําการหาเส้นตรงที่ยาวพอโดยใช้วิธีการของ Hough 

Transform ตามรปูที ่11 
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ก) ภาพก่อนการประมวลผล 

 

 
ข) ภาพหลงัการประมวลผล 

รปูที ่11 ก) ภาพทีไ่ดจ้ากวดิโีอก่อนการประมวลผล ข) ภาพหลงัการ

ประมวลผลและไดเ้สน้ตรงบรเิวณรอยต่อของกาํแพงและพืน้ทางเดนิที่

ประมวลผลไดจ้ากการประยุกตว์ธิกีารของ Barcelo, G.C 

 

 หลงัจากที่คดัแยกเสน้ตรงมาได้แล้วทําการแบ่งเส้นออกเป็น 3 กลุ่ม

คอื เสน้ตรงในแนวแกนตัง้ซึ่งจะใช้แทนขอบหรอืมุมของกําแพงเพื่อทํา

การหาทางแยก เส้นตรงในแนวแกนนอนเพื่อระบุถึงทางเดินที่น่าจะมี

กําแพงอยู่ด้านหน้า และเส้นตรงในแนวเอียงที่มอีงศาอยู่ในช่วง 15 ถึง 

50 องศาจากแนวแกนตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของทางเดนิปกตทิี่จะทอดยาว

ออกไปในมุมมองแบบ  perspective หลัง จากทํ ากา รวิ เค รา ะห์

องค์ประกอบของเส้นทัง้หมดเพื่อนําไปเปลี่ยนรูปจากมุมมองแบบ 

perspective ใหก้ลายเป็นมุมมองดา้นบนหรอื top view เพื่อนําไปใช้ใน

การประกอบสร้างแผนผงัการเดนิ การเดนิที่ไม่สามารถถูกตรวจจบัการ

เลี้ยวโดย gyroscope จะถอืว่าเป็นการเดนิเป็นเสน้ตรงจนกว่าผูใ้ช้ไดท้ํา

การเลี้ยวหรอืระบบสามารถตรวจจบัเจอทางแยกได้ โดยที่เงื่อนไขของ

ทางแยกในระบบน้ีคือระบบสามารถตรวจจบัเส้นในแนวแกนตัง้ที่ด้าน

เดยีวกนั(ซา้ยหรอืขวาหรอืทัง้สองดา้น) และอยูใ่นช่วง 3 วนิาทตีดิต่อกนั 

 เมื่อได้รูปของทางเดนิในมุม top view ในทุกรูปที่มาจากวดิโีอแล้ว 

ขัน้ตอนสุดท้ายคอืการนํามาประกอบกนัเพื่อสร้างเป็นแผนผงัการเดิน 

โดยในขัน้ตอนน้ีจะนําข้อมูลการเคลื่อนที่จาก gyroscope และ step 

detector มาร่วมในการประมวลผลด้วย โดยจะอ้างอิงจากทิศทางการ

เดนิและจาํนวนกา้ว 

 

4. ผลการทดลอง 

 หลงัจากพฒันาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เรยีบร้อย

แล้ว ก่อนการทดลองมีการใช้งานระบบเพื่อทดสอบความแม่นยําของ

เซน็เซอร ์step detector เพื่อเป็นการยนืยนัว่าเซ็นเซอรน์ัน้สามารถใช้

งานไดถู้กตอ้ง โดยทําการทดสอบดว้ยการเดนิเป็นเสน้ตรงในจํานวนก้าว

ที่ต่างกัน ซึ่งได้ผลตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์สามารถ

ทํางานได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะมคีวามผดิพลาด 3 ครัง้ครัง้ละ 1 ก้าว

เท่านัน้จากการเดนิทัง้หมด 9 ครัง้  

 

ตารางที ่1 ผลการคาํนวณจาํนวนกา้วเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนการกา้วจรงิ 

 
 

 สาํหรบัการทดลอง เริม่จากการคดัเลอืกสถานทีท่ีจ่ะใชเ้พื่อเกบ็ขอ้มลู

การเดนิ โดยการใชง้านระบบนัน้ผูท้ําการทดลองจะถอืสมารท์โฟนไวท้ี่

ระดบัสายตาและพยายามประคองสมารท์โฟนใหข้นานกบัพืน้ทางเดนิ

ตลอดการเดนิเกบ็ขอ้มลู หลงัจากนัน้ทําการกดปุม่เริม่ต้นการเกบ็ขอ้มลู

พรอ้มกบัเริม่เดนิไปตามทางเดนิโดยเดนิอยูบ่รเิวณกลางทางเดนิ ทําการ

เลีย้วเมื่อตอ้งการจะเลีย้วทีท่างแยกโดยที่จะทําการเลีย้วในลกัษณะการ

หมนุตวัอยู่กบัทีท่ีไ่มใ่ช่การเดนิขณะทําการเลีย้ว กดหยุดการเกบ็ขอ้มูล

เมื่อถงึปลายทางเป็นอนัเสรจ็สิน้การเกบ็ขอ้มลูการเดนิ 1 ครัง้ โดยขอ้มลู

ทัง้หมดนัน้จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นสมารท์โฟน ซึง่ผูใ้ชง้านจะตอ้งทําการ

คดัลอกขอ้มลูจากในสมารท์โฟนไปยงัเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อทําการ

สรา้งแผนผงัจากโปรแกรมบนเครื่องคอมพวิเตอรต์่อไป โดยภาพการ

ประมวลผลจะแสดงในรปูที ่12 และไดผ้ลของแผนผงัการเดนิตามรปูที ่

13 ซึง่เครื่องหมายกากบาททีแ่สดงในแผนผงัการเดนิจะเป็นการแทนต่อ

หน่ึงก้าวทีเ่กดิขึน้และสามารถนํามาคาํนวณกบัระยะกา้วเพื่อหาระยะ

ทางการเดนิจรงิได ้แต่ถ้าจะนําแผนผงัมาใชง้านกท็ําการลบกากบาท

ออกไป 

 

 
รปูที ่12 ตวัอย่างภาพจากวดิโีอ ภาพที ่1-2 เป็นการเดนิตรงและเลีย้วขวาที่

ภาพที ่3 และเดนิตรงต่อไปตามภาพที ่4-6 

 

 
รปูที ่13 ผลลพัธก์ารสรา้งแผนผงัการเดนิซึง่อา้งองิการเดนิในรปูที ่12 

 

การเดินที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

จํานวนก้าวจริง 268 70 54 63 79 61 96 62 97

จํานวนก้าวจากระบบ 268 70 54 62 78 62 96 62 97

แตกต่าง 0 0 0 1 1 1 0 0 0
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รปูที ่14 ภาพการเดนิของ Route 1 ถงึ 3 ตามลาํดบั 

 

 จากการเดนิทดสอบในสถานที ่3 แหง่ทีเ่ป็นลกัษณะสามแยกและสี่

แยกทัง้หมด 57 ครัง้ เป็นการเดนิในสถานทีท่ีล่ะ 3 เสน้ทางทีแ่ตกต่าง

กนัในบรเิวณเดยีวกนัตามรปูที ่14 แต่ละเสน้ทางเป็นการเดนิไปและกลบั

โดยถอืวา่เป็นการเดนิคนละครัง้ซึง่มที ัง้การเดนิแบบตรงและแบบมกีาร

เลีย้ว สาํหรบัระยะทางการเดนิ นัน้จะคาํนวณจากจาํนวนกา้วเดนิที่

เกดิขึน้คูณกบัระยะกา้วของผูเ้ดนิ ซึง่อา้งองิจากสมการที ่2 สําหรบัผูเ้ดนิ

ครัง้น้ีมคีวามสงู 180 ซม. ดงันัน้ระยะกา้วของการเดนิอยูท่ี ่75 ซม. แลว้

นํามาเปรยีบเทยีบกบัระยะการเดนิจรงิแล้วไดเ้ป็นผลตามตารางที ่2 ซึง่ 

Total Distance จะเป็นระยะทางจรงิของทางเดนิซึง่จะเท่ากนัทัง้การเดนิ

ขาไปและขากลบั ส่วน System Count คอืจาํนวนกา้วเฉลี่ยทีร่ะบบ

ตรวจจบัไดจ้ากการเดนิหลายครัง้ในเสน้ทางเดยีวกนั(มทีัง้ขาไปและขา

กลบั) และ Calculated Distance คอืการนําเอา System Count มาคณู

กบัระยะกา้วของผูท้ําการทดลอง 

 

ตารางที ่2 ผลการคาํนวณระยะการเดนิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะการเดนิจรงิ 

 
 

5.สรปุและวิเคราะหผ์ลการทดลองและงานต่อเน่ือง 

 ในงานวจิยัน้ีทําการพฒันาระบบที่สามารถสรา้งแผนผงัการเดนิ

ภายในอาคารไดจ้ากเซน็เซอรใ์นสมารท์โฟนโดยทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งใช้

เซน็เซอรเ์พิม่เตมิอื่นๆ จากในอาคาร 

 ดา้นความแม่นยาํของระยะทางการเดนิ จากตารางที ่ 2 เมื่อนําระยะ

ทางการเดนิที่คาํนวณเปรยีบเทยีบกบัระยะทางจรงิทีแ่สดงในช่อง 

Distance Error(%) พบวา่ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยระยะทางการเดนิ

รวมอยูท่ี ่ 11.32% หรอื 112.5 ซม. ซึง่เมื่อเทยีบเป็นจาํนวนกา้วของผู้

เดนิจะอยูท่ี ่ 1.5 กา้ว โดยถา้นําไปเปรยีบเทยีบกบัการใชง้านจรงิของ

แผนผงัทางเดนิในอาคาร ความ คลาดเคลื่อนส่วนน้ียงัไมก่ระทบกบัการ

นําแผนผงัทางเดนิไปใชง้านจรงิ สาํหรบัการเดนิในสถานทีท่ี ่ 3 ทีค่า่ 

Distance Error มคีา่สงูกว่าการเดนิในครัง้อื่นมากอาจมปีจัจยัจากการ

เดนิทีผ่ดิไปจากปกตมิากเน่ืองจากการควบคมุระยะกา้วการเดนิในคงที่

ในทุกก้าวสาํหรบัมนุษยน์ัน้เป็นไปไดย้าก อกีทัง้ยงัมปีจัจยัเพิม่เตมิใน

การเดนิเช่น ความเหน่ือยลา้ก่อนการเดนิ การแต่งกาย หรอื รองเทา้ที่

สวมใส่ 

 ความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้ในงานวจิยัน้ีเกดิจาก 3 ปจัจยั ปจัจยัแรก

คอื ระยะการกา้วของผูเ้ดนิทีไ่ม่สามารถกา้วใหเ้ท่ากนัในทุกกา้วตามที่

กล่าวขา้งตน้ ปจัจยัทีส่องคอื การตรวจจบัจาํนวนกา้วของสมารท์โฟนยงั

มคีวามคลาดเคลื่อนเลก็น้อยแต่ไม่เกนิ 2 กา้วและปจัจยัสุดทา้ยคอื การ

เดนิในก้าวสุดทา้ยทีม่กัจะเดนิไม่พอดกีบัระยะก้าวทีกํ่าหนดไวเ้ป็น

มาตรฐานซึง่พบวา่มกัจะเดนิขาดหรอืเกนิเลก็น้อยเสมอ 

 สําหรบัความถูกต้องในการตรวจสอบรูปแบบทางเดนิ ระบบสามารถ

ทํางานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดการเลี้ยวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวไป

ทางซ้าย หรอืทางขวาโดยจํานวนวนิาทีที่ทําให้การเลี้ยวถูกตรวจจบัได้

อย่างสมบูรณ์จะอยู่ที่ประมาณ 2 วนิาท ี แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมคีวาม

ผดิพลาดเกดิขึ้นในกรณีที่เดนิเจอทางแยกหรอืประตูและไม่ทําการเลี้ยว

ไปทางนัน้ ในบางครัง้เสน้แนวตัง้ที่ควรจะตรวจจบัไดก้ลบัตรวจจบัไม่พบ 

ทําใหร้ะบบตคีวามออกมาเป็นทางเดนิตรงปกตแิทน 

 งานต่อเน่ืองจากงานวจิยัน้ีจะม ี 3 ประเดน็คอื การเพิม่ความแมน่ยํา

ของระยะทางการเดนิเพื่อนําไปใช้งานกบัระบบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถ

ทําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและแม่นยาํมากขึน้ เช่น ระบบแนะนําเสน้ทาง

หรอืระบบนําทางในอาคาร ประเดน็ต่อมาคอืการวเิคราะหร์ปูแบบของ

พืน้ทางเดนิไดห้ลากหลายมากขึน้เพื่อทําใหก้ารใชง้านสามารถใช้ใน

พืน้ทีไ่ดห้ลากหลายมากขึน้ ประเดน็สุดทา้ยคอืการนําภาพทีท่ําการ

วเิคราะหไ์ปใชง้านต่อเชน่ การนําภาพไปวเิคราะหห์าจุดเดน่หรอืป้าย

ต่างๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งทางเดนิโดยใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิทีม่ปีระโยชน์มากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

 ปจัจุบนัมกีารศกึษาการประมาณการเคลื่อนที่ของตาในระบบ 3 มติิ

มากขึ้น งานวจิยัน้ีจึงนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้การ

หมุนของเมทรกิซ์ในการประมาณค่าการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มติขิองตา

จากภาพตาจริง 2 มิติจากกล้องอินฟาเรด ขัน้ตอนการทํางาน

ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนหลกั 1) การสรา้งแบบจําลองตา 3 มติ ิ2) การ

สรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์ขัน้ตอนแรกแบบจําลองตา 3 มติ ิถูก

สร้างขึน้โดยใช้ไลบรารี ่OpenGL หมุน ±50 องศา รอบแกนนอนและ

แกนตัง้ โดยใช้ค่าความยาวของเสน้แนวนอน และแนวตัง้บนรูม่านตา

เป็นตวักําหนดการหมุน ขัน้ตอนที่สองแบบจําลองทางคณิตศาสตรส์รา้ง

ขึน้โดยใช้การหมุนของเมตรกิซ์ในการหมุนพกิดัอ้างองิเพื่อหาขนาดของ

เส้นอ้างองิบนรูม่านตา ขนาดของเส้นอ้างอิงน้ีจะนําไปเทยีบกบัภาพตา

จริง 2 มิติ ประสทิธิภาพของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น 

ทดสอบโดยใช้แบบจําลองตา 3 มติ ิหมุน ±50 องศา รอบแกนนอน และ

แกนตัง้ มคีวามถูกต้องของค่าการเคลื่อนที่ แกนนอน (𝑅𝑒𝑥) และแกนตัง้ 

(𝑅𝑒𝑦) คอื 99.53 % และ 99.29% เมื่อนําภาพตาจรงิ 2 มติ ิมาหาค่าการ

เคลื่อนที่ในระบบ 3 มิติ ผลเป็นที่น่าพงึพอใจ แบบจําลองตา 3 มิติ

สามารถเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางเดยีวกบั ภาพตา 2 มติ ิงานวจิยัน้ีสามารถ

ประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตาในระบบสามมติิโดยใช้กล้องแค่หน่ึงตวั

ต่อตาหน่ึงขา้ง ซึง่สามารถนําไป  ต่อยอดในการวนิิจฉัยระดบัของอาการ

ตากระตุกได ้

คาํสาํคญั : การเคลื่อนทีข่องตา,การหมนุของเมทรกิซ,์ตากระตุก 

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 

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 

1. คาํนํา 

 ในปจัจุบนัเน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

การประมวลผลภาพ เราสามารถที่จะสรา้งภาพ 3 มติ ิจากภาพ 2 มติไิด ้

ซึ่งความแตกต่างของภาพ 2 มติิกบัภาพ 3 มติิ คอื ความลกึของวตัถุ 

เทคโนโลยใีนการสรา้งภาพ 3 มติเิดมิ[1,2] รบัภาพ 2 มติจิากกล้อง 2 ตวั 

ภาพจะมีความแตกต่างกนัเล็กน้อย แล้วหาจุดสมนัยกนัของภาพเพื่อ

สรา้งภาพ 3 มติ ิY. Y. Huang และคณะ [3] สรา้งวตัถุ 3 มติจิาก ภาพ 2 

มติ ิ2 ภาพโดยการตรวจจบัมมุของวตัถุและใชห้ลกัการแรเงาในการสรา้ง

พื้นผิวของวัตถุ แต่ไม่สามารถใช้กับวัตถุที่มีส่วนเว้าโค้งมากได้ S. 

Wibirama และคณะ [4] ไดต้ดิตามการเคลื่อนที่ของดวงตาโดยใช้กล้อง 

2 ตวัตดิตามการเคลื่อนที่ของรูม่านตาแลว้ทําการแปลงเป็นพกิดั 3 มติ ิ
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ขอ้เสยีคอืต้องวดัขนาดของดวงตาก่อนทําการประมวลผล S. Dong [5] 

นําเสนอวธิกีารสรา้งภาพ 3 มติ ิโดยใช้กล้อง 1 ตวัและเซน็เซอรต์รวจจบั

ความเรง่ในการสรา้งภาพ 3 มติ ิช่วยลดปญัหาการเคลื่อนไหวของกล้อง

ขณะจบัภาพ 

 งานวิจ ัย น้ี เ ป็ นง านวิจ ัยต่ อยอดจากงานวิจ ัย เดิม [6,7,8]โดย 

Ch.Theekapun และคณะ นําเสนออลักอลทิมึการตรวจจบัการเคลื่อนที่

ของดวงตาจากภาพตา 2 มติโิดยใชว้ธิ ีIntegrated, K-mean Clustering 

and Mahalanobis Distance, Shape Estimation เพื่อจําแนกรูม่านตา

ออกจากพื้นหลงั ข้อดขีองงานวจิยัคอืสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของ

ตาแบบ 2 มิติโดยใช้กล้องอินฟาเรดเดี่ยว 0

i ii เพื่อให้เหมือนกับการ

เคลื่อนที่ของตาจรงิที่ลกัษณะเป็นทรงกลม มกีารเคลื่อนที่แบบ 3 มติ ิ

งานวจิยัน้ีจงึทําการศกึษาเพื่อสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตรใ์ช้ในการ

ประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตาระบบ 3 มติ ิโดยใช้ภาพตา 2 มติจิาก

กลอ้งอนิฟาเรดเดีย่ว 

 ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึง การสร้างแบบจําลองและการคํานวณใน

หวัขอ้ที ่2 ขัน้ตอนการทดสอบประสทิธภิาพในหวัขอ้ที่ 3 ผลการทดลอง

ในหวัขอ้ที ่4 และสรปุอภปิรายผลในหวัขอ้ที ่5 

2. การสร้างแบบจาํลอง และการคาํนวณ 

 2.1 การสรา้งแบบจาํลองตา 3 มติ ิ  

 แบบจําลองตา 3 มิติ สร้างจากไลบรารี่ OpenGL โดยการสร้าง      

ทรงกลม แล้วทําการแมพพิง้ ภาพบทิแมพ ขนาด 512 x 256 พกิเซล   

ที่มวีงกลมรศัม ี64 พกิเซล อยู่ตรงกลาง มเีสน้อ้างองิ 2 เสน้ ขนาด 128 

พิกเซล ตัง้ฉากกัน ตัดกันที่จุดศูนย์กลางวงกลมดังแสดงในรูปที่ 1 

แบบจาํลองตา 3 มติทิีส่รา้งขึน้ สามารถหมนุไดร้อบแกนนอนและแกนตัง้ 

โดยการสง่คา่ 𝜃𝑥,𝜃𝑦 คอืคา่มมุการหมนุในแนวแกนนอนและมุมการหมุน

ในแนวแกนตัง้ ตามลําดบั เมื่อหมุนไปที่มุมใดๆ พกิดัของจุดปลายของ

เส้นอ้างองิจะเปลี่ยนไป และขนาดของความยาวเสน้จะเปลี่ยนไป พกิดั

การหมุน (0,0) เมื่อวงกลมสีดําหรือรูม่านตาอยู่ตรงกลาง หมุนไป

ทางขวามอื ค่า 𝜃𝑥 เป็นบวก หมุนไปทางซ้ายมอืค่า 𝜃𝑥 เป็นลบ หมุนลง

คา่ 𝜃𝑦 เป็นบวก หมนุขึน้คา่ 𝜃𝑦 เป็นลบ 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 แสดงวธิกีารแมพพิง้รปูภาพบนทรงกลม 

 

i กล้องอินฟาเรดเด่ียว คือ กล้องอินฟาเรด 1 ตวั ตอ่ตา 1 ข้าง  

 

 2.2 การสรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สร้างขึ้นโดยอาศยัหลักการหมุนพิกัด       

3 มติิใด ๆ บนแกนนอนและแกนตัง้ ด้วยการหมุนของเมทรกิซ์เป็นมุม 
θx, θy 

 Pi = �
P𝑖𝑥
Piy
Piz
� (1) 

 Rx(θx) = �
1 0 0
0 cosθx sinθx
0 −sinθx cosθx

� (2) 

 Ry(θy) = �
cosθy 0 sinθy

0 1 0
−sinθy 0 cosθy

� (3) 

 P′i = Ry(θy) * Rx(θy) * Pi (4) 
โดย  

 𝑃𝑖  = พกิดัใดๆ  

 𝑅𝑥(𝜃𝑥) = การหมนุเมทรกิซบ์นแกนนอน ดว้ยมมุ 𝜃𝑥 องศา 

 𝑅𝑦(𝜃𝑦) = การหมนุเมทรกิซบ์นแกนตัง้ ดว้ยมมุ 𝜃𝑦 องศา 

 𝑃′𝑖  = พกิดัใหมท่ีห่มนุพกิดัใดๆ เป็นมมุ 𝜃𝑥 ,𝜃𝑦 บนแกนนอน 

และแกนตัง้ 

 2.3 การรบัภาพตาจรงิ 2 มติ ิและการประมวลผล 

 ภาพตาจรงิ 2 มติ ิรบัจากกล้องเวบ็แคมอินฟาเรด ยีห่้อ MD-TECH 

รุ่น MDC -14 ความละเอยีด 10.0 ล้านพเิซล ขนาดภาพ 320x240      

พกิเซล อตัราเร็วต่อเฟรม 25 เฟรมต่อวินาที ประกอบบนหน้ากาก

สาํหรบัสวมครอบดวงตาขณะถ่าย  

 นําภาพตาจรงิ 2 มติ ิผ่านอลักอลิทมึเพื่อประมาณค่ารูปทรงวงรขีอง    

รมูา่นตา [6,7,8] ซึง่มกีระบวนการครา่วๆ คอื กระบวนการเทรสโฮลปรบั

คา่, แบ่งกลุ่มขอ้มลูดว้ยวธิ ีK-means, กําจดั noise ดว้ยวธิ ีClosing และ 

Filtering & Extract Blackest, กระบวนการหาระยะมาฮาลาโนบทิ, การ

กําจดัขอบของส่วนที่ไม่ใช่ตาดํา, และเทคนิคการประมาณค่ารปูทรงวงร ี

ผลสดุทา้ยทีไ่ดค้อื สมการวงรขีองรูม่านตา ค่าที่นํามาใช้กบัการวจิยัน้ีคอื 

คา่ความยาวของเสน้ไมเนอรแ์ละเมเจอรข์องวงรขีองรมูา่นตา  

 2.4 คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิ 

 คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิคอืคา่ 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 ซึง่คาํนวณไดจ้าก 

 𝑅𝑒𝑥𝑖 = 𝐿𝑥𝑖
𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥

 𝑥 100 (5) 

 𝑅𝑒𝑦𝑖 =
𝐿𝑦𝑖

𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥
 𝑥 100 (6) 

 𝐿𝑥𝑖 = คา่ความยาวเสน้อา้งองิแกนนอนทีม่มุการหมนุ i 
 𝐿𝑦𝑖  = คา่ความยาวเสน้อา้งองิแกนตัง้ทีม่มุการหมนุ i 
 𝐿𝑥𝑚𝑎𝑥 = ค่าความยาวของเสน้อ้างองิแกนนอนเมื่อตาอยู่ตําแหน่ง 

(0,0) หรอืตรงกลาง 

 𝐿𝑦𝑚𝑎𝑥   = ค่าความยาวของเส้นอ้างอิงแกนตัง้เมื่อตาอยู่ตําแหน่ง 

(0,0) หรอืตรงกลาง 

 𝑅𝑒𝑥𝑖 = ค่ารอ้ยละความยาวเสน้อ้างอิงแกนนอนเทียบกบัความยาว

สงูสดุ 

ภาพ บทิแมพ           แบบจาํลองตา 3  มติ ิ  
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 𝑅𝑒𝑦𝑖  = ค่าร้อยละความยาวเส้นอ้างอิงแกนตัง้เทียบกบัความยาว

สงูสดุ 

 2.4.1 คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิของแบบจาํลองตา 3 มติ ิ 

 ค่าการเคลื่อนที่ 2 มติ ิของแบบจําลองตา 3 มติ ิคํานวณไดจ้าก การ

จบัภาพการเคลื่อนที่ของแบบจําลองที่มุมการหมุนใด ๆ แล้วนําไป

คํานวณหาค่าความยาวเส้นอ้างอิงบนวงกลมสีดํา โดยใช้โปรแกรม 

MATLAB 

 2.4.2 คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

 หาไดจ้ากการกําหนด พกิดัอ้างองิ 𝑃1  , 𝑃2  , 𝑃3, 𝑃4 เพื่อหาความยาว

เสน้อา้งองิทีม่มุการหมนุใด ๆ ดงัแสดงในรปูที ่2 

 P1 = �
rsin(−β)

0
rcos(−β)

� (7) 

 P2 = �
rsinβ

0
rcosβ

� (8) 

 P3 = �
0

rsin(−β)
rcos(−β)

� (9) 

 P4 = �
0

rsinβ
rcosβ

� (10) 

 𝛽𝛽 = มมุทีพ่กิดัทํากบัจดุศูนยก์ลางทรงกลม 

r = รศัมขีองทรงกลม  

ความยาวของเสน้อา้งองิแนวนอน  𝐿𝑥  =  𝑃2- 𝑃1 (11) 

ความยาวของเสน้อา้งองิแนวตัง้    𝐿𝑦 =  𝑃4  -  𝑃3  (12) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. มมุมองดา้นบน     2. มมุมองดา้นขา้ง 
 

รปูที ่2  แสดงการกาํหนดพกิดัอา้งองิของแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์

 2.4.3 คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิของภาพตาจรงิ 2 มติ ิ 

 ค่าการเคลื่อนที่ 2 มิติ ของภาพตาจริง 2 มิติ คือค่าความยาวเส้น

เมเจอร์และเส้นไมเนอร์ของสมการวงรทีี่ได้จากการประมาณค่ารูปทรง

ของรมูา่นตา [6,7,8] 

 

 2.5 คา่การเคลื่อนที ่3 มติ ิ 

 ค่าการเคลื่อนที่ 3 มิติ คือค่ามุมที่หมุนรอบแกนนอน และมุมที่

หมนุรอบแกนตัง้ 𝜃𝑥  และ 𝜃𝑦 

3.  ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

 ทดสอบประสทิธภิาพความแม่นยําของแบบจําลองทางคณิตศาสตรท์ี่

สรา้งขึน้ โดยเทยีบกบัแบบจําลองตา 3 มติ ิ หมุน ±50 องศา รอบแกน

นอนและแกนตัง้ ค่าที่นํามาเทยีบคอืค่า 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 โดยเกบ็ค่าเป็น

ตารางการเคลื่อนที ่แนวนอน คอื คา่มมุการหมนุบนแกนนอน ±50 องศา 

แนวตัง้ คอื ค่ามุมการหมุนบนแกนตัง้ ±50 องศา แล้วนํามาคํานวณหา

คา่ความถูกตอ้งจากสตูร  
 

 
(13) 

 
 

 
(14) 

 
 

 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิของแบบจาํลองทาง 

        คณิตศาสตร ์

 𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = คา่การเคลื่อนที ่2 มติ ิของแบบจาํลองตา 3 มติ ิ

4.  ผลการทดลองและอภิปรายผล   

 ในหวัข้อน้ีจะกล่าวถึงผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง

ดงัน้ี 

 4.1 ผลการทดลอง 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยําของแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรท์ี่สรา้งขึน้ขึน้ โดยเทยีบกบัแบบจําลองตา 3 มติ ิหมุน ±50 

องศา รอบแกนนอนและแกนตัง้ ค่าที่นํามาเทียบคอืค่า 𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦
จากจาํนวนขอ้มูล 10,201 ขอ้มูล ค่าความถูกต้องของ  𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦คอื 

99.53 % และ 99.29% ตามลําดบั ค่าความผดิพลาดแสดงในรูปที ่3 

แสดงอยูใ่นรปูแบบของคา่สบีอกเปอรเ์ซน็ความผดิพลาด 

 เมื่อนําภาพตาจรงิ 2 มติ ิมาหาค่าการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มติ ิแสดง

ทศิทางการเคลื่อนที่ผ่านแบบจําลองตา 3 มติ ิทศิทางการเคลื่อนที่ของ

แบบจําลองตา 3 มติ ิมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาพตาจรงิ 2 

มติ ิดงัแสดงในรปูที ่4 

 4.2 อภปิรายผลการทดลอง 

 จากผลการทดสอบ ถ้าตาจรงิมรีูปทรงเป็น ทรงกลม แนวโน้มค่าการ

เคลื่อนที่ของตา จะมคี่าใกล้เคยีงกบัค่าการเคลื่อนที่ของแบบจําลองทาง

คณิตศาตร ์ซึง่คา่ความผดิพลาดที่เกดิขึน้ของ  𝑅𝑒𝑥 จะเกดิมากในช่วงที่

คา่มมุการหมุนมากกว่า ±40 องศาทัง้แกนนอนและแกนตัง้ 𝑅𝑒𝑦 จะเกดิ

มากในช่วงมากกวา่ ±40 องศาในแกนนอน และ น้อยกวา่ ±10 องศา ใน 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖  = 
�𝑅𝑒𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒  

�
𝑅𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

 𝑥 100 

Total accuracy = 1 −  ∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖
𝑁
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รปูที ่3 แสดงค่าสบีอกเปอรเ์ซน็ความผดิพลาด ของ  𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบทศิทางการเคลือ่นทีข่องตาจรงิ 2 มติ ิเทยีบกบั

การเคลือ่นทีข่องแบบจาํลองตา 3 มติ ิ

 

แกนตัง้ เน่ืองมาจากความผิดพลาดในการคํานวณความยาวของเส้น

อา้งองิ 

5.  สรปุและอภิปลายผล 

 ในงานวิจ ัยน้ีเป็นการออกแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ

ประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตา 3 มติิ โดยใช้ภาพตา 2 มติิ ทดสอบ

ประสิทธภิาพความแม่นยําของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น

โดยเทียบกบัแบบจาํลองตา 3 มติิ หมุน ±50 องศา รอบแกนนอนและ

แกนตัง้ ค่าความถูกต้องของค่า  𝑅𝑒𝑥 และ 𝑅𝑒𝑦คอื 99.53 % และ 

99.29%  

  เมื่อนําแบบจาํลองทางคณิตศาสตรไ์ปทดลองใช้กบัภาพตาจรงิ 2 มติ ิ

เพื่อหาค่าการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มติ ิแสดงผลทศิทางการเคลื่อนที่ผ่าน

แบบจําลองตา 3 มติ ิผลเป็นที่น่าพงึพอใจโดย ทศิทางการเคลื่อนที่ของ

แบบจําลองตา 3 มติ ิมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาพตาจรงิ 2 

มติ ิความผดิพลาดที่เกดิขึน้เกดิจากวงรทีี่มขีนาดใหญ่หรอืเลก็กว่ารูม่าน

ตาจรงิ ทําใหก้ารคาํนวณทศิทางผดิพลาด  

 งานวิจยัน้ีมีข้อดคีือ สามารถประมาณค่าการเคลื่อนที่ของตา 3 มิต ิ

โดยใชภ้าพตา 2 มติ ิจากกล้องอนิฟาเรดเดีย่วและสามารถนําไปต่อยอด

ในการวนิิจฉยัระดบัของอาการตากระตุกได ้
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การจดจาํ Marker หลายรปูแบบ สาํหรบัเทคโนโลยีเสมือนจริง( Augmented Reality ) 

 โดยการวิเคราะหภ์าพและการระบตุาํแหน่ง 

A method of multiple marker patterns recognition for Augmented Reality 

by image analysis and pose estimation  
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บทคดัย่อ 

 เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (Augmented Reality) ในปจัจุบนัส่วนใหญ่

ขัน้ตอนการจดจํา Marker(วตัถุส ัญลักษณ์)ยังเป็นการจดจํา Marker 

เพยีงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแล้วค่อยแสดงผล ดงันัน้ งานวจิยัของเราจงึ

นําเสนอการจดจํา Marker หลายรูปแบบในครัง้เดยีว โดยไม่จําเป็นที่

จะต้องทําการจดจํารูปแบบใหม่ทุกครัง้ก่อนทําการตรวจจบั Marker ใน

แต่ละอนั    แบ่งขัน้ตอนการทํางานหลกัออกเป็น 3 ขัน้ตอนด้วยกนัคอื 

ขัน้ตอนการวเิคราะห์ภาพ ขัน้ตอนการระบุตําแหน่งเพื่อนําภาพสามมติิ

หรอืวดีโีอไปวางบน Marker โดยใชห้ลกัการ Coordinate System และ

ขัน้ตอนการแสดงภาพสามมิติ ซึ่งข ัน้ตอนการวิเคราะห์ภาพมีอยู่ 3 

กระบวนการย่อยคอื 1.การสอบเทยีบกล้อง 2.การจดจํารูปแบบ Marker 

ในรปูแบบของ intensity level 3.การจดจํารูปแบบ Marker เกบ็ไวใ้น 

Array เพื่อให้สามารถจดจําได้หลายแบบ ส่วนขัน้ตอนการทดสอบ

โปรแกรม ม ี 2 แบบ แบบที่ 1 ทดลองวดัค่าความถูกต้องของโปรแกรม 

Augmented Reality เพื่อดูประสทิธภิาพการตรวจจบั Marker แต่ละ

แบบ ซึง่มปีระสทิธภิาพ 97.5% แบบที่ 2 ทดลองวดัค่าความถูกต้องของ

โปรแกรม Augmented Reality เพื่อดูประสทิธภิาพการตรวจจบั Marker 

ในหลายแบบพรอ้มกนั ซึ่งมปีระสทิธภิาพ 69% โดยจากผลการทดลอง

สามารถสรุปผลได้ว่า งานวจิยัชิ้นน้ีมกีารจดจํา Marker หลายรูปแบบ

ภายในครัง้เดยีวไดเ้ป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําสําคญั: เทคโนโลยภีาพเสมอืนจรงิ, Marker, การจดจํา Marker,

การตรวจจบั 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 

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 

 

รปูที ่1 โปรแกรม Augmented Reality 

1. คาํนํา 

 เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (Augmented Reality) คอื เทคโนโลยทีี่ผสาน

เอาโลกแหง่ความเป็นจรงิและความเสมอืนจรงิเขา้ดว้ยกนัผ่านซอฟต์แวร์

และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น กลอ้งเวบ็แคมคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ภาพเสมอืนจรงินัน้จะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร ์

หน้าจอโทรศพัทม์อืถอื บนเครื่องฉายภาพ หรอืบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ 

โดยภาพเสมอืนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้ได้ทนัที ทัง้ใน

ลกัษณะที่เป็นภาพน่ิงสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มี

เสยีงประกอบขึน้กบัการออกแบบสื่อแต่ละรปูแบบว่าใหอ้อกมาแบบใด[1] 

ทําให้สามารถแก้ปญัหาข้อจํากัดในการมองภาพและการเข้าถึงลาย

ละเอยีดของภาพ ซึง่ในปจัจบุนัไดม้กีารนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย

ในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการแพทย ์การศกึษา และการพาณิช เป็นตน้ 

   ที่ผ่านมางานวิจ ัยที่นําเสนอเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบที่เรียกว่า 

Augmented Reality จะมดีว้ยกนัหลายทาง ทางการแพทย ์เช่น การใช้

เทคโนโลยเีสมอืนจริงในการศึกษาและตีความข้อมูลการเต้นของหวัใจ 
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ทําใหส้ามารถเหน็การเต้นของหวัใจเป็นแบบสามมติ[ิ2], การจําลองการ

ผ่าตดัตบัเสมอืนจรงิเพื่อช่วยใหแ้พทยฝึ์กฝนก่อนการผ่าตดัจรงิ[3], การ

ประยุกต์ใช้กับipadในการผ่าตัดจริงเพื่อช่วยให้แพทย์มองเห็นอวยัวะ

ชดัเจน[4] การประยกุตใ์ชก้บัการศกึษา เช่น การศกึษากายวภิาคศาสตร์

แบบเสมอืนจรงิทําให้เหน็ภาพได้แบบสามมติเิข้าใจถงึโครงสรา้งได้ง่าย

กว่าแบบอ่านปกติ[5], การประยุกต์ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด[6]. 

ทางดา้นการพาณิช เช่น การประยุกต์กบัการสัง่สนิคา้ออนไลน์ ซึ่งเราจะ

เหน็ไดว้่า ส่วนใหญ่การประยุกต์ใช้ Augmented Reality กบัดา้นต่างๆ

[7]ในขัน้ตอนการจดจํา Marker ยงัเป็นการจดจํา Marker รูปแบบใด

รูปแบบหน่ึงแล้วค่อยแสดงผล ดงันัน้งานวจิยัของเราจึงนําเสนอการ

จดจํา Marker หลายรูปแบบในครัง้เดยีวเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดงักล่าว 

 โดยงานวิจ ัยของเรา  ได้แบ่งขัน้ตอนการทํางานหลักออกเป็น           

3 ขัน้ตอนด้วยกันคือ ขัน้ตอนการวิเคราะห์ภาพ, ขัน้ตอนการระบุ

ตําแหน่งเพื่อนําภาพสามมติหิรอืวดีโีอไปวางบน Marker โดยใช้หลกัการ 

Coordinate System และขัน้ตอนการแสดงภาพสามมติ ิซึ่งวธิทีี่สามารถ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพของโปรแกรมใหส้ามารถจดจํา Marker ไดห้ลาย

รูปแบบคือ ในขัน้ตอนของการวเิคราะห์ภาพ ในส่วนการจดจํารูปแบบ 

Marker เราไดม้กีารเขยีนโปรแกรมจดจํารูปแบบ Marker เกบ็ไว้ใน 

Array จงึทําใหโ้ปรแกรมสามารถทําการจดจาํ Marker ไดห้ลายรปูแบบ  

 ในสว่นต่อไป จะกล่าวถงึ การทํางานของระบบในหวัขอ้ที่ 2 แสดงผล

การทดลองและอภิปรายผลในหวัข้อที่ 3 และ สรุปผลการทดลองใน

หวัขอ้ที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2 แผนผงัการทาํงาน 

2. การทาํงานของระบบ 

     โปรแกรม Augmented Reality แสดงดงัรปูที ่1 และการทํางานของ

ระบบแสดงดงัรปูที ่2 ใชก้ลอ้งเวบ็แคม ยีห่อ้ Logitech รุน่ Pro 9000 

ความละเอยีดภาพ 2.0 ล้านพกิเซล ในการรบัภาพ สว่นรายละเอยีดใน

แต่ละกระบวนการมดีงัต่อไปน้ี 

รปูที ่3 การสอบเทยีบกลอ้งโดยใช ้Pattern 1 

 
รปูที ่4 การสอบเทยีบกลอ้งโดยใช ้Pattern 2 

 
รปูที ่5 การจดจํา Marker ในรปูแบบ intensity level 

2.1 ขัน้ตอนการวเิคราะหภ์าพ (Image Analysis)    

    ขัน้ตอนการวเิคราะหภ์าพ (Image Analysis) จะพูดถงึกระบวนการ

หลกัๆ 3 กระบวนการคอื  

 2.1.1การสอบเทยีบกลอ้ง (Camera Calibration) 

 การสอบเทียบกล้องเป็นกระบวนการหน่ึงที่สําคญัในการมองภาพ

สามมติิของคอมพวิเตอร(์3D computer vision) ที่ใช้ในการหาข้อมูล 

เมทรกิซ์(metric information)จากภาพสองมติ ิเป็นกระบวนการในการ

หาค่าพารามเิตอรท์ี่ถูกต้องของกล้อง โดยเราทําการสอบเทยีบเมทรกิซ์

เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่บิดเบือน เพราะไม่มเีลนส์กล้องไหนที่สมบูรณ์แบบ 

เลนส์ต่างกนัก็จะมกีารบิดเบือนของภาพมากน้อยต่างกนั ลกัษณะของ

การบิดเบือนของเลนส์กล้องม ี2 ลกัษณะใหญ่ๆได้แก่  เกิดจากรูปทรง

ของเลนส(์radial distortion) และขอ้บกพร่องที่มาจากกระบวนการผลติ 

(tangential distortion) เกดิจาก ซึ่งในการสอบเทยีบกลอ้งจะใช้ Library 

ARTOOLKIT ในการสอบเทยีบกล้อง โดยการใช้วธิน้ีีจะต้องใช้ Pattern 

1 และ 2 ในการสอบเทยีบดงัแสดงในรูปที่ 3 และ 4ซึ่ง Pattern 1 จะถูก

ใช้ในการคํานวณหาตําแหน่งกลางของภาพ (image center point) และ 

ความบดิเบอืนของเลนส ์ (lens distortion) ส่วน Pattern 2 จะใช้ในการ

Y 

N 

เร่ิม 

รบัอินพทุจาก

กล้องวีดีโอ 

Image Analysis 

(Marker Detection) 

Pose Estimation 

3D Rendering 

เอาท์พทุ 

จบการทาํงาน 

Markers 
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คํานวณหาความยาวโฟกสัและค่า Parameters อื่นๆ เพื่อนําไปใช้ใน

โปรแกรม 

2.1.2 การจดจํารูปแบบ Marker ในรูปแบบของ intensity level 

(Record Values Marker to intensity level)  

 โดยใช้โปรแกรม ARToolKit Marker Generator เป็นซอฟต์แวร์

เฉพาะซึ่งมไีวส้ําหรบัทําการเปลีย่นรปูภาพ AR Marker ที่กล้องอ่านได้

แปลงเป็นรหสัตวัเลขเพื่อที่ใหโ้ปรแกรม Augmented Realityไดรู้จ้กักบั 

Marker 

 

 
รปูที ่6 Marker ทัง้ 6 แบบทีใ่ชใ้นงานวจิยั 

ตารางที ่1 แสดงการจดัเกบ็ขอ้มลูของ Marker ใน Array 

Array 0 1 2 3 4 5 

ขอ้มลู

Intensity 

level 

ของ 

Marker 

 

lung.pat 

 

kidney.pat 

 

brain.pat 

 

liver.pat 

 

bme1.pat 

 

bme.pat 

Marker A B C D E F 

2.1.3 การจดจํารูปแบบ Marker เกบ็ไวใ้น Array (Record Marker 

Patterns in Array)  

ตวัแปรชุด ( Arrays ) คอื กลุ่มของขอ้มลูทีม่ชีนิดของขอ้มลู

เหมอืนกนั จงึทําการจดักลุ่มไวด้ว้ยกนั และอา้งถงึสมาชกิแต่ละตวัใน

กลุ่มของตวัแปรชุดนัน้ดว้ยหมายเลข 0-5 ซึง่ในภาษา Action Script 

สามารถเขยีนโปรแกรมเรยีก Array ไดด้งัน้ี  
 _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 ) ); 

โดยขอ้มลู Marker จะเกบ็เรยีงลําดบัดงัตาราง 1 จากนัน้ใช้ฟงักช์ัน่เรยีก

แต่ละArray ออกมา เพื่อแสดงภาพสามมติหิรอืวดีโีอบน Marker ทีเ่รยีก

จาก array 

2.2 ขัน้ตอนการคาํนวณคา่ตําแหน่งเชงิ 3 มติ ิ(Pose Estimation) 

 เป็นการคํานวณตําแหน่งเชิงสามมติเิพื่อระบุตําแหน่งของภาพสาม

มิติบน Marker ที่ใช้ความสมัพนัธ์ร่วมกันระหว่าง กล้องกบัMarker, 

Ideal screen กบักลอ้ง, Ideal screen กบั Observed screen 

 2.2.1 ระบบความสมัพนัธร์ว่ม (Coordinates System) 

 Camera Coordinated Frame กค็อื Coordinated Frame ที่ใช้

อา้งองิตําแหน่งใดๆของกล้องวดีโีอ และ Marker Coordinated Frame ก็

คอื Coordinated Frame ที่ใช้อ้างอิงตําแหน่งใดๆของ Marker ซึ่ง

สามารถแสดงดงัรปูที ่7  

 
รปูที ่7 แสดงความสมัพนัธร์ว่ม (Coordinate system) 

     2.2.2 สมการ (Equations)  

     เป็นขัน้ตอนของการคํานวณค่าตําแหน่งเชงิ 3 มติ ิ(3D Pose) ของ 

Marker เมื่อเทยีบกบักล้องวดีโีอ ค่าน้ีจะถูกแสดงในรูปเมตรกิซ์ขนาด 

4x4 (
cmT ) ที่ระบุความสมัพนัธร์ะหว่าง Camera Coordinated Frame 

และ Marker Coordinated Frame ดงัสมการที ่(1)  
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ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดใดๆ (
ccc ZYX ,, ) บนCamera Coordinated 

Frame กบัจุดที่ตรงกนั (
11, yx )  ใน Ideal Screen Coordinated Frame 

เป็นไปตาม Perspective Projection ดงัสมการที ่2 
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โดยที่  c ซึ่งเป็นเมตริกซ์ขนาด 3x4 ซึ่งประกอบไปด้วยค่า

ccyx YXffs ,,,, โ ดยทั ว่ ไ ป ค่ า เ หล่ า น้ี  ร วม กัน เ รีย ก ว่ า  Camera 

Parameters ซึ่งจะคํานวณไดม้าจากขัน้ตอน Camera Calibration ตาม

หวัข้อที่ 2.1.1ส่วนค่าความสมัพนัธ์ระหว่างจุดใดๆ บน Ideal Screen 
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Coordinated Frame (
11,YX ) กบั Observe Screen Coordinated 

Frame (
oo YX , ) ซึง่เป็นจดุทีเ่ราเหน็จรงิๆในภาพ สามารถแสดงดงัรูปที่ 8 

และสามารถอธบิายไดด้งัสมการที ่3 

 

 
รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหว่าง Ideal Screen Coordinates และ Observe 

Screen Coordinates 

2
01

2
01

2 )()( yyxxd −+−=  

                                   { }21 fdp −=                                (3) 

00100010 )(,)( yyypYxxxpX +−=+−=  

โดยที ่
00 , YX  คอืจดุศูนยก์ลางของการ Distortion (Center Coordinates 

of Distortion) และ f คอื Distortion Factor ซึ่งค่าทัง้ 2 จะไดม้าจาก

กระบวนการ Camera Calibration  

 
รปูที ่9 กระบวนการคาํนวณค่า 3D Pose estimation 

จากรูปที่ 9 จะแสดงกระบวนการที่จะได้มาของค่า 
cmT เมื่อเรารู้ค่า

ตําแหน่งของ Marker ทัง้ 4 จุดบน Observed Screen Coordinates ใน

ภาพที่ถ่ายจากกล้องวดีโีอ ซึ่งกล่าวโดยเฉพาะค่าน้ีสามารถหาค่าเฉลี่ย 

ไดจ้ากการคํานวณหาคําตอบของฟงักช์ัน่ค่าผดิพลาด (Error Function) 

ดงัสมการที่ 4 ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วเราจะใช้เทคนิคทางด้านการหาค่าที่

เหมาะสม (Optimization) ซึง่เป็นกระบวนแบบ Iterative 

})ˆ()ˆ{(
4
1 22

4,3,2,1 iiii i yyxxerr −+−= ∑ =
                     (4) 

โดยที่ ii yx ˆˆ แสดงไดโ้ดยสมการที ่5 
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2.3 ขัน้ตอนการแสดงภาพมติ ิ(3D Rendering) 

    สว่นน้ีเป็นสว่นสดุทา้ยทีจ่ะทําใหก้ระบวนการของเทคโนโลยคีวามจรงิ

เสริมครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งก็คือ การเพิ่มส่วนของความจริงเสริมที่เรา

ต้องการเพิม่เข้าไป ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะเป็นกราฟิกโมเดลสามมติิ (3D 

Models) ลงไปในภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอ ณ ตําแหน่งที่ Marker 

ปรากฏอยู่ โดยใช้ค่าตําแหน่งเชิงสามมิติที่คํานวณได้จากขัน้ตอนการ

คํานวณค่าตําแหน่งเชิงสามมติ ิมากําหนดเป็นตําแหน่งที่กราฟิกโมเดล

สามมิติ ที่ ต้องการเพิ่มลงไป จากนัน้นําไปซ้อนทับกับภาพที่ได้จาก

กลอ้งวดิโีอแลว้แสดงผลออกทางจอภาพ 

3. ผลการทดลอง 

     สําหรับการทดลอง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม 

Augmented Reality ไดแ้บ่งเป็น 2 การทดลอง คอื การทดลองที่ 1 คอื

การทดลองที่ใช้วดัค่าความถูกต้องของโปรแกรมโดยสงัเกตจากการที่

ภาพสามมติหิรอืไฟล์วดีโีอสามารถขึ้นได้ตรงกบั Marker ที่เราทําการ

จดจําหรอืไม่ ดงัแสดงในตารางที่ 1 และการทดลองที่ 2 คอืการทดสอบ

การตรวจจบั Marker ของโปรแกรมเมื่อเราทําการเพิ่มจํานวนของ 

Marker ในการตรวจจบั ดงัแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งไดท้ําการทดลองในแต่

ละรปูแบบจาํนวน 20 ครัง้ 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองวดัค่าความถูกต้องของโปรแกรม Augmented 

Reality เพือ่ดปูระสทิธภิาพการตรวจจบั Marker แต่ละแบบ 

รปูแบบ 

Marker 

จาํนวนการตรวจจบั 

Marker ทีถู่กตอ้ง 

จาํนวนการตรวจจบั 

Marker ทีผ่ดิพลาด 

ความถูกตอ้ง 

(%) 

A 20 0 100 

B 18 2 90 

C 19 1 95 

D 20 0 100 

E 20 0 100 

F 20 0 100 

รวม 117 3 97.5 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองวัดค่าความถูกต้องของโปรแกรม Augmented 

Reality เพือ่ดปูระสทิธภิาพการตรวจจบั Marker ในหลายแบบพรอ้มกนั 

 

 

วธิกีารตรวจจบั Marker 

จาํนวนการ

ตรวจจบั 

Marker ที่

ถูกตอ้ง 

จาํนวนการ

ตรวจจบั 

Marker ที่

ผดิพลาด 

ความ

ถูกตอ้ง 

(%) 

ตรวจจบั Marker 2 แบบพรอ้มกนั 17 3 85 

ตรวจจบั Marker 3 แบบพรอ้มกนั 16 4 80 

ตรวจจบั Marker 4 แบบพรอ้มกนั 13 7 65 

ตรวจจบั Marker 5 แบบพรอ้มกนั 12 8 60 

ตรวจจบั Marker 6 แบบพรอ้มกนั 11 9 55 

รวม 69 31 69 
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ใช้ Marker จํานวน 6 แบบโดยใช้กล้อง ยีห่อ้ Logitech รุ่น Pro 9000 

ความละ เอียดภาพ 2 . 0  ล้ านพิก เซล  ในการตรวจจับ  marker 

กระบวนการทัง้หมดพฒันาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional 

cs6 และใช้ ภาษา Action Script ในการเขยีนโปรแกรม ร่วมกบั 

FlARToolKit library คุณลกัษณะคอมพวิเตอรท์ี่ใช้งาน Core i7 CPU 

4700HQ @ความเรว็ 2.40 GHz upto 3.4 GHz หน่วยความจาํ8.00 GB 

3.1 การทดลองประสทิธภิาพ 

     เป็นการวดัความถูกต้องของโปรแกรม Augmented Reality ว่าภาพ

สามมติิหรอืวดีโีอที่แสดงสามารถแสดงได้ตรงกบัที่โปรแกรมไว้หรอืไม ่

โดยเมื่อทําการตรวจจบั Marker จะปรากฏภาพสามมติหิรอืวดีโีอดงัน้ี 

 

 
รปูที ่8 เป็นการทดสอบตามตารางที ่2 โดยตรวจจบั Marker จาํนวน 5 แบบ

และเกดิความผดิพลาดของโปรแกรม  

 

 Marker A, B, C และ Dเมื่อทําการตรวจจบัจะปรากฏเป็นสามมติิ

ปรากฏบน Marker ส่วนMarker E และ F เมื่อทําการตรวจจบัจะปรากฏ

เป็นภาพวดีโีอเคลื่อนไหวบน Marker ซึ่งการคํานวณจํานวนที่ผดิพลาด

และความถูกตอ้งแสดงในสมการที ่(5) 

ค่าความถูกตอ้ง =  จาํนวนการตรวจบัจาํนวนการตรวจจบั𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟ท่ีถกูตอ้ง
จาํนวนการตรวจจบั𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 

× 100%    (5)   

     จากตารางที ่1 จะเป็นว่าประสทิธภิาพการตรวจจบั Marker แต่ละ

แบบมจีาํนวนการตรวจจบั Marker 6 แบบ แบบละ 20 ครัง้ รวมทัง้หมด 

120 ครัง้ โดย ทีถู่กตอ้ง 117 ครัง้และ จาํนวนการตรวจจบั Marker ที่

ผดิพลาด 3 ครัง้ โดยคา่ความถูกต้องคอื 97.5%  

     จากตารางที่ 2 แสดงการตรวจจบั Marker ทัง้ 2, 3, 4, 5, 6 แบบ

พร้อมกนั แบบละ 20 ครัง้ จํานวนการตรวจจบั Marker รวมทัง้หมด  

100 ครัง้ ที่ถูกต้อง 69 ครัง้และ จํานวนการตรวจจบัMarkerที่ผดิพลาด 

31 ครัง้โดยคา่ความถูกตอ้งคอื 69%  

3.2 อภปิรายผลการทดลอง 

 ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากขึ้นเมื่อเราทําการ

ตรวจจบั Marker หลายแบบพร้อมกนัทําให้โปรแกรมต้องประมวลผล

หนัก ซึ่งจะสงัเกตได้จากตารางที่ 2 พบว่าเมื่อเราทําการตรวจจบั 

Marker 2 แบบ พร้อมกนัจะมคีวามถูกต้องมากกว่าทําการตรวจจบั 6 

แบบพรอ้มกนั ส่วนการตรวจจบั Marker ในทลีะแบบถอืว่าตรวจจบัไดด้ี

ภาพสามมติิหรอืไฟล์วดีโีอสามารถขึ้นได้ตรงกบั Marker ที่เราทําการ

ตรวจจบั ดงัแสดงใหเ้หน็ในตารางที่ 1  ขนาดของภาพสามมติแิละไฟล์

วีดีโอยังไม่ส่งผลต่อการรันโปรแกรมมากนักข้อผิดพลาดต่างๆของ

โปรแกรมถอืว่าน้อยมากเมื่อเทยีบกบัการตรวจจบัหลาย Marker พรอ้ม

กนั นอกจากน้ียงัมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากตวักล้องที่ใช้ในการตรวจจบั

ภาพยงัมคีวามละเอียดที่ยงัไม่เพยีงพอ, ภาพMarkerที่ใช้ตรวจจบัยงั

คมชดัไมเ่พยีงพอและไฟลภ์าพสามติหิรอืไฟลว์ดีโีอมขีนาดใหญ่ 

4. สรปุผลการทดลองและอภิปรายผล 

     งานวจิยัน้ีนําเสนอการจดจํา Marker หลายรูปแบบในครัง้เดยีว โดย

ไม่จําเป็นที่จะต้องทําการจดจํารูปแบบใหม่ทุกครัง้ก่อนทําการตรวจจบั 

Marker ในแต่ละอนั ในการทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรม โดยใช ้

Marker 6 แบบ แบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ คอื แบบที่ 1 คอืการ

ทดสอบวา่ภาพสามมติหิรอืไฟลว์ดีโีอสามารถขึน้ไดต้รงกบั Marker ที่เรา

ทําการจดจําหรอืไม่ ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถขึ้นตรงกบั Marker ที่เราทํา

การตรวจจบัไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะมคี่าความถูกต้องถงึ 97.5%และแบบที ่

2 คอืการทดสอบการตรวจจบั Marker ของโปรแกรมเมื่อเราทําการเพิม่

จํานวนของ Marker  ซึ่งสรุปไดว้่า เมื่อทําการเพิม่จํานวน Marker ใน

การตรวจจบัจะทําใหโ้ปรแกรมเกดิความผดิพลาดได ้ดงัแสดงในรปูที ่8 

     แนวทางในการพฒันาในอนาคต เราสามารถเพิม่ความสามารถของ

โปรแกรมใหม้คีวามเสถยีรมากขึ้นเมื่อโปรแกรมทําการตรวจจบั Marker 

ในหลายแบบพรอ้มกนั  
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บทคดัย่อ 

 บทความฉบบัน้ีได้นําเสนอการออกแบบและพฒันาเครื่องจําแนกส ี

และนับจํานวนโคโลนี ซึ่งประกอบดว้ยสองส่วนหลกั คอื ฮาร์ดแวร ์และ

ซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์คือส่วนของกล่องนับเชื้อ ซึ่งประกอบด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เป็นส่วนติดต่อกบัคอมพวิเตอร์ และควบคุม

การแสดงคา่สขีองหลอดแอลอดีชีนิด RGB ซึ่งหลอดแอลอดี ีจะถูกตดิตัง้

ไว้ที่ส่วนพื้นสําหรบัวางจานเพาะเชื้อ ส่วนซอฟต์แวร์คือส่วนติดต่อ

สําหรบัผูใ้ช้งาน (User Interface) และส่วนที่ใช้ในการประมวลผลภาพ 

โดยขัน้ตอนหลกัของการประมวลผลภาพคอืการพจิารณาองคป์ระกอบส ี

การเทรชโฮลด์หลายระดบั และการกําจดัสญัญาณรบกวน โดยการใช้

มอรโ์ฟโลย ีการทดลองสามารถจําแนกสขีองโคโลนีได ้5 ส ีคอื ดํา ขาว 

ชมพู ม่วง และครมี ผลการทดลองของเครื่องน้ีมคี่าความผดิพลาดเฉลี่ย 

2.3% เมื่อเทียบกับการตรวจนับโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาในการ

ประมวลผลที่น้อยกว่า ด้วยขนาดที่เล็กและพกพาสะดวก จึงสามารถ

นําไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารทางชวีวทิยาได ้

 คาํสาํคญั: การนบัจํานวนโคโลนี, การประมวลผลภาพ, หลอดแอลอดีี

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 

1. บทนํา 

 ในปจัจุบันความสะอาดนัน้เป็นสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะในอาหาร

เน่ืองจากการบรโิภคอาหารทีไ่มส่ะอาดเขา้ไป อาจทําใหเ้กดิการเจบ็ป่วย

ได้ การนําเขา้และส่งออกอาหารจําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

และการรับรองตามกฎหมายของประเทศนั ้นๆ ความสะอาดใน

อุตสาหกรรมอาหารนัน้จงึเป็นสิง่ที่สําคญั วธิหีน่ึงที่ใช้ในการตรวจสอบ

ความสะอาดของอาหารคือ การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ปนเป้ือนใน

อาหาร ซึ่งจะมีทัง้แบคทีเรียที่มีประโยชน์และให้โทษ ดังนั ้นการ

เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทเีรยีในจานเพาะเชื้อ เพื่อจําแนกชนิดและนับจํานวน

โคโลนีจงึเป็นขัน้ตอนพืน้ฐาน [1] โดยปกตแิล้วในการจําแนกชนิด และ

นับจํานวนโคโลนี จะใช้แรงงานคนเป็นหลกั [2] ซึ่งมคีวามยุ่งยากในการ

ฝึกฝน ใช้เวลานาน อีกทัง้ยงัมปีระสทิธภิาพในการนับไม่คงที่ขึ้นอยู่กบั

ความชํานาญของแต่ละบุคคล 

 จากความจําเป็นที่กล่าวมาขา้งต้น จงึมหีลายงานวจิยัที่ออกแบบและ

พฒันาอุปกรณ์สาํหรบัตรวจนับจํานวนโคโลนีโดยใช้การประมวลผลภาพ 

แต่ย ังมีข้อจํากัดด้านขนาดที่ใหญ่ เคลื่อนย้ายลําบาก อีกทัง้มีการ

ออกแบบเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์ จึงทําให้ไม่สามารถควบคุม

คณุภาพของภาพถ่ายได ้[3-4] มกีารออกแบบในส่วนของฮารด์แวร ์แต่สี

ของพืน้สําหรบัวางจานเพาะเชื้อยงัมเีพยีงสเีดยีวจงึเกดิขอ้ผดิพลาดง่าย

เมื่อโคโลนีมสีทีีใ่กลเ้คยีงกบัสพีืน้หลงั [5-6] และบางงานวจิยัยงัพฒันาให้

มรีาคาที่ถูกลง แต่ยงัมปีญัหาด้านระบบโฟกสัและยงัสามารถตรวจนับ

โคโลนีไดเ้พยีงชนิดเดยีว [7-8] 

 ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึได้นําเสนอการออกแบบโดยใช้กล่องที่มีขนาดที่

เล็ก จึงทําให้มีน้ําหนักเบา มีหลอดแอลอีดชีนิด RGB [9] ติดตัง้ที่พื้น

สาํหรบัวางจานเพาะเชือ้ จงึช่วยลดขอ้ผดิพลาดเรื่องสทีี่ใกล้เคยีงกนั ช่วย

ให้สามารถแยกโคโลนีสตี่างๆ ได้หลากหลายสมีากขึ้น และยงัง่ายต่อ

ขัน้ตอนการประมวลผลภาพ 

 

2. การออกแบบชุดจาํแนกสี และตรวจนับโคโลนี 

2.1 การออกแบบกล่องนบัเชือ้ 

 การออกแบบกล่องสําหรบัจําแนกสแีละนับจํานวนโคโลนีนัน้จะใช้กล่อง

ทีม่ขีนาดทีเ่ลก็จงึไมเ่ปลอืงพืน้ที ่โดยกล่องนับเชื้อจะเป็นกล่องทบึแสง มี

ฝาปิด เพื่อป้องกนัแสงและเงาจากภายนอกสะท้อนที่ฝาปิดจานเพาะเชื้อ

โคโลนี ซึ่งอาจทําให้เกิดการประมวลผลที่ผิดพลาด ภายในกล่องจะ
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ประกอบด้วย กล้องวีดโีอเว็บแคมที่มคีวามละเอียด 2560 X 1440     

พกิเซล ใช้สําหรบัถ่ายและส่งภาพไปยงัซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ 

โดยกล้องเว็บแคมจะทําหน้าที่ในการถ่ายภาพโคโลนีโดยอัตโนมัต ิ 

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

ไมโครคอนโทรล เลอร์  เ ลือกใช้ตระ กูล  Arduino (ATmega32U4) 

เน่ืองจากมขีนาดที่เลก็ มโีมดูลสื่อสารกบัคอมพวิเตอรผ์่านทาง USB ตดิ

มากบัไมโครคอนโทรลเลอร์ มขีาสําหรบัใช้งาน PWM (Pulse Width 

Modulation) มากเพียงพอสําหรับการควบคุมการทํางานของหลอด

แอลอดีชีนิด RGB วงจรสําหรบัควบคมุหลอดแอลอดีชีนิด RGB นัน้ใช้

ทรานซสิเตอรเ์บอร ์TIP 122 ทําหน้าที่เป็นสวทิช ์โดยต่อกบัขาสญัญาณ 

PWM (Pulse Width Modulation) เพื่อทําให้มีแรงดนัไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้ามากเพยีงพอทีจ่ะทําใหห้ลอดแอลอดีชีนิด RGB ทํางานได้

ตามทีกํ่าหนด จากนัน้นําหลอดแอลอดีชีนิด RGB มาตดิตัง้ใต้พืน้สําหรบั

วางจานเพาะเชื้อ ที่ทําจากแผ่นอะคริลิคสีขาวขุ่น ที่มีความหนา 5 

มลิลเิมตร ซึง่ทําใหไ้ดส้พีืน้ทีส่วา่งเท่ากนัทัง้แผน่ 

 

2.2 การหาคา่สพีืน้ทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละโคโลนี 

 สําหรบัการหาค่าของสพีื้นที่เหมาะสมนัน้ สามารถทําได้โดยการนํา

จานเพาะเชือ้ทีม่โีคโลนีสทีีต่้องการวางบนพืน้ ที่ตดิตัง้หลอดแอลอดีชีนิด 

RGB โดยขัน้ตอนการถ่ายภาพจานเพาะเชือ้นัน้จะใช้พืน้ที่มสีขีาว สแีดง 

สเีขยีว และสน้ํีาเงินตามลําดบั หลงัจากนัน้จงึนําภาพที่ถ่ายพื้นแต่ละส ี

มาแยกเป็นองค์ประกอบของสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน ซึ่งเป็นภาพ

ระดบัเทา ขัน้ตอนต่อไปคือนําภาพในแต่ละองค์ประกอบสมีาวเิคราะห ์

ฮิสโตแกรม เพื่อหาว่าพื้นสีใดและองค์ประกอบสีใดที่ทําให้เกิดความ

แตกต่างระหว่างระดบัความสว่างของพืน้หลงั และระดบัความสว่างของ

โคโลนีสทีี่ต้องการมากที่สุด เพื่อให้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง

โคโลนีสทีีต่อ้งการกบัสว่นอื่นของภาพอยา่งชดัเจน  

 

    
 

    
รปูที ่1 สพีืน้แต่ละส ีสาํหรบัวางจานเพาะเชือ้โคโลน ี

 

 

2.3 การออกแบบซอฟตแ์วรก์ารประมวลผลภาพ 

 ในขัน้ตอนการออกแบบนัน้ ภาพทีไ่ดจ้ากล้องเวบ็แคมจะอยูใ่นสเปซส ี

RGB ซึง่นําไปผา่นกระบวนการทําใหภ้าพอยู่ในภาพระดบัเทา ที่มรีะดบั

ความสว่าง 256 ระดบั โดยการแยกให้อยู่ในองค์ประกอบของสแีดง 

องค์ประกอบของสเีขยีว หรอืองค์ประกอบของสน้ํีาเงนิ ขึ้นอยู่กบัสขีอง

โคโลนีที่ต้องการ จากนัน้นําภาพที่ผ่านการทําให้อยู่ในระดบัเทามา

กําหนดค่าเทรชโฮลด์หลายระดบั เพื่อทําเป็นภาพไบนาร ีซึ่งเป็นวธิกีาร

แยกโคโลนีสตี้องการออกจากพืน้หลงัของภาพ กําหนดให ้f(x, y) คอื

ภาพทีอ่ยูใ่นระดบัเทา 

 ถา้  f(x, y)  <  T1  

แลว้  g(x, y) = 0 

 ถา้  T1   ≤   f(x, y)  ≤  T2  

แลว้  g(x, y) = 255 

 ถา้  f(x, y)  >  T2  

แลว้   g(x, y) = 0 

 เมื่อ T1 และ T2 คอืค่าระดบัในการเทรชโฮลด ์ และ g(x, y) คอืภาพ

ผลลพัธท์ี่จุดพกิดั (x, y) ใดๆ โดยค่า T1, T2 ที่เลอืกนัน้ ไดม้าจากค่า

ระดบัความสวา่งทีม่ากทีส่ดุและน้อยทีส่ดุของโคโลนีสทีี่ต้องการ แสดงดงั

รปูที ่2 

 

 
รปูที ่2 กราฟฮสิโตแกรมและตําแหน่ง T1, T2 

 

 จากเงื่อนไขทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ว่าพืน้หลงัของภาพจะกลายเป็น

สีดํา(ระดับความสว่าง 0) ในขณะที่โคโลนีนั ้นจะกลายเป็นสีขาว     

(ระดบัความสว่าง 255) แสดงดงัรูปที่ 3(d) ภาพหลงัจากที่ผ่านขัน้ตอน

เทรชโฮลดม์าแลว้นัน้ จะยงัมสีญัญาณรบกวนปรากฏอยู่ในภาพ ซึ่งจะทํา

ให้ข ัน้ตอนการนับเกิดข้อผิดพลาดได้ ดงันัน้วิธีการต่อไปคือการใช ้      

มอร์โฟโลย ี(Morphology) ในการกําจดัสญัญาณรบกวน โดยใช้ทฤษฏี

การเปิด (Opening) กําหนดให้การเปิด (Opening) ของเซต A โดย B 

แทนดว้ย A ∘ B และมคีาํจาํกดัความดงัน้ี 

 A∘ B = (A ⊝  B) ⊕ B (1) 

 เมื่อ A คือภาพต้นฉบบั เน่ืองจากโคโลนีมขีนาดที่แตกต่างกนั การ

เลือกขนาดของ B นัน้ จงึต้องใช้ขนาดที่เหมาะสมที่ไม่ทําให้ภาพของ

โคโลนีถูกลบออกไป แสดงดงัรูปที่ 3(c) การกําหนดขนาดของ B นัน้ได้

มากจากการทดลองซึ่งพบว่าขนาดของสญัญาณรบกวนจะมขีนาดใหญ่

ทีส่ดุไมเ่กนิ 30 พกิเซล ดงันัน้จงึกําหนดให ้B มขีนาดเท่ากบั 30 พกิเซล 

T1 

T2 
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         (a) ภาพจากกลอ้งเวบ็แคม              (b) ภาพระดบัเทา 

 

         
       (c) ภาพหลงัการทาํมอรโ์ฟโลย ี      (d) ภาพหลงัการเทรชโฮลด ์

 

              
         (e) การลบขอบจานเพาะเชือ้        (f) การระบุโคโลนีทีน่บัแลว้ 

 

รปูที ่3 ข ัน้ตอนการประมวลผลภาพ 

 

 ภาพที่ผ่านขัน้ตอนมอรโ์ฟโลย ี(Morphology) ยงัมภีาพของขอบจาน

เพาะเชื้อที่ชดัเจน จงึมคีวามจําเป็นที่จะต้องลบออกก่อนขัน้ตอนการนับ

จํานวน จากรูปที่ 3(c) จะเหน็ไดว้่าภาพของขอบจานเพาะเชื้อเป็นพืน้สี

ขาว ที่มกีลุ่มของพกิเซลที่อยู่ติดกนัมากที่สุด ดงันัน้จงึใช้ซอฟต์แวร์ใน

การคํานวณหากลุ่มของพกิเซลนัน้ แล้วทําการกําหนดค่าให้กลายเป็นสี

ดํา (ระดบัความสว่าง 0) แสดงดงัรูปที่ 3(e) จากนัน้จงึใส่เลเบล (Label) 

ใหก้บัแต่ละกลุ่มพกิเซล โดยกําหนดใหก้ลุ่มของขอ้มูลไบนารแีต่ละกลุ่มที่

อยู่แยกกนั จะได้เลเบล (Label) ที่ต่างกนั เพื่อการนับจํานวนของเชื้อ

โคโลนี ขัน้ตอนสุดท้ายจงึนําภาพที่ใส่เลเบล (Label) มาซ้อนทบักบัภาพ

ต้นฉบบั ทําการตกีรอบรอบโคโลนี เพื่อเป็นการระบุวา่ได้นับโคโลนีอนั

ไหนบา้งแลว้ แสดงดงัรปูที ่3(f) 

 

2.4 การทํางานร่วมกันระหว่างกล่องนับเชื้อ และซอฟต์แวร์การ

ประมวลผลภาพ 

 ขัน้ตอนการรบัและส่งข้อมูลระหว่างกล่องนับเชื้อและซอฟต์แวร์นัน้  

ขอ้มูลภาพจะถูกส่งผ่าน USB Hub โดยโปรแกรม MATLAB ถูกใช้ใน

การพฒันาทัง้ซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ และส่วนติดต่อสําหรบั

ผูใ้ช้งาน ซึ่งในส่วนของขัน้ตอนการออกแบบส่วนติดต่อสําหรบัผู้ใช้งาน

นัน้ จะมหีน้าต่างสําหรบัแสดงภาพที่ไดจ้ากขัน้ตอนการประมวลผลภาพ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะคอื ภาพต้นฉบบั ภาพที่ผ่านการทํามอรโ์ฟโลย ี

และภาพทีท่ําการตกีรอบรอบโคโลนีแล้ว นอกจากน้ีแล้วภายในหน้าต่าง

ส่วนติดต่อสําหรบัผู้ใช้งานยงัประกอบไปด้วย ปุ่มสําหรบัเลือกสีของ

โคโลนีที่ต้องการนับ ช่องสําหรบัเลอืกขนาดของโคโลนี และช่องสําหรบั

เลือกกล้องเวบ็แคมในกรณีที่มกีล้องมากกว่าหน่ึงตวั แสดงดงัรูปที่ 4

จากนัน้ซอฟตแ์วรจ์ะสามารถกําหนดสขีองพืน้ ที่เหมาะสมสําหรบัโคโลนี

สนีัน้ๆ ไดโ้ดยอตัโนมตั ิแล้วจงึส่งขอ้มูลค่าสไีปยงัไมโครคอนโทรลเลอร ์

เพื่อใช้ในการควบคุมหลอดแอลอีด ีในขัน้ตอนสุดท้ายซอฟต์แวร์จงึเริม่

ข ัน้ตอนการประมวลภาพ  

 

 
รปูที ่4 ซอฟต์แวรส์ว่นตดิต่อสาํหรบัผูใ้ชง้าน (User interface) 

 

 ถ้ามกีารเลอืกสขีองโคโลนีที่ต้องการนับมากกว่าหน่ึงส ีซอฟต์แวรจ์ะ

เริม่การนับจากโคโลนีสขีาว สดีํา สชีมพู สมี่วง และสคีรมีตามลําดบั ซึ่ง

การเปลี่ยนสพีืน้นัน้ จะเกดิขึน้เมื่อขัน้ตอนการประมวลภาพของโคโลนีสี

แรกเสรจ็สมบูรณ์ ซอฟต์แวรจ์งึส่งขอ้มูลไปยงัไมโครคอนโทรลเลอรเ์พื่อ

เปลีย่นสหีลอดแอลอดี ีทีเ่หมาะสําหรบัโคโลนีสถีดัไป ซึ่งผลที่ไดจ้ะแสดง

เป็นจาํนวนโคโลนีออกมา ตามช่องของโคโลนีสนีัน้ๆ 

 ขัน้ตอนการทํางานของเครื่องจําแนกสแีละนับจํานวนโคโลนีนัน้แบ่ง

ออกเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนกล่องนับเชื้อ และส่วนคอมพิวเตอร ์     

แสดงดงัรปูที ่5 

 

         
รปูที ่5 ข ัน้ตอนการทาํงานของเครือ่งจาํแนกสแีละนบัจาํนวนโคโลน ี

  

กล่องนับเชื้อ คอมพิวเตอร ์

กลอ้ง Webcam 

ไมโครคอนโทรลเลอร ์

หลอดแอลอดีชีนิด 

RGB 

สว่นตดิต่อ

สาํหรบัผูใ้ชง้าน 

 

สขีาว สแีดง 

สเีขยีว สน้ํีาเงนิ 

การประมวลผลภาพ 

ผลลพัธ ์
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3. ผลการทดลอง 

 จากการพฒันาเครื่องจําแนกสแีละนับจํานวนโคโลนีน้ี ไดท้ําการเก็บ

ตวัอย่างของโคโลนีสีต่างๆ มา เพื่อหาค่าสีของพื้นที่เหมาะสมสําหรบั

โคโลนีแต่ละสี โดยโคโลนีที่ใช้ในการทดลองน้ีจะมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางไมต่ํ่ากวา่ 0.8 มลิลเิมตร และในการทดลองไดใ้ช้หลอดแอลอดีี

ชนิด RGB เพือ่ช่วยในการสรา้งความแตกต่างระหว่างของสพีื้นหลงัและสขีอง

โคโลน ีเมื่อนํามาวเิคราะหฮ์สิโตแกรมของแต่ละองคป์ระกอบส ีไดผ้ลตาม

ตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 สพีืน้ และองคป์ระกอบสทีีเ่หมาะสมของโคโลนีแต่ละส ี

สขีองโคโลนี สพีืน้ทีเ่หมาะสม องคป์ระกอบสทีีเ่หมาะสม 

โคโลนีสขีาว ขาว แดง 

โคโลนีสดีํา ขาว น้ําเงนิ 

โคโลนีสชีมพ ู เขยีว เขยีว 

โคโลนีสมีว่ง น้ําเงนิ น้ําเงนิ 

โคโลนีสคีรมี ขาว น้ําเงนิ 

 

 โดยค่าของสีพื้นและองค์ประกอบสีที่เหมาะสมนัน้ จะนํามาเป็นค่า

เริม่ต้นสําหรบัซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ ขัน้ตอนการหาค่าความ

ผดิพลาดนัน้ ทําได้โดยการจําแนกสแีละนับจํานวนไว้ก่อนอย่างถูกต้อง

โดยผูเ้ชีย่วชาญ ผลการทดลองแสดงในตารางที ่2  

 

ตารางที่ 2 ค่าความผิดพลาดของเครื่องจําแนกสีและนับจํานวนโคโลนี

เปรยีบเทยีบกบัการตรวจนบัโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

สขีองโคโลนี 
การนบัจาํนวนโคโลนี ค่าความผดิพลาด 

(%) ผูเ้ชีย่วชาญ ซอฟตแ์วร ์

ขาว 
จานเชือ้ที ่1 46 45 2.1 

จานเชือ้ที ่2 48 48 0 

ดํา 
จานเชือ้ที ่1 213 204 4.2 

จานเชือ้ที ่2 187 180 3.7 

ชมพ ู
จานเชือ้ที ่1 74 73 1.3 

จานเชือ้ที ่2 60 58 3.3 

มว่ง 
จานเชือ้ที ่1 123 119 3.3 

จานเชือ้ที ่2 156 149 4.5 

ครมี 
จานเชือ้ที ่1 83 81 2.5 

จานเชือ้ที ่2 79 78 1.3 

ความผดิพลาดเฉลีย่   2.3 

 

 จากตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าการนับโดยเครื่องจําแนกสีและตรวจนับ

โคโลนีเปรยีบเทียบกบัผู้เชี่ยวชาญนัน้ มคี่าความผดิพลาดซึ่งยอมรบัได ้

เหตุผลหลกัของค่าความผดิพลาดเกิดจากการเจรญิเตบิโตของโคโลนีที่

บรเิวณขอบของจานเพาะเชือ้ จงึทําใหซ้อฟต์แวรไ์ม่สามารถแยกระหว่าง

โคโลนีและขอบจานได้ การเปรยีบเทยีบระหว่างเครื่องจําแนกสแีละนับ

จาํนวนโคโลนีกบัผูเ้ชีย่วชาญแสดงในตารางที ่3 

 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคุณสมบตัริะหว่างเครือ่งจาํแนกสแีละนับจํานวนโคโลน ี

กบัการตรวจนบัโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ตวัแปร ผูเ้ชีย่วชาญ 
เครื่องจาํแนกส ี 

และนบัจาํนวนโคโลนี 

ความสะดวกสบาย ยาก งา่ย 

ค่าใชจ้า่ย แพง ถูก 

ความเรว็ในการนบั ชา้กวา่ เรว็กว่า 

การพกพาอปุกรณ์ ยาก งา่ย 

ประสทิธภิาพ ดมีาก ด ี

ระยะเวลาในการฝึกฝน เรว็กว่า ชา้กวา่ 

 

4. สรปุ 

 จากผลการทดลองเครื่องจาํแนกสแีละนบัจาํนวนโคโลนีพบว่าสามารถ

นับจํานวนโคโลนีได้ โดยโคโลนีจะต้องมขีนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตัง้แต่ 

0.8 มลิลเิมตรขึน้ไป และสามารถจาํแนกสขีองโคโลนีไดท้ัง้หมด 5 ส ีโดย

ทีโ่คโลนีสขีาว, สดีาํ, สคีรมีเหมาะสมกบัพืน้สขีาว โคโลนีสชีมพูเหมาะสม

กบัพื้นสเีขยีว และโคโลนีสมี่วงเหมาะสมกบัพื้นสีน้ําเงิน ซึ่งมีค่าความ

ผดิพลาดเปรยีบเทยีบกบัผูเ้ชี่ยวชาญดงัน้ี ค่าความผดิพลาดสูงสุด 4.5% 

ค่าความผิดพลาดตํ่าสุด 0% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 2.3% ซึ่งมี

ประสทิธภิาพที่ไม่แตกต่างกนัมากนักและสามารถยอมรบัได้ แต่มขี้อ

ไดเ้ปรยีบเรื่องการใช้เวลาในการนับทีน้่อยกว่าเมื่อเทียบกบัผูเ้ชี่ยวชาญ 

มปีระสทิธภิาพคงทีแ่ละใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบุคลากรที่น้อยกว่า มี

ขนาดที่ เล็ก อีกทัง้ย ังมีราคาถูก จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

หอ้งปฏบิตักิารทางชวีวทิยาได ้
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วทิยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ที่
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การมองเหน็ภาพ 3 มิติผา่นการควบคมุระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิค 3 มิติ 

แบบเรียลไทมส์าํหรบัตาหุ่นยนต ์

 Real-time 3D Vision via Remote Control Site using Stereoscopic Technique for Robot Eyes 
สายนท ีบุญกวา้ง1, พริพฒัน์ ชุตมิาโยธนิกลู2, สายยญั สายยศ3 

ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 123 ถนนมติรภาพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 40002  
1 sainatee@kkumail.com  

2 pirapat.c@kkumail.com.com 
3 saiyan@kku.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 ในการควบคุมระยะไกลการมองเหน็ของหุ่นยนต์กู้ภยัยงัเป็นภาพ 2 

มิติทําให้การควบคุมมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเน่ืองจากไม่สามารถ

มองเห็นความลึกของภาพได้ งานวจิยัน้ีมุ่งนําเสนอระบบการมองเห็น

ภาพ 3 มติผิ่านการควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 

มติ ิ (3D Stereoscopic) แบบเรยีลไทมส์ําหรบัตาหุ่นยนต์  ที่เน้นการส่ง

ภาพ 3 มติผิ่านและควบคุมผ่านระยะไกล จากการมองผ่านกล้อง 2 ตวั 

เพื่อที่จะสามารถรบัชมภาพเสมอืนอยู่ในสถานที่จรงิได้ การแสดงภาพ

โดยเทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 มติแิบบเรยีลไทมน์ัน้ มขีอ้ไดเ้ปรยีบหลาย

ประการจากการแสดงภาพที่สามารถมองเหน็ระยะลึกสมัพทัธ์และการ

มองเหน็เสมอืนจรงิ (Virtual Reality) กบัจอรบัภาพเสมอืนกบัการมอง

ของมนุษยโ์ดยสามารถควบคุมไดจ้ากระยะไกล จากการทดสอบพบว่ามี

ความล่าช้าในการควบคุมน้อยมาก และมคีวามล่าช้าในการประมวลผล

ภาพ 7.4% เมื่อเทยีบกบัเวลาเฉลี่ยของการควบคุม และทดสอบจากผู้

รบัชมภาพ 10 คน ทุกคนยืนยนัการรบัชมได้ภาพ 3 มิติได้ชดัเจน 

เพื่อทีจ่ะทําไปประยกุตใ์ชใ้นการมองเหน็ทีต่อ้งการความแม่นยําเช่น การ

หยบิของใช้ในบ้าน การกู้ระเบดิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และการ

เขา้ถงึพืน้แผน่ดนิไหว โดยมนุษยไ์มต่อ้งเสีย่งต่อความสญูเสยีชวีติ 

 คาํสาํคญั: สเตอรโิอสโคปิค, การสง่ภาพ 3 มติ,ิ การควบคมุระยะไกล 

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 real-

time 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 

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 

1. บทนํา 

 ปจัจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในหุ่นยนต์ โดยมีการพัฒนาให้

หุ่นยนต์มีลักษณะคล้ายมนุษย์มากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงในการ

ทํางานหุน่ยนตจ์าํเป็นตอ้งอาศยัการมองเหน็ในการเดนิทางไปยงัทศิทาง

ต่างๆ ซึ่งจะใช้ระบบเซนเซอรโ์ดยระบบเซนเซอรท์ี่ทํางานเสมอืนอวยัวะ

ในรา่งกายของมนุษย ์ซึ่งเซนเซอร์ส่วนมากจะทํางานตามหน้าที่ของตน

เพียงอย่างเดยีว โดยไม่สามารถรบัรู้ข้อมูลที่ซบัซ้อนและประสานงาน

ร่วมกบัการทํางานอื่นได้ ซึ่งปจัจุบนัได้มกีารแก้ปญัหาโดยการใช้กล้อง

ประเภทเวบ็แคม (Webcam) อย่างไรกต็ามระบบที่กล่าวมาขา้งต้นยงัไม่

ครอบคลุมและยดืหยุ่นไดเ้หมอืนการทํางานของมนุษย ์เน่ืองจากภาพที่

ไดย้งัไม่มคีวามแม่นยําในการมองเหน็เพราะเป็นภาพ 2 มติิ งานวจิยัน้ี

จงึไดถู้กพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพให้มคีวามคล้ายคลงึกบัมนุษยม์าก

ที่สุด ในดา้นการมองเหน็แบบใหม่ ที่เป็นระบบภาพ 3 มติแิละสามารถ

ความควบคุมการมองเหน็ผ่านระยะไกลผ่านเครอืข่ายแบบเรยีลไทม ์ซึ่ง

ยงัไม่เคยถูกนําเสนอมาก่อน งานวิจยัน้ีได้นําเสนอวิธีการมองเห็นที่

รบัชมภาพเป็นระบบ 3 มติแิละสามารถควบคุมผ่านระยะไกลแบบใหม ่

โดยเริม่จดัทําตัง้แต่ศกึษาหลกัการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการมองเห็นของกล้องแบบสเตอริโอ การประมวลผลภาพโดยใช้

เทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 มติ ิ[1] โดยใช้ภาพแบบ Side By Side คอื

การจบัภาพจากกลอ้งเวบ็แคมในเวลาเดยีวกนัมาต่อกนั และการควบคุม

ระยะไกลแบบเรียลไทม์โดยแบ่งเป็นส่วนของการควบคุมกับส่วนฝ ัง่

หุ่นยนต์  ส่วนฝ ัง่หุ่นยนต์จะรอรับคําสัง่การควบคุมไปยังบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอรอ์าดูโน่ (Arduino Microcontroller) และส่งภาพไป

แสดงผลผ่านจอ 3 มิติแบบพาสซิฟ (Passive) ผ่านแว่นตาแบบ

โพลาไรซ ์(Polarized) [2,3] จากการทดลองประสทิธภิาพการทํางาน ซึ่ง

ไดร้บัผลลพัธท์ีน่่าพงึพอใจ ภาพทีไ่ดม้คีวามลกึ [3,4] เสมอืนเขา้ไปอยู่ใน

สถานที่จรงิและควบคุมได้ตามความต้องการและจากการพฒันาระบบ
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การมองเห็นของหุ่นยนต์สามารถนําไปพฒันาให้มีการประสานงาน 

ร่วมกนักบัส่วนประกอบอื่นๆของหุ่นยนต์ ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์

ในงานบ้านหรอืช่วยในการเขา้ถงึพืน้ที่อนัตรายเช่นการเกบ็กู้วตัถุระเบดิ

ได ้

 งานวจิยั [5] ไดอ้อกแบบการมองเหน็ของหวัหุ่นยนต์ PTV (Pan-Tilt-

Verge vision system) หวัหุ่น PTV ประกอบด้วยกล้องสแีบบซีซีด ี

(CCD) จํานวน 2 ตวัทําหน้าที่เป็นตวัของหุ่นยนต์กล้องดงักล่าวได้รบั

การตดิตัง้อยูบ่นโครงสรา้งแบบ 4 มมุอสิระต่างๆ ซึ่งการขบัดว้ยมมุอสิระ

ต่างๆ ของหุน่ยนตน้ี์อาศยัมอเตอรเ์ซอรโ์วกระแสตรงจํานวน 4 ตวั ซึ่งจะ

ใช้การประมวลผลภาพแบบสเตอรโิอแอคทีฟ ขอ้เสยีในการมองเหน็คอื

แว่นที่ใช้จะต้องมีความถี่ที่สูงเพื่อที่สลบัภาพต่างกบัระบบที่เป็นสเตอริ

โอสโคปิค ในส่วนการควบคุมยงัไม่สามารถควบคุมผ่านระยะไกลไดแ้ละ

แสดงผลภาพที่เป็นระบบ 3 มิติได้ ทําให้ไม่สามารถนํามาวัด

ประสทิธภิาพกบังานวจิยัทีนํ่าเสนอน้ีได ้

 งานวจิยั [6] เน้นการตรวจจบัวตัถุดว้ยกล้องจํานวน 2 ตวั ในการหา

ตําแหน่งและการประมาณระยะทางจากตัวกล้องจนถึงวัตถุที่สนใจ 

เพื่อที่จะสามารถทราบค่าความห่างระหว่างวตัถุกบักล้องได้ และการ

แสดงภาพโดยเทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 มติ ิมขีอ้เสยีคอืภาพ 3 มติ ิที่

แสดงผลยงัเป็นไม่เป็นระบบแบบเรยีลไทม์ ทําให้ขาดความต่อเน่ืองใน

การควบคุม และยงัไม่สามารถควบคุมผ่านระยะไกลได้ จากที่กล่าวมา

ขา้งต้น งานวจิยัน้ีจงึไดเ้ข้ามาแก้ปญัหาจุดอ่อนของงานวจิยัที่ทําขึ้นมา

ก่อนหน้าน้ี และพฒันาต่อใหด้ยีิง่ขึน้ 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 จากกฎพืน้ฐานของกลไกร่างกายมนุษย ์บอกกบัเราว่าตาของมนุษย์

สามารถมองเหน็ภาพเป็น 3 มติเิพราะว่า ตาของเราสองขา้งจะแยกการ

มองวัตถุออกจากกันในแนวนอน  ดังนัน้ภาพที่ตาแต่ละข้างเห็นจะ

แตกต่างกนั  ซึ่งความแตกต่างหรอืการแยกออกจากกนัน้ีเองที่ทําใหเ้รา

มองเหน็วตัถุที่มคีวามลึกลงไปได้  และน่ีเองที่เป็นหลกัการของการทํา

ภาพ 3 มติ ิ “เมื่อตาของเรามองเหน็ภาพสองภาพจากมุมที่ต่างกนั ทําให้

เรามองเหน็เป็นภาพ 3 มติเิสมอืนจรงิ”  

2.1 หลกัการสเตอรโิอวชินัของการมองภาพสองตา 

 หลกัการมองภาพสองตาเป็นวธิกีารจําลองการมองของตาซ้ายและตา

ขวาของมนุษย์มาเป็นภาพสองภาพ คอื ภาพที่มาจากตาซ้ายและภาพ

ที่มาจากตาขวา เพื่อนํามาคํานวณหาความห่างระหว่างภาพสองภาพ

หรอืค่าความลกึแลว้นําค่าระยะห่างระหว่างพกิเซล [9] ที่ไดม้าเป็นค่าใน

การตดัสนิวา่ ระยะหา่งระหวา่งวตัถุและกลอ้งมคีา่เท่าไร  

2.2 วธิกีารมองภาพ 

 ในส่วนของการมองภาพ 3 มิติโดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิค 

งานวจิยัน้ีตอ้งการนําเสนอคอืการมองภาพโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการมอง 

เพื่อใหภ้าพที่มองเหน็สามารถแสดงผลออกมาในระบบ 3 มติิ โดยเรา

เลอืกใช้เทคนิคการมองโดยใช้แว่นแบบโพลาไรซ์ ผ่านจอแสดงภาพ 3 

มติ ิ

2.2.1 Polarization Stereoscope 

 เป็นการกรองแสงแบบโพลาไรซ์ ยงัคงสีของภาพได้อย่างเป็น

ธรรมชาต ิทําไดโ้ดยการนําภาพ Stereo 2 ภาพ ซึ่งเป็นภาพของจาขวา

และตาซา้ย มาซอ้นทบักนั การดภูาพใหส้มจรงิตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณ์

ฉายภาพ (Projector) สองตวั ซึ่งแต่ละตวัจะตดิตัง้แผ่นกรองแสงแบบ

โพลาไรซ์ แต่จะตดิอยู่ในแนวตัง้ฉากกัน้ ผู้ชมจะต้องสวมแว่นตาแบบ

โพลาไรซ์ดว้ย ซึ่งจะมแีผ่นฟิล์มโพลาไรซ์ที่ตดิตัง้อยู่ ทําใหต้าแต่ละขา้ง

สามารถมองเหน็ภาพในแต่ละขา้งนัน้ๆได ้ สมองจะแปลผลภาพใหเ้ป็น

เหมอืน 3 มติ ิ สาหรบัวธิน้ีีจะต้องใช้จอรบัภาพแบบ Nondepolarizing 

เพื่อให้แสงที่สะท้อนจากจอรบัภาพไปยงัผู้ชม ยงัคงเห็นเป็นแบบ

โพลาไรซ์ [10] วธิกีารดงักล่าว มขีอ้ด ี คอื สามารถหาอุปกรณ์ไดง้่าย 

แว่นตามรีาคาถูก และใหภ้าพแบบ 3 มติทิี่ชดัเจนสมจรงิ และคงสี

ธรรมชาตไิวด้ว้ย การใช้แว่นตาแบบโพลาไรซ์ทใีช้เทคนิคการซ้อนภาพ

ด้วยช่องของการมองเห็นที่ไม่เหมือนกนั ทําให้แว่นตาทัง้สองข้าง

มองเหน็ภาพที่ปรากฏบนจอคนละภาพพรอ้มกนั ปจัจุบนัมกีารพฒันา

จอภาพแบบ 3 มติ ิมาใช้งาน ซึ่งงานวจิยัน้ีไดนํ้ามาใช้ โดยเป็นจอยีห่้อ 

LG FLATRON รุน่ D2342 เป็นจอ LG Cinema 3D  [1]  

2.2.2 เทคนิคของจอแสดงภาพ 3 มติ ิ

 เทคโนโลยีการแสดงภาพ 3 มิติ มีหลายวธิีแต่พื้นฐานหลกัของการ

มองภาพ 3 มติ ิ นัน้คอื การแบ่งภาพออกเป็น ภาพสําหรบัตาซ้าย และ

ขวา โดยเริม่แรกมกีารใช้เทคโนโลย ีAnaglyph ซึ่งกค็อืการใช้แว่นตาที่

เป็นกระจกโปร่งใสสแีดงและอีกข้างเป็นสเีขยีว ต่อมาได้มกีารประยุกต์

เทคนิคการหกัเหของแสงโดยการฉายภาพด้วยเครื่องฉาย 2 เครื่องที่ม ี

โพลาไรซ์ตัง้ฉากกนั ลงบนฉากรบัภาพเดยีวกนัซึ่งต้องใช้ แว่นตาแบบ

โพลาไรซ ์ทีม่กีระจกโพลาไรซฟิ์วเตอร ์(Filter) ตัง้ฉากกนั 2 ขา้ง  

2.2.3  สเตอรโิอสโคปิค 3 มติ ิ

 คอืเทคนิคใดกไ็ดท้ี่สามารถเกบ็ขอ้มูลภาพเป็น 3 มติ ิใหเ้หน็ความลกึ

ของภาพนัน้ได้ การสร้างภาพนัน้ ต้องมภีาวะความลึกตา โดยทําภาพ

เป็นสองภาพ ให้มีลักษณะต่างกนัเล็กน้อยแก่ตาแต่ละข้าง การแสดง

ภาพแบบสเตอรโิอสโคปิคมขีอ้ได้เปรยีบ จากการแสดงระยะลกึสมัพทัธ์

กบัจอภาพเป็นการขยายขอบเขตของการนําเสนอซึ่งจะทําใหผู้ช้มไดร้บัรู้

มิติความลึกทีดีขึ้นและทําให้ข้อมูลภาพที่นําเสนอมีคุณค่ามากขึ้น

กว่าเดิมเป้าหมายของระบบการแสดงภาพแบบสเตอริโอสโคปิค

จาํเป็นตอ้งรกัษาคณุภาพของภาพส่วนต่างๆไว ้ไดแ้ก่ ความสว่าง ความ

ละเอียดสูง สีครบถ้วน อตัราเฟรม และการรบกวนกนั (Crosstalk) 

ระหว่างสองมุมมองที่อยู่ในระยะวตัถุตํ่า เพื่อลดภาพซ้อน (Ghosting) 

[7,8]  ในการบนัทึกภาพเพื่อการสร้างภาพดงักล่าว ทําได้โดยการใช้

กล้อง 2 ตวั หรอืกล้องแบบสเตอรโิอที่สามารถบนัทึกภาพจากสอง

มมุมองไดใ้นเวลาเดยีวกนั  
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2.3 การสง่ขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ย (Network) 

 ในการส่งขอ้มูลภาพและการควบคุม จากอาศยัระบบเครอืข่ายในการ

ส่งเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยอาศยัโปรโตคอลทีซีพไีอพ ี(TCP/IP) ใน

การสื่อสารเพื่อทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูทีค่รบถว้น เน่ืองจากโปรโตคอลทซีพีไีอพี

มคีุณสมบตัใินการตรวจสอบการรบั-ส่งขอ้มูล โดยขอ้มูลที่ส่งไปจะมกีาร

ยนืยนัเมื่อขอ้มลูถงึผูร้บัแลว้ [11] 

3. การออกแบบระบบ 

 การมองเหน็ภาพ 3 มติผิา่นการควบคมุระยะไกลโดยใช้เทคนิคสเตอริ

โอสโคปิค 3 มิติแบบเรียลไทม์สําหรับตาหุ่นยนต์ในภาพรวมแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื ส่วนของฝ ัง่หุ่นยนต์ และส่วนฝ ัง่ควบระยะไกล 

ซึ่งในส่วนของงานวิจยัน้ีจะเน้นที่การส่งภาพในระบบเรียลไทม์ และ

ควบคมุผา่นระยะไกลเป็นหลกั จะแสดงใหเ้หน็ในรปูที ่1 

3.1 ฝ ัง่หุน่ยนต ์

 จะมหีน้าทีห่ลกัอยู ่2 สว่น คอื สว่นทีป่ระมวลผลภาพ และส่วนของชุด

ควบคุมการหมุนกล้องรบัคําสัง่ควบคุมการหมุนจากระยะไกลโดยผ่าน

โปรโตคอลทซีพีไีอพ ี

3.1.1 ประมวลผลภาพ 

 ส่วนประมวลผลภาพและส่งภาพการวางกล้องแบบสเตอรโิอทัง้กล้อง

ยงัมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และเหมาะสมกบัขนาดของตวัหุ่นยนต ์

งานวจิยัน้ีจงึไดนํ้ากล้องแบบเวบ็แคมมาใช้งาน และออกแบบโครงสรา้ง

การมองเหน็ของกล้อง การมองเหน็ของกล้องทัง้ 2 ตวั คอื กล้องซ้าย 

(Left Camera) และกลอ้งขวา (Right Camera) ซึง่กล้องทัง้ 2 ตวัขา้งต้น 

เราสามารถกําหนดมุมองศาของกล้องเองได ้ และกําหนดจุดโฟกสัเอง

โดยกําหนดจดุโฟกสัไวท้ี ่2 เมตร สิง่ที่สําคญัในการกําหนดจุดโฟกสักค็อื 

ต้องกําหนดให้กล้องโฟกัสวตัถุในจุดเดียวกันเท่านัน้ซึ่งจะทําให้เกิด

ระยะห่างระหว่างกล้องไปยงัวตัถุที่โฟกสั เช่น กล้องซ้ายและกล้องขวา 

หา่งกนั 14 เซนตเิมตร [6] ทํามมุ 𝜃1𝜃2 ได ้87.9955 องศา  ในรปูที ่2 

 การประมวลผลภาพจะรบัภาพจากกล้อง 2 ตวัมา แล้วทําการจบัภาพ

จากกล้องซ้ายและภาพกล้องขวาในเวลาเดยีวกนั แล้วนําภาพที่ได้มา

ประมวลผลเป็นภาพแบบ Side by Side แล้วส่งจากเครื่องฝ ัง่ของ

หุน่ยนตไ์ปยงัเครื่องฝ ัง่ของควบคมุระยะไกล  

 การประมวลผลภาพ Side by Side จากรปูที ่3 เน่ืองจากขอ้มูลภาพที่

รบัเขา้มาเป็นอารเ์รย ์3 มติ ิแล้วนําอารเ์รยม์าต่อกนัเป็นแนวนอน จะได้

เป็นขอ้มูลภาพที่เป็นแนวนอนแนวแกน x ที่มคีวามกวา้งเพิม่เป็น 2 เท่า 

ทําใหไ้ดภ้าพใหมท่ีเ่ป็นแบบ Side By Side ออกมา 

 รปูที่ 4 จะเป็นกระบวนการประมวลผลภาพและส่งภาพ โดยจะเริม่

จากการรบัภาพจากล้อง Webcam มาทําการประมวลผลภาพให้เป็น

แบบ Side By Side โดยการรวมภาพจากกล้องซ้ายและกลอ้งขวามา

รวมกนัจะไดภ้าพ Side By Side 

 

 
รปูที ่1 ภาพรวมของระบบ 

 

รปูที ่2 โครงสรา้งการมองเหน็ของกลอ้งทัง้ 2 ตวั 

 

รปูที ่3 การประมวลภาพแบบ Side By Side 

Robot and 

Computer on site

Remote control site

Network
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รปูที ่4 ข ัน้ตอนการประมวลภาพแบบ Side By Side 

 

 

3.1.2 ชุดควบคมุการหมนุกลอ้ง 

 ส่วนของชุดควบคุมการหมุนกล้องรับคําสัง่ควบคุมการหมุนจาก

ระยะไกลโดยผ่านโปรโตคอลทีซพีไีอพ ีโดยจะมชีุดมอเตอร์ส่าย ก้มเงย

กล้อง มุมส่าย 355 องศา มุมก้ม 60 องศา เพื่อใช้ในส่วนที่เป็นการส่าย

และการกม้เงยสาํหรบัตาหุน่ยนต ์ต่อเขา้กบัชุดกล่องกล่องควบคุม 301C 

มหีน้าที่ควบคุมและจ่ายไฟกระแสตรง 24 โวลต์ เขา้มอเตอรก์ารหมุน

ซ้าย ขวา มุมก้ม มุมเงย  โดยจะทํางานควบคุมไปพรอ้มกบัโมดูลรเีลย ์

(Delay) 4 ช่องแบบม ี OPTO มหีน้าที่เป็นสวติช์ควบคุมกล่องควบคุม 

301C โดยสัง่ ง านผ่ านไมโครคอนโทรล เลอร์อ าดู โ น่  (Arduino 

Microcontroller) โดยไมโครคอนโทรลเลอรอ์าดูโน่ จะอ่านคําส่งจากฝ ัง่

ความคมุระยะไกล จะมโีครงสรา้งในรปูที ่5 

 ในการควบคุมเครื่องฝ ัง่หุ่นยนต์จะรับคําสัง่จากเครื่องฝ ัง่ควบคุม

ระยะไกลผ่านโปรโตคอลทีซพีไีอพีมา ก่อนที่จะนําค่าที่ได้รบัมาสัง่งาน

ผา่นโดยสัง่งานผ่านไมโครคอนโทรลเลอรอ์าดูโน่ ผ่านสายอนุกรมชนิดยู

เอสบ ี(USB Serial Port) โดยมรีปูแบบการตดิตัง้อุปกรณ์ ดงัรปูที ่6 

 

 

รปูที ่5 โครงสรา้งอุปกรณ์การของชุดควบคุมการหมนุกลอ้ง 
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รปูที ่6 อุปกรณ์การของชุดควบคุมการหมนุกลอ้ง 

 

รปูที ่7 โครงสรา้งส่วนของระบบเครอืขา่ย 

 ในการควบคมุระยะไกลจะอาศยัระบบเครอืข่าย ซึ่งเป็นที่ในการรบัส่ง

ข้อมูลระหว่างเครื่องฝ ัง่ของหุ่นยนต์การเครื่องฝ ัง่ของควบคุมระยะไกล

โดยอาศัยโปรโตคอลทีซีพีไอพี ในการรบัส่งภาพจากเครื่องฝ ัง่ของ

หุ่นยนต์ไปยงัเครื่องฝ ัง่ของควบคุมระยะไกล และคําสัง่ควบกล้องจาก

เครื่องฝ ัง่ของควบคมุระยะไกลไปยงัเครื่องฝ ัง่ของหุน่ยนต ์ดงัรปูที ่7,8 

จะเป็นการส่งขอ้มลูไปยงัเครื่องควบคุมโดยจากส่งขอ้มลูภาพ Side By Side 

จากเครือ่งฝ ัง่หุ่นยนต์ไปยงัเครือ่งควบคุม และรอรบัคาํสัง่การควบคุม เช่น การ

สัง่หุ่นยนต์ใหห้มนุซา้ย (Move Left) การสัง่หุ่นยนต์ใหห้มุนขวา (Move Right)

การสัง่หุ่นยนต์ใหเ้งยขึน้ (Move Up) การสัง่หุ่นยนต์ใหเ้งยลง (Move Down) 

จากเครือ่งควบคุม โดยจะมขี ัน้ตอนการรบัดงัรปูที ่9 

3.2 ฝ ัง่ควบคมุระยะไกล 

 ส่วนของฝ ัง่ควบคุมระยะไกลจะมหีน้าทีร่บัภาพทีเ่ป็น Side By Side มา

แสดงผ่านจอภาพ 3 มติ ิ แบบพาสซฟี และส่วนของการควบคุมการหมุนคอ

โดยผูใ้ชง้าน 

 

รปูที ่8 ภาพ Side By Side บนจอ 3 มติแิละควบคุมระยะไกล 

 
รปูที ่9 โครงสรา้งการสัง่งานผา่นผ่านไมโครคอนโทรลเลอรอ์าดโูน่ 

 จากรปูที ่10 จะเป็นการแสดงผลภาพ 3 มติจิากระยะไกลแบบเรยีลไทมโ์ดย

การควบคุมผ่านเครอืข่ายทําให้ได้ภาพทีอ่อกมามคีวามเสมอืนจรงิทําให้การ

มองเหน็มคีวามแม่นยาํ แลว้นําไปแสดงผลผ่านจอทีเ่ป็น 3 มติ ิแบบ Side By 

Side โดยดผู่านแว่นแบบโพลาไรซ์ ดงัรปูที ่8 จะเป็นการแสดงผลภาพ 3 มติทิี่

ปรบัเป็นโหมด Side by Side ผ่านจอภาพแบบ 3 มติ ิ โดยผ่านแว่นแบบ

โพลาไรซ์ ทาํใหไ้ดร้บัชมภาพเสมอืนเขา้ไปอยู่ในสถานทีจ่รงิ 

4. ผลการทดลอง  

 จากการทดลอง เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการควบคุมการมองเห็น

ระยะไกลที่เป็นระบบภาพแบบ 3 มติ ิ โดยใช้เทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 

มติิ ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ จงึไม่สามารถนํามาเปรยีบเทยีบผลการทดลอง

กบังานวิจยัที่วจิยัมาก่อนได้ งานวจิยัน้ีจึงทําการวดัประสิทธิภาพของ

ระบบที่นําเสนอ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) ส่วนของ

ความล่าช้าในการควบคุมการหมุนและส่งภาพที่เป็นระบบ 3 มิติผ่าน

ระยะไกล และ 2) ส่วนของการรบัชมภาพที่เป็นระบบภาพแบบ 3 มติิที่

สงัเกตจากการมองโดยใชผู้ร้บัชมจาํนวน 10 คน 

 

รปูที ่10 ภาพ Side By Side บนจอ 2 มติแิละควบระยะไกล 
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รปูที ่11 การทดสอบการควบคุมระยะไกลผ่านเครอืขา่ย 

 ซึง่ทดสอบกบัเครื่องฝ ัง่ควบคุมระยะไกลมายงัเครื่องฝ ัง่หุ่นยนต์พบว่า

ภาพ Side By Side ที่ไดร้บัชมจากจอ LCD Passive 3 มติ ิMode Side 

By Side ผ่านแว่นโพลาไรซ์ที่มกีระจกโพลาไรซ์ฟิวเตอร์ตัง้ฉากกนั 2 

ข้าง มคีวามเสมอืนจรงิ มคีวามลึกของภาพชดัเจนเหมอืนเข้าไปอยู่ใน

สถานที่จริง เพราะว่าภาพทุกภาพจะถูกส่งไปยงัเครื่องควบคุมครบ 

100% เน่ืองจากใชง้านผา่นโปรโตคอลทซีพีไีอพ ีและทดสอบการควบคุม

ได้ซึ่งจะได้ผลออกมาตามกราฟ รูปที่ 11 จากกราฟหลงัการทดลอง

พบว่าความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายในส่วนการควบคุมการ

หมุนพบว่าในการควบคุมไปยงัทศิทางต่างๆ จะใชเ้วลา 1 วนิาทใีนการ

ตอบสนอง ซึ่งมคีวามล่าช้าในการควบคุมน้อยมาก แต่มคีวามล่าช้าใน

การส่งขอ้มูลภาพเมื่อเทยีบสดัส่วนกบัความล่าช้าในการควบคุมคดิเป็น

ร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกบัเวลาเฉลี่ยในการควบคุม และทดสอบการ

มองเหน็ภาพ 3 มติจิากกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน ทุกคนยนืยนัการรบัชมภาพ 

3 มติผิ่านการควบคุมระยะไกลไดช้ดัเจน มองเหน็ระยะลกึสมัพทัธแ์ละ

การมองเหน็เสมอืนจรงิ สาเหตุจากการประมวลผลภาพมคีวามล่าช้า ซึ่ง

ทรพัยากรของเครื่องที่ประมวลผลใช้ CPU Core 2 Duo 2.4 GHz. RAM 

2 GB. ซึง่มขีดีจาํกดัทําใหก้ารประมวลผลทําใหไ้มม่คีวามรวดเรว็  

5. สรปุ 

 งานวจิยัชิ้นน้ีมุ่งเน้นนําเสนอระบบการมองเหน็ภาพ 3 มติผิ่านการ

ควบคมุระยะไกลโดยใชเ้ทคนิคสเตอรโิอสโคปิค 3 มติ ิแบบเรยีลไทม ์ซึ่ง

ยงัไม่มงีานวจิยัที่ทําเกี่ยวกบัระบบการควบคุมระยะไกลที่แสดงผลภาพ

เป็น 3 มติิที่ทํามาก่อน งานวจิยัน้ีถอืได้ว่าเป็นการนําเสนอองคค์วามรู้

ใหมส่าํหรบัระบบการมองเหน็ผ่านการควบคุมระยะไกลที่เป็นระบบภาพ 

3 มติ ิทําใหภ้าพที่ไดม้คีวามเสมอืนจรงิมคีวามลกึของภาพไดก้ารรบัชม

ภาพที่ชัดเจนและสามารถควบคุมมุมกล้องจากระยะไกลได้ ผลการ

ควบคุมหมุนพบว่ามคีวามล่าช้าน้อยมาก แต่ในการส่งภาพจะมีความ

ล่าช้าคดิเป็น รอ้ยละ 7.4 เมื่อเทียบกบัเวลาเฉลี่ยของการควบคุม และ

ทดสอบการมองภาพที่เป็น 3 มติ ิจากกลุ่มตวัอย่าง 10 คน พบว่าทุกคน

ไดร้บัชมภาพ 3มติ ิผ่านการควบคุมระยะไกลไดช้ดัเจนมองเหน็ระยะลึก

สัมพัทธ์และการมองเห็นเสมือนจริง  ทําให้นําไปประยุกต์ใช้ ใน

ชีวิตประจําวนั สามารถนําไปพฒันาให้มีการประสานงาน ร่วมกนักับ

สว่นประกอบอื่นๆของหุ่นยนตโ์ดยมนุษยไ์ม่ต้องเขา้ไปอยู่ในสถานที่จรงิ

ทําใหส้ามารถควบคุมได้ ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ในงานบ้านหรือ

ช่วยในการเข้าถึงพื้นที่อนัตรายเช่น การเก็บกู้วตัถุระเบิดได้ เพลิงไหม ้

หรอืในทางการแพทยเ์ช่น การผ่าตดัจากระยะไกลได ้แต่ยงัมคีวามล่าช้า

ในการประมวลผลซึ่งผู้วิจยัจะทําการวิจยัต่อไปให้มีความไหลลื่นของ

ภาพมากกว่าน้ีอาจจะนําไปประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี

ประสิทธภิาพในการประมวลผลสูงบวกกบัการทําเขยีนโปรแกรมให้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้สามารถคอมไพล์ไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งผูว้จิยัจะนําไป
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บทคดัย่อ 

 กลยุทธ์การร่วมทุนระหว่างประเทศ นับเป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อน

ภาคอุตสาหกรรมของไทยใหม้คีวามแขง็แกร่ง สามารถแข่งขนัไดก้บันานา

ประเทศ การร่วมทุนระหว่างประเทศไทย กบัประเทศญี่ปุ่นเป็นอกีหน่ึงใน

ยุทธศาสตร์สําคญัของการเพิม่ขีดความสามารถของไทย โดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนใหญ่

ดําเนินงานในรูปของบริษทัร่วมทุนระหว่างไทยกบัญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม

วตัถุประสงค์ของการร่วมทุนดงักล่าวเป็นเพียงข้อบงัคบัด้านกฎหมายที่

กําหนดใหบ้รษิทัในประเทศผูร้บัการลงทุนเขา้ถอืหุน้ข ัน้ตํ่ารอ้ยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบยีน ซึง่มไิดเ้ป็นการรว่มทุนโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการพึง่พากนั

อย่างแท้จรงิ ทําให้บรษิทัท้องถิ่นของไทยที่เข้าร่วมทุนไม่สามารถพฒันา

ขดีความสามารถของตนได้ เน่ืองจากไม่มกีิจกรรม หรือบทบาทในการ

บรหิารใดๆ สดุทา้ยจงึจบดว้ยการควบรวมกจิการในที่สุด วตัถุประสงคข์อง

บทความน้ี เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถของ

ธุรกจิร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ในการสร้างความได้เปรยีบด้านการแข่งขนัของ

ไทยในอาเซยีน 

 คาํสาํคญั: ขดีความสามารถ, กลยทุธก์ารรว่มทุน, ไทย-ญี่ปุน่ 

Abstract 

 International Joint Venture (IJV) is the strategy tool driven 

Thailand industrial sector competitive in global market. Thai-

Japanese 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  

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 

 ประเทศญี่ปุ่นถูกจดัว่าเป็นประเทศคู่ค้าสําคญัอนัดบัสองของไทยรอง

จากประเทศจนี มมีลูคา่การนําเขา้ และส่งออกมากถงึ 1,927,850 ล้านล้าน

บาทในปี ค.ศ. 2013 ก่อนที่จะลดลงรอ้ยละ 15 เหลอื 1,862,653 ล้านล้าน

บาทในปี ค.ศ. 2014 เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่าการนําเขา้ และสง่ออก 

จะเหน็ไดว้่าประเทศไทยขาดดุลการค้ากบัประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเน่ืองมา

โดยตลอดนับแต่ปี ค.ศ. 2010 ที่ขาดดุล 569,566 ล้านบาท และปี ค.ศ. 

2011 ขาดดุลอยู่ที่ 568,772 ล้านบาท ก่อนที่จะลดลงมาที่ 330,601 ล้าน

บาท ในปี ค.ศ. 2012 และถบีตวัสูงขึน้อกีครัง้ในปี ค.ศ. 2013 ที่ 584,241 

ล้านบาท และ 459,584 ล้านบาทในปี ค.ศ. 2014 [5] เมื่อพจิารณาใน

รายละเอียดพบว่าการนําเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงกว่าการ

ส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่น คดิเป็นรอ้ยละ 46 ในปี ค.ศ. 2013 และรอ้ยละ 

38 ในปี ค.ศ. 2014 ตามลําดบั (แสดงในตารางที่1 มูลค่าการคา้รวม และ

ดุลการค้าระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2013-2014)  มูลคา่การนําเขา้ที่สูง

กว่าการส่งออกเหล่าน้ีส่งผลใหป้ระเทศไทยขาดดุลการคา้ระหว่างประเทศ

อย่างมหาศาล ส่งผลใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม

ของไทยทีต่อ้งพึง่พาการนําเขา้วตัถุดบิจากประเทศญี่ปุน่ [3]  
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           ตารางที ่1 แสดงมลูคา่การคา้รวม (มลูคา่นําเขา้-สง่ออก) และดลุการคา้ระหวา่งประเทศในปี ค.ศ. 2013-2014 

อนัดบั ประเทศ 
2013 2014 

มลูค่ารวม นําเข้า ส่งออก ดลุการค้า มลูค่ารวม นําเข้า ส่งออก ดลุการค้า 

1 จนี 1,979,968 1,155,296 824,672 -330,624 2,057,966 1,251,528 806,438 -445,091 

2 ญีปุ่น่ 1,927,850 1,256,045 671,805 -584,241 1,862,653 1,161,119 701,535 -459,584 

3 สหรฐั 1,141,802 447,476 694,326 246,851 1,241,959 474,102 767,856 293,754 

รวม 3 ประเทศ 5,049,620 2,858,817 2,190,803 -668,015 5,162,578 2,886,749 2,275,829 -610,921 

             ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมอืจากกรมศุลกากร, (2557)  

Wadeecharoen and Teekasap, (2014) พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของ

ผลผลิตที่ ได้จากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเ ป็นการผลิตเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศไทย อีกร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกไปยัง

ประเทศญี่ปุ่น และภูมภิาคใกล้เคยีง ดงันัน้จงึไม่น่าแปลกใจทีป่ระเทศไทย

ประสบภาวะขาดดุลจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด เน่ืองจากบริษัท

สญัชาตญิี่ปุ่นส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลติชิ้นส่วนประกอบ

รถยนต ์และอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึ่งไทยไม่มแีหล่งวตัถุดบิภายในประเทศ เช่น 

เหล็ก หนัง สิ่งทอสําหรบัทําพรม เม็ดพลาสติก ทําให้ไทยต้องนําเข้า

วตัถุดบิพืน้ฐานเหล่าน้ีจากต่างประเทศ ในขณะที่ชิ้นส่วนการผลติที่ต้องใช้

เทคโนโลยขี ัน้สูง ไดแ้ก่ ชิ้นส่วนสมองกล (Micro Computer Chip) และ

ชิ้นส่วนที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม จะต้องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 

โดยวตัถุดบิพืน้ฐานเพยีงอยา่งเดยีวทีไ่ทยสามารถผลติไดเ้องในประเทศคอื 

ยางพารา  

ภาคอุตสาหกรรมการผลติชิ้นส่วนรถยนต์ มผีูผ้ลติด้วยกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ผู้ผลิตในระดบั First-Tier เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ป้อนให้โรงงาน

ประกอบรถยนต์โดยตรง หรอื Direct OEM Supplier ผู้ผลติกลุ่มน้ีจะใช้

เทคโนโลยีการผลิตขัน้สูง มีความซับซ้อน คุณภาพจะต้องตรงตาม

มาตรฐานทีกํ่าหนดโดยผูผ้ลติรถยนต์ ชิ้นส่วนประเภทน้ีส่วนใหญ่จะนําเขา้

โดยตรงจากต่างประเทศ ผูผ้ลติอกี 2 กลุ่มคอื Second-Tier และ Third-

Tier จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท REM (Replacement Equipment 

Manufacturing) ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จําหน่ายในตลาดอะไหล่

ทดแทน และป้อนวตัถุดบิดา้นการผลติใหก้บัผูผ้ลิตในระดบั First-Tier ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจต้นน้ําเหล่าน้ีจะ

นําเข้าวตัถุดบิพื้นฐานจากต่างประเทศ นํามาแปรรูปเป็นชิ้นส่วนพื้นฐาน 

หรอืชิน้สว่นขนาดเลก็ทัว่ไปเพื่อนํามาเป็นวตัถุดบิป้อนใหก้บัผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมกลางน้ํานําไปใชเ้ป็นสว่นประกอบรถยนต์ที่มขีนาดใหญ่ขึน้ 

และมีความซับซ้อนมากขึ้น (อ้างอิงจากรูปที่ 1 ห่วงโซ่มูลค่าของ

อุตสาหกรรมยานยนต ์และชิน้สว่น) ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื การผลติชิ้นส่วน

รถยนต์ของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลางน้ํา จะต้องตรงตาม

มาตรฐานที่กําหนดโดยบรษิทัประกอบรถยนต์ ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 

SMEs ของไทยไมม่บีทบาทมากนกั [4] 

 เกดิขึน้ในไทย 

และต่างประเทศ 
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  รปูที ่1 หว่งโซ่มลูคา่ของอุตสาหกรรมยานยนต ์และชิน้สว่น 

  ทีม่า: สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้ และการพฒันา, (2553) 

อุตสาหกรรมตน้น้ํา  อุตสาหกรรมกลางน้ํา  อุตสาหกรรมปลายน้ํา  
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เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลย ีและความเชื่อมัน่ดา้นมาตรฐานการผลติ

สินค้าที่ไม่สามารถพัฒนาให้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของบริษัท

ประกอบรถยนต์ ทําใหผู้ผ้ลติชิ้นส่วนรถยนต์ในระดบั First-Tier ส่วนใหญ่

เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ(Multinational Enterprise: MNEs) ที่เขา้มาตัง้ฐาน

การผลิตในประเทศไทย ในขณะที่ผู้ผลิตในระดบั Second-Tier จะเป็น

บรษิทัขา้มชาตทิี่ร่วมทุนกบัคนไทย (International Joint Venture: IJVs) 

โดยบรษิทัทีค่นไทยเป็นเจา้ของมเีพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ [6] 

จากรูปที่ 1 หว่งโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน แสดงให้

เหน็ว่าผูผ้ลติในระดบั Second-Tier อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้ํา 

ซึ่งเป็นบรษิทัต่างชาติร่วมทุนกบับรษิทัไทย (IJVs) ดงันัน้การแสวงหา

แนวทางเพื่อพฒันา และเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ด้วยการ

ยกระดบัมาตรฐานการผลติของผูผ้ลิตในระดบั Second-Tier ใหพ้ฒันาขึ้น

เป็นผูผ้ลติในระดบั First-Tier จงึเป็นสิง่ที่มคีวามจําเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อ

ลดการนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ โดยเฉพาะวตัถุดบิที่มมีูลค่าการผลติ

สูงนําเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ

แก้ปญัหาการขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นได้ นอกจากน้ียงัเป็นการ

กระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภยัภิบตัิทางธรรมชาติ ดงัเช่นในปี 

ค.ศ. 2011 ที่ญี่ปุ่นไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์สนึามใินโท

โฮกุ ส่งผลต่อระบบซับพลายเชนของญี่ปุ่น และประเทศคู่ค้าอีกหลาย

ประเทศ เป็นระยะเวลาหลายเดอืน ดว้ยเหตุน้ีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

ของบรษิทัร่วมทุนระหว่างประเทศ (IJVs) จงึเป็นทางออกที่สามารถเพิม่

ขีดความสามารถของบริษทัได้มากที่สุด เน่ืองจากเปิดโอกาสให้บริษัท

สญัชาติญี่ปุ่น และองค์กรธุรกิจ SMEs ของไทย สามารถพฒันาธุรกิจ

ร่วมกนัในการเพิ่มศกัยภาพทางการผลิตในด้านเทคโนโลยี การจดัการ 

และการตลาด เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการก้าวเข้าสู่การคา้แบบเสรขีอง

กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน [1] 

2. การขบัเคล่ือนกลยทุธก์ารร่วมทุนระหว่างประเทศ  

 ธรุกจิระหวา่งประเทศมคีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ในช่วงหลายทศวรรษที่

ผ่านมา การสรา้งพนัธมติรร่วมทุนระหว่างประเทศเป็นทางเลือกหน่ึงของ

กลยุทธท์างการจดัการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการยา้ยฐานการผลติไปสู่แหล่ง

ที่มทีรพัยากรการผลิตที่มรีาคาตํ่ากว่าแล้ว ยงัเป็นการแสวงหา   อุปสงค์

ภายในตลาดของประเทศผูร้บัการลงทุน และเพื่อแสวงหาประสทิธภิาพใน

การผลิตสนิค้าที่ผู้รบัการลงทุนมคีวามถนัด [9],[16] จงึไม่น่าแปลกใจที่

บรษิทัสญัชาตญิี่ปุน่สว่นใหญ่เขา้มาลงทุนในประเทศไทยโดยใช้กลยุทธก์าร

รว่มทุนระหว่างประเทศ (IJVs) กล่าวคอื เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทั

สญัชาตญิี่ปุ่น และบรษิทัสญัชาติไทย ตัง้แต่ 2 บรษิทัขึ้นไปเข้าร่วมทุน

จดัตัง้องค์กรขึ้นมาใหม่ โดยมกีารบรหิารจดัการที่เป็นอสิระจากบรษิทัแม่

ในต่างประเทศ (Foreign Parent Firm) และบรษิทัแมท่ีม่ฐีานอยู่ในประเทศ

ที่ดําเนินธุรกจิอยู่ (Host Parent Firm) ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของบรษิทั

รว่มทุนต่างประเทศ [12]  

      ตารางที ่2  จาํนวนโครงการจากประเทศญี่ปุน่ แยกตามขนาดของโครงการ  

 

Investment Size 

2010 2011 2012  2013 2013 (Jan-Jun) 2014 (Jan-Jun) 
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No.  
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No.  
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Baht 

No.  
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Baht 

 1Total Japanese IJV    

   มลูค่าการลงทนุทัง้หมด 
342 100,305 484 158,968 761 348,430 686 290,492 374 124,458 201 78,858 
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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 
2Japanese SME IJV<500 308 35,086 424 43,770 623 79,200 593 64,384 329 37,913 193 18,221 
(1-2)%of Japanese SME IJV 

(รอ้ยละของ SME IJV) 
90 35 88 27 82 23 68 16 88 30 96 23 

   Total Registered Capital 

มลูคา่ทนุจดทะเบยีนทัง้หมด 
 7,677  

31,745 
 49,607  45,322  22,879  5,416 

 - 3Japanese (ญีปุ่น่)  6,167  28,450  42,256  41,800  21,660  5,250 

 - 4Thai (ไทย)  1,017  2,542  6,800  2,409  1,021  161 
(3-4)%of Thai Partner 

(สดัส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัไทย) 

 16  9  16  6  5  3 

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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การลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการใช้กลยุทธ์ 'การร่วมทุน

ระหว่างประเทศ' นับเป็นเครื่องมอืส่งเสรมิการเตบิโตดา้นเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย เหน็ไดจ้ากกวา่ครึง่หน่ึงของบรษิทัญี่ปุน่ใช้กลยุทธก์ารร่วมทุน

ในการเจาะตลาดยานยนต์ของประเทศไทย [17],[19]-[21] อย่างไรก็ตาม

การรว่มทุนดงักล่าวอาจเป็นไปตามเงื่อนไขดา้นกฎหมายของประเทศผูร้บั

การลงทุนทีกํ่าหนดใหบ้รษิทัท้องถิน่ในประเทศผูร้บัการลงทุนถอืหุน้ข ัน้ตํ่า

ร้อยละ 10 [8] ในความเป็นจริงบรษิทัท้องถิ่นแทบจะไม่มีบทบาทการ

ดําเนินงานในโครงสรา้งใดๆ ของบรษิทัร่วมทุนเลย เป็นเพยีงผูถ้อืหุน้ทาง

กฎหมายเท่านัน้ Julion and O’Cass, (2005) ใหนิ้ยามหุน้ส่วนประเภทน้ี

วา่ ผูร้ว่มหุน้ที่นอนหลบั (Sleeping Partner) เหน็ไดจ้ากสดัส่วนการถอืหุน้

ของบรษิทัท้องถิน่ของไทยมเีพยีงรอ้ยละ 3 และไม่เกนิรอ้ยละ 16 เท่านัน้ 

(อา้งองิจาก ตารางที่ 2  จํานวนโครงการจากประเทศญี่ปุ่น แยกตามขนาด

ของโครงการ)  

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงปริมาณกระแสเงินลงทุนไหลเข้าจาก

ประเทศญี่ปุ่นที่มจีํานวนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปี ค.ศ. 2010 คดิเป็น

มลูคา่ 100,305 ลา้นบาท ก่อนที่จะเพิม่ขึน้เป็น 348,430 ล้านบาท เพิม่ขึน้

กว่า 3 เท่าตวั หรอืประมาณรอ้ยละ 70 ในปี ค.ศ. 2012 การลงทุนขนาด

ให ญ่ ขอ ง ญี่ ปุ่ น จ ะ อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง บ ริษัท ร่ ว ม ทุ น ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ใ น

ภาคอุตสาหกรรมการผลติที่มขีนาดกลาง และขนาดย่อม (SME IJV) ดว้ย

การใชก้ลยทุธก์ารรว่มทุน บรษิทัทอ้งถิน่สามารถเขา้ถงึเทคโนโลยขี ัน้สูงทัง้

การผลติ และการบรหิารจดัการ เพื่อยกระดบัคุณภาพการผลติของบรษิทั

ในประเทศผู้รบัการลงทุน [14],[15] ในความเป็นจรงิจึงเกิดเป็นคําถาม

ขึ้นมาว่า 'บริษัทข้ามชาติเหล่านัน้มีเจตนาทีจ่ะถ่ายทอดความรู้ และ

เทคโนโลยสีําคญัใหก้บับรษิทัผูร้่วมทุนในประเทศผูร้บัการการลงทุนอย่าง

นัน้หรือ?' คําถามน้ีจึงกลายเป็นประเด็นสําคัญที่ก่อให้เกิดข้อพิพาท

ระหวา่งผูถ้อืหุน้ทัง้สองฝา่ย อนัจะนําไปสู่ปญัหาดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูถ้ือหุ้น จนต้องควบรวมกจิการ (Merger) หรอืปิดกจิการ (Shut-Down) 

ในที่สุด [13] บรษิทัร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ที่ตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 

กว่ารอ้ยละ 80 ของผลติภณัฑท์ี่ผลติได ้เป็นการผลติเพื่อการส่งออกไปยงั

ต่างประเทศ [11]  ซึง่ดเูหมอืนวา่ญี่ปุน่ไดย้า้ยฐานการผลติมาตัง้ในประเทศ

ไทยเพื่อการใช้ทรพัยากร และแรงงานราคาถูกของไทยในการผลิตสนิค้า

เพือ่สง่กลบัไปยงัประเทศแม ่และประเทศคู่คา้อื่นๆ ทําใหบ้รษิทัในประเทศ

เจ้าบ้านผู้รบัการลงทุนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต หรือการ

ยกระดบัความขดีสามารถด้านการแข่งขนัตามที่คาดหวงั สาเหตุอาจสืบ

เน่ืองมาจากขนาดของผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทสญัชาติญี่ปุ่น และบริษัท

สญัชาติไทย มีขนาดการลงทุนแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างทุนจดทะเบียนของบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทไทย ญี่ปุ่นถือหุ้น

มากกวา่บรษิทัไทยถงึ 11 เท่าตวัในปี ค.ศ. 2011 ก่อนที่จะเพิม่ขึน้เป็น 15 

เท่า ในครึง่ปีแรกของปี ค.ศ. 2012   (ดูเพิม่เตมิในตารางที่ 2) ดงันัน้การที่

จะทําใหบ้รษิทัทัง้สองสญัชาตเิกดิการพึง่พากนัอยา่งแทจ้รงินัน้จะตอ้ง 

พจิารณาจากขนาดของบรษิทัผูร้่วมทุนทัง้สองฝา่ยต้องมขีนาดที่เหมาะสม

ใกลเ้คยีงกนัจงึจะเกดิการพึง่พากนัอยา่งแทจ้รงิ (partner dependency)  

กล่าวคอื เป็นการรว่มทุนเพื่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัอย่าง

แทจ้รงินัน่เอง 

3. แนวโน้มการดาํเนินธรุกิจร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่ น 

ตามทศันะของนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ประเทศไทยจดัว่าเป็นประเทศที่เปิดรบั

การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดเมื่อเทียบกบักลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่กระแสเงนิลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมบีทบาทสําคญัต่อ

การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย [19] จํานวนโครงการจาก

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 

2011 บรษิทัร่วมทุนญี่ปุ่นเพิม่ขึ้นเป็น 480 บริษทั เพิม่ขึ้นจากปี ค.ศ. 

2010 จํานวน 138 บรษิทั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29 โดยมโีครงการเพิม่ขึ้น

เกอืบ 300 โครงการใน 6 เดอืนแรกของปี ค.ศ. 2012 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

60 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี ค.ศ. 2011 (ดูเพิม่ในตารางที่ 2 จํานวนโครงการ

จากประเทศญี่ปุน่ แยกตามขนาดของโครงการ) 

การที่ประเทศไทยกําลงัจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปลายปี ค.ศ. 

2015 ทําให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นจะต้องปรบัตวัโดยการแสวงหาทรพัยากร

การผลิตที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า เพื่อร ักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน 

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ระดบั Third-Tire ซึ่งผลติสนิค้าอย่างง่ายทีเ่น้นการใช้แรงงานในการผลิต 

(Labor Intensive) ผู้ประกอบการเหล่าน้ีจะมแีนวโน้มในการเข้าไปตัง้

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ 

กมัพูชา สปป. ลาว และเวยีดนาม เน่ืองจากอุตสาหกรรมด้านน้ีต้องการ

กําลังแรงงานมาก และกลุ่มประเทศเหล่าน้ียงัมีค่ามีแรงงานที่ถูกกว่า

ประเทศไทย [7] จากนัน้จงึส่งสนิค้ากลบัมายงัประเทศไทยเพื่อประกอบ

เป็นสนิคา้สําเรจ็รูป โดยมโีรงงานของไทย และญี่ปุ่นขยายฐานการผลติไป

ยงันิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัตราด และจงัหวดัเกาะกง กมัพูชา ซึ่งจดัว่า

เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ ในขณะทีฐ่านการผลติในประเทศไทยจะต้องมุ่งไป

ที่สินค้าเทคโนโลยีสูงขึ้น ดงันัน้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นไปสู่

บรษิทัไทยจงึดูค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเน่ืองจากขาดการพึ่งพาซึ่งกนั

และกนัอย่างแท้จรงิ [2] การที่จะทําใหบ้รษิทัทัง้สองสญัชาตเิกดิการพึง่พา

ซึ่งกนั และกนัอย่างแท้จรงิควรต้องมขีนาดที่เหมาะสมใกล้เคยีงกนัโดยมุ่ง

การร่วมทุนเพื่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัอย่างแท้จรงิ มใิช่

รว่มทุนเน่ืองจากขอ้บงัคบัดา้นกฎหมาย 

4. บทสรปุ  

การที่จะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้พฒันาได้อย่างยัง่ยืนนัน้จําเป็น

อย่างยิง่ที่จะต้องอาศยัการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาขยายฐานเมด็เงนิ

ลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนัก

ลงทุนรายใหญ่ของไทย การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นน้ีไม่ได้มาในรูปของ

เมด็เงนิการลงทุนเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัรวมถงึความรูด้า้นเทคโนโลย ีการ

จดัการ และทุนทางปญัญา ซึ่งจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศ และกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิไทย อุตสาหกรรมที่ไดร้บัเงนิ

ลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุน่มากทีส่ดุคอื อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบ

ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญัต่อภาค
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การผลติของไทย ดว้ยเหตุน้ีประเทศไทยตอ้งเรง่พฒันาขดีความสามารถใน

การแข่งขันอย่างต่อเน่ือง ด้วยการจับคู่ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 

ก่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกนั และกนัอย่างแท้จรงิ เพื่อให้ธุรกิจ SME ของ

ไทยสามารถเตบิโตไปไดต้ามการขยายตวัของสนิคา้ในตลาดอาเซยีน และ
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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้น้ีคอื เพื่อศกึษาความคาดหวงัของนักศกึษาไทยต่อ

การทํางานในบริษัทญี่ปุ่น กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาไทย

เป้าหมายได้แก่กลุ่มนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชัน้ปีที่ 4 กลุ่มนักศกึษา

ไทยสถาบนัอื่นๆในประเทศไทย ชัน้ปีที ่4 กลุ่มนักศกึษาที่จบการศกึษาจากสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น และกลุ่มนกัศกึษาที่จบการศกึษาจากสถาบนัอื่นๆในประเทศ

ไทย ผู้วจิยักําหนดวธิกีารศกึษาการสุ่มตวัอย่างจากการสุ่มประชากรแบบอย่างง่าย 

(Simple Random sampling) และไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน เครื่องมอืที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้่าสถติไิดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความ

เบีย่งเบนมาตรฐาน  ดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูสําหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิจาก

ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาไทยส่วนใหญ่คาดหวงัการทํางานในบรษิทัญี่ปุ่น บรษิทั

จะตอ้งมนีโยบายและการบรหิารองค์กรสําคญัทีสุ่ดโดยจะต้องเน้นการดําเนินธรุกจิมี

ความชดัเจนและใหค้วามสําคญักบัคุณภาพชวีติของพนกังาน รองลงมาความคาดหวงั

ว่าการจะทํางานกบับรษิัทญี่ปุ่น บรษิัทจะต้องให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการในการ

ทํางานโดยรบัประกนัว่าจะต้องมโีบนัสประจําปี มกีารตรวจสุขภาพประจําปีและมี

ระบบทีช่ดัเจนในการจา่ยค่าตอบแทนการปฏบิตังิานล่วงหน้า  

คําสําคญั: ความคาดหวงั 

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 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามน่าสนใจในการลงทุนของชาวต่างชาตสิูง โดยมี

ประชากรประมาณ 65 ลา้นคนและเป็นศนูยก์ลางของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สําหรบั

นานาประเทศ ประเทศไทยตดิอนัดบัหน่ึงในประเทศทีม่กีารแขง่ขนัทางการตลาดสูง

ทีสุ่ดในภูมภิาคและตดิอนัดบั 15 ประเทศในเรื่องการคุ้มครองผูล้งทุน การลงทุนใน

ประเทศนัน้ทําใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีน่่าสนใจและเป็นจุดหมายปลายทางของ

นักลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในอนัดบัที ่8 ของโลก [1]  จากขอ้มูลดงักล่าวจงึทําให้

บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนและขยายฐานผลิตมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหน่ึงทีม่คีวามสนใจเขา้มาลงทุนและขยายฐาน

การผลติในประเทศไทย  ทีผ่า่นมาจนถงึปี 2547 มมีูลค่าคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย

ละ 40 ของมลูค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศทัง้หมด โดยทีญ่ี่ปุน่เป็นประเทศผู้

ลงทนุรายใหญ่ทีสุ่ด ปจัจบุนัจงึมบีรษิทัญี่ปุ่นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทยนัน้มาก

ถึง 1,234 แห่ง (ทัง้น้ี เฉพาะบรษิัทที่ลงทะเบียนกับหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ 

เทา่นัน้) และบรษิทัเหล่าน้ีไดจ้า้งแรงงานคนไทยมากเกอืบ 4 แสนคน [2]  

สถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรัฐบาลและของเอกชนได้ผลิตบัณฑิตที่จะสําเร็จ

การศกึษา ออกมาแต่ละปีมจีาํนวนมาก ทาํใหบ้ณัฑติใหมเ่หล่าน้ีตอ้งประสบกบัปญัหา

การหางานทาํโดยเฉพาะในยุคของการแขง่ขนั และภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในปจัจบุนั จงึ

ทําใหม้กีารแขง่ขนัทีจ่ะแย่งเขา้ทํางานมากขึน้ บรษิทัญี่ปุ่นก็เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงที่

นักศึกษาและผู้ที่จบการศึกษาต่างก็ต้องการเข้าไปทํางาน โดยเฉพาะผู้ที่เรียน

ภาษาญี่ปุ่นเพราะมุ่งมัน่ใฝ่ฝนัต้องการทํางานในบริษัทญี่ปุ่น หรือบางคนก็กําลัง

ตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ เรยีนภาษาญี่ปุน่เป็นภาษาทีส่ามเพราะคดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ทาํงานในอนาคตเน่ืองจากในประเทศไทยมบีรษิทัญี่ปุ่นอยู่มากมาย หรอืสําหรบับาง

คนที่อยากทํางานในบริษัทญี่ปุ่นแต่ยังลังเลว่าการทํางานในบริษัทญี่ปุ่นนัน้จะมี

ลกัษณะเป็นอย่างไร การที่บรษิัทญี่ปุ่นขยายการผลิตในประเทศไทยจําเป็นต้องส่ง

ผู้บริหารจากบริษัทแม่ซึ่ง เป็นชาวญี่ปุ่นมาบริหารงานในองค์กรจึงต้องมีการ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารจดัการและรูปแบบการทํางานใหก้บัคนไทย อกีทัง้คน

ไทยก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจการบริหารงานของชาวญี่ปุ่นด้วย เพราะวัฒนธรรมที่

แตกต่างกนั ความเคยชนิการปฏบิตังิานแบบเรยีบง่ายของไทยหรอืการปฏบิตังิานที่

เครง่ครดัของชาวญี่ปุน่ กอ็าจจะทาํใหก้ารทาํงานในองคก์รไมร่าบรื่น ไมส่ามารถบรรลุ

การทาํงานตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้ บรษิทัเองมคีวามต้องการพนักงานทีท่ีม่คีุณภาพ

เขา้มารว่มงานเพื่อทีจ่ะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ทาํใหอ้งค์กรมปีระสทิธภิาพ 

ฉะนัน้ในการคดัเลือกพนักงานใหม่จงึเป็นขัน้ตอนที่สําคญัที่จะคัดสรรบุคลากรที่มี

คุณภาพ  ก่อนที่จะมกีระบวนการคดัสรรบุคลากรใหม่ บรษิทัจะต้องมผีูส้นใจเขา้มา

สมคัรเพื่อให้ทางบรษิัทได้คัดเลือก บรษิัทจะต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้มี

บณัฑติทีม่คีุณภาพจาํนวนมากเขา้มาสมคัรเพื่อทีบ่รษิทัจะได้มโีอกาสในการคดัเลอืก

พนกังานทีม่คีุณภาพเขา้มารว่มงานกบับรษิทั 

ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทาํการวจิยั เรื่องการศกึษาความคาดหวงัของ

นักศกึษาไทยต่อการทํางานในบรษิัทญี่ปุ่นเพื่อที่เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ

องค์กรให้สามารถดงึดูดบณัฑติที่มคีุณภาพเขา้มาสมคัรงาน อกีทัง้ยงัสามารถช่วย

ส่งเสรมิความกา้วหน้าในวงการธรุกจิต่อไปในอนาคต เน่ืองจากผลการบรหิารจดัการ

ภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพแลว้นัน้ กส็ามารถนําพาซึง่ความสําเรจ็ในหลายๆด้าน

ขององคก์ร 

2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 เพื่อศกึษาความคาดหวงัของนกัศกึษาไทยต่อการทาํงานในบรษิทัญี่ปุน่ 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

3.1 ไดร้บัรูค้วามคาดหวงัของนกัศกึษาไทยต่อการทาํงานในบรษิทัญี่ปุน่ 

3.2 สามารถนําเสนอความคดิเหน็และความตอ้งการนัน้ สูส่าธารณะ  ใหไ้ดร้บัรูอ้ยา่ง

เป็นระบบและรปูธรรม 
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3.3 สามารถใชเ้ป็นฐานในการพฒันาองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นสําหรบับรษิทัญีปุ่น่ 

3.4 สามารถเผยแพรต่่อสาธารณะ  ชื่อเสยีงและศกัยภาพการทาํวจิยัของสถาบนัได ้

4. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

 คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฏหีลกัการ แนวคดิ ทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

ทฤษฎคีวามคาดหวงัถูกนําเสนอโดย Victor Vroom (1964) โดยทฤษฎแีรงจูงใจ

น้ีกล่าวว่า พนกังานจะมแีรงจงูใจเมื่อพวกเขารบัรูว้่าความพยายามของพวกเขาจะทํา

ใหเ้กดิผลสําเรจ็ในการงานและทา้ยสุดจะไดร้างวลัและผลลพัธท์ีพ่นกังานตอ้งการ หรอื

กล่าวโดยง่ายคอื การทีจ่ะจงูใจใหพ้นักงานทํางานเพิม่ขึน้จะต้องเขา้ใจกระบวนการ

ทางความคดิและการรบัรูข้องบุคคลก่อนโดยปกตเิมื่อคนจะทาํงานเพิม่ขึน้เขาจะคดิว่า

เขาจะได้อะไรจากการกระทํานัน้ ในกรณีของการทํางานพนักงานจะเพิ่มความ

พยายามมากขึน้เมื่อเขาคดิว่าการกระทํานัน้นําไปสู่ผลลพัธบ์างประการทีเ่ขามคีวาม

พงึพอใจเชน่ เมื่อทาํงานหนกัขึน้ผลการปฏบิตังิานของเขาอยู่ในเกณฑท์ีด่ขี ึน้ทาํใหเ้ขา

ได้รบัการพจิารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งและได้ค่าจา้งเพิม่ขึน้ ค่าจา้งกบัตําแหน่ง

เป็นผลของการทํางานหนักและเป็นรางวัลที่เขาต้องการ แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะ

ทํางานหนักขึน้เท่าไรก็ตามหวัหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขา จงึเป็นไป

ไมไ่ดท้ีเ่ขาจะไดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง เขากไ็มเ่หน็ความจําเป็นของ

การทาํงานเพิม่ขึน้ ความรนุแรงของพฤตกิรรมทีจ่ะทํางานขึน้อยู่กบัการคาดหวงัทีจ่ะ

กระทาํตามความคาดหวงันัน้รวมถงึความดงึดูดใจของผลลพัธท์ีจ่ะได้รบัซึ่งจะมเีรื่อง

ของการดงึดูดใจการเชื่อมโยงรางวลักบัผลงานและการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกบั

ความพยายาม Vroom ไดเ้สนอรปูแบบของความคาดหวงัในการทํางานเรยีกว่า VIE 

Theory ซึ่งได้รบัความนิยมอย่างมากในการอธบิายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ใน

การทาํงานซึง่มสี่วนประกอบไดแ้ก่ 

Effort to performance expectancy ซึ่งหมายถงึโอกาสที่ความพยายามของ

พนักงานจะเป็นทําใหง้านที่ได้มคีวามน่าพอใจ ซึ่งความคาดหวงั (expectancy) น้ี

แสดงถึงความรบัรู้ของพนักงานว่างานที่ได้รบัมอบหมายมีความยากขนาดไหน 

พนกังานทีค่ดิว่าสามารถทาํงานไดด้จีะมคีวามคาดหวงัสูงกว่าพนกังานทีค่ดิว่าตนเอง

ทํางานนั ้นไม่ได้ ซึ่งต้องไปดูว่าส่วนใดที่ขาด เช่น ทักษะ ความรู้ เวลาหรือ

ประสบการณ์ หวัหน้าควรจะจา่ยงานทีเ่หมาะกบัความสามารถของพนกังานเพื่อจะให้

งานนัน้ประสบความสําเรจ็ได ้

Performance to outcome Instrumentality หมายถงึโอกาสทีง่านหรอืการกระทํา

ทีเ่กดิขึน้จะนํามาสู่ผลลพัธท์ีป่รารถนา โดยพนกังานทีร่บัรูว้่างานทีม่คีุณภาพจะทําให้

ได้รบัผลลพัธห์รอืผลตอบแทนที่เหมาะสมจะทําให้ระดับ instrumentality สูง โดย

หวัหน้าต้องให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและทนัเวลาเพื่อเพิ่มความ

เชื่อมัน่ในส่วนน้ีดว้ย 

Desired outcomes and valence หมายถงึ ความชื่นชอบของบุคคลในผลลพัธท์ี่

เกิดขึ้น เช่น บางคนอาจชอบที่จะได้รบัเงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่บางคนอาจต้องการ

วนัหยุดเพิม่ขึน้ โดยผลลพัธอ์าจเกดิในด้านดหีรอืด้านไม่ดต่ีอบุคคลได้ เชน่ การจ่าย

เงนิเดอืนเพิม่ย่อมเป็นด้านดต่ีอทุกคน แต่การแต่งตัง้ผูจ้ดัการ (หลงัจากทํางานได้ด)ี 

อาจทาํใหพ้นกังานบางส่วนไมพ่อใจได ้

5. ประชากร                                                                                                                                 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายคอื 

5.1 กลุ่มนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 จาํนวน 

689 คน [3] 

5.2 กลุ่มนกัศกึษาไทยสถาบนัอื่นๆในประเทศไทย ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 จาํนวน 

262,277 คน [3] 

5.3 กลุ่มนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ จาํนวน 4,255 คน 

[4] 

5.4 กลุ่มนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากสถาบนัอื่นๆในประเทศไทย จาํนวน 168,116 

[3] 

 

6. กลุ่มตวัอย่าง                                                                                                                               

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คณะผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มประชากรตรงตาม

ลกัษณะทีก่ําหนดจะศกึษาโดยใชว้ธิกีารสุม่ประชากรแบบ convenience sampling วธิี

สุ่มตวัอย่างและการคํานวณกลุ่มตวัอย่าง   ไดเ้ทา่กบั 399.63   คณะผูว้จิยัไดก้ําหนด

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400 คน  โดยทีจ่าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน จะตอ้งครอบคลุม

กลุ่มนกัศกึษาไทยเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม 

7.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่เป็น 3 ส่วน 

คอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนที ่2 การศกึษาความคาดหวงัของนกัศกึษาไทยต่อการทาํงานในบรษิทัญี่ปุน่ 

ดา้นความมชีื่อเสยีงของบรษิทั จาํนวน 2 ขอ้ 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน จาํนวน 2 ขอ้ 

ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ 

ดา้นนโยบายและบรหิารองคก์ร จาํนวน 6 ขอ้ 

ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน จาํนวน 17 ขอ้ 

ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิจาํนวน 7 ขอ้ 

ดา้นการบรหิารงานของบรษิทั จาํนวน 3 ขอ้ 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์ร จาํนวน 4 ขอ้ 

ดา้นสภาพการทาํงาน จาํนวน 3 ขอ้ 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ  

8.การจดักระทาํข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมลู 

8.1 การประมวลผลขอ้มลูโดยแปลงใหอ้ยูใ่นรปูของรหสัและแปลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สําเรจ็รปู 

8.2 วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) เป็นรายขอ้และรายดา้น 

8.3 หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามเป็นราย

ขอ้และรายดา้น 

8.4 แปลความหมายคา่เฉลีย่น้ําหนกัคําถามแบ่งเป็น ตามแนวคดิของเบสท ์ [5] ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50   หมายถงึ  คาดหวงัน้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50   หมายถงึ  คาดหวงัน้อย  

ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50   หมายถงึ  คาดหวงัปานกลาง  

ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50   หมายถงึ  คาดหวงัมาก  

ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00   หมายถงึ  คาดหวงัมากทีสุ่ด 

8.5 วเิคราะหน้ํ์าหนกัของการศกึษาความคาดหวงัของนกัศกึษาไทยต่อการทาํงานใน

บรษิทัญีปุ่น่ 

9.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล                                                    

วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้า่สถติไิดแ้ก่  รอ้ยละ ค่าเฉลีย่  ค่า

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

10.ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ตารางที ่1  แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา จํานวน % 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญีปุ่่น(TNI) 
เพศชาย 115 49.78 

เพศหญงิ 116 50.22 

สถาบนัอืน่ๆทีไ่มใ่ช ่TNI 
เพศชาย 73 43.20 

เพศหญงิ 96 56.80 
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ตารางที ่1  (ต่อ) แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา จํานวน % 

สถาบนัเทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น(TNI) 

อายุตํ่ากวา่ 21 ปี 19 8.23 

อายุ 21-25 ปี 208 90.04 

อายุ 26 ปีขึน้ไป 4 1.73 

สถาบนัอืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

อายุตํ่ากวา่ 21 ปี 30 17.75 

อายุ 21-25 ปี 88 52.07 

อายุ 26 ปีขึน้ไป 51 30.18 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา จํานวน % 

สถาบนัเทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น(TNI) 

คณะทีก่าํลงัศกึษาหรอืคณะทีจ่บการศกึษา 

คณะบรหิารธุรกจิ 121 52.38 

คณะทีก่าํลงัศกึษาหรอืคณะทีจ่บการศกึษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 34 14.72 

คณะทีก่าํลงัศกึษาหรอืคณะทีจ่บการศกึษา 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 76 32.90 

สถาบนัอืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

คณะทีก่าํลงัศกึษาหรอืคณะทีจ่บการศกึษา 

คณะบรหิารธุรกจิ 81 47.93 

คณะทีก่าํลงัศกึษาหรอืคณะทีจ่บการศกึษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 59 34.91 

คณะทีก่าํลงัศกึษาหรอืคณะทีจ่บการศกึษา 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 29 17.16 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา จํานวน % 

สถาบนัเทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น(TNI) 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่            

งานสาํนักงาน 59 25.54 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่         

งานการผลติ 55 23.81 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่              

งาน Project 103 44.59 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่อืน่ๆ 14 6.06 

สถาบนัอืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่              

งานสาํนักงาน 52 30.77 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่          

งานการผลติ 33 19.53 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่              

งาน Project 58 34.32 

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัหรอืปฏบิตัอิยู่อืน่ๆ 26 15.38 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ของการศกึษาความคาดหวงัของนักศกึษาไทยต่อการทํางาน

ในบรษิทัญี่ปุน่ จาํแนกรายดา้น   

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนัเทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น(TNI) 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 231 3.96 0.84 

ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน 231 4.32 0.74 

ดา้นนโยบายและการบรหิารองคก์ร 231 4.47 0.74 

ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน 231 4.38 0.75 

ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 231 4.34 0.78 

ดา้นการบรหิารงานของบรษิทั 231 4.32 0.79 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองค์กร 231 4.33 0.79 

ดา้นสภาพการทาํงาน 231 4.36 0.80 

ภาพรวม 231 4.65 0.60 

ตารางที ่2 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ของการศกึษาความคาดหวงัของนักศกึษาไทยต่อการ

ทาํงานในบรษิทัญี่ปุน่ จาํแนกรายดา้น   

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean Std. Deviation 

สถาบนั

อืน่ๆที่

ไมใ่ช ่

TNI 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 169 4.09 0.75 

ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน 169 4.28 0.73 

ดา้นนโยบายและการบรหิารองคก์ร 169 4.41 0.61 

ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน 169 4.37 0.74 

ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 169 4.33 0.70 

ดา้นการบรหิารงานของบรษิทั 169 4.13 0.78 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองค์กร 169 4.12 0.78 

ดา้นสภาพการทาํงาน 169 4.27 0.68 

ภาพรวม 169 4.62 0.57 

สถาบนัเทคโนยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ด้านทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านนโยบายและการ

บรหิารองคก์ร มคี่าเฉลีย่ 4.47 และ สถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื

ดา้นนโยบายและการบรหิารองคก์ร มคี่าเฉลีย่ 4.41 

 

ตารางที ่3 ดา้นความมชีื่อเสยีงของบรษิทั จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนัเทค

โนยไีทย-

ญีปุ่่น(TNI) 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นทีม่ชี ือ่เสยีงทาํ

ใหท้า่นเป็นทีย่อมรบัในสงัคม 231 3.90 0.94 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นทีม่ชี ือ่เสยีงทาํ

ใหท้า่นมคีวามภาคภูมใิจในการทาํงาน 231 4.05 0.89 

ดา้นความมชีือ่เสยีงของบรษิทั 231 4.12 0.83 

สถาบนัอืน่ๆ

ทีไ่มใ่ช ่TNI 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นทีม่ชี ือ่เสยีงทาํ

ใหท้า่นเป็นทีย่อมรบัในสงัคม 169 3.92 0.80 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นทีม่ชี ือ่เสยีงทาํ

ใหท้า่นมคีวามภาคภูมใิจในการทาํงาน 169 3.99 0.83 

ดา้นความมชีือ่เสยีงของบรษิทั 169 4.07 0.78 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื การได้ร่วมงานกบับรษิทั

ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงทําให้ท่านมีความภาคภูมิใจในการทํางานมีค่าเฉลี่ย 4.05 และ

สถาบนัอื่นๆที่ไม่ใช่ TNI ขอ้ที่ส่งผลมากทีสุ่ด คอื การได้ร่วมงานกบับรษิทัญี่ปุ่นที่มี

ชื่อเสยีงทาํใหท้า่นมคีวามภาคภูมใิจในการทาํงานมคี่าเฉลีย่ 3.99 

 

ตารางที ่4 ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean Std. Deviation 

สถาบนั

เทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น

(TNI) 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นทําให้

ทา่นมคีวามมัน่คงในการทาํงานสงู 231 3.97 0.88 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นสามารถ

ปฏบิตังิานไดจ้นกระทัง่ปลดเกษยีณ 231 3.61 1.04 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 231 3.96 0.84 

สถาบนั

อืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นทําให้

ทา่นมคีวามมัน่คงในการทาํงานสงู 169 4.07 0.75 

การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญีปุ่่นสามารถ

ปฏบิตังิานไดจ้นกระทัง่ปลดเกษยีณ 169 3.83 0.93 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 169 4.09 0.75 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื การไดร้ว่มงานกบับรษิทั

ญี่ปุน่ทาํใหท้า่นมคีวามมัน่คงในการทาํงานสูง มคี่าเฉลีย่ 3.97 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่

TNI ขอ้ทีส่่งผลมากทีส่ดุ คอื การไดร้ว่มงานกบับรษิทัญี่ปุน่ทาํใหท้า่นมคีวามมัน่คงใน

การทาํงานสูง มคี่าเฉลีย่ 4.07 
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ตารางที ่5 ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนั

เทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น

(TNI) 

มกีารฝึกอบรมภายในบรษิทัอยา่งเป็นระบบ 231 4.13 0.85 

มกีารสง่ไปฝึกอบรมภายนอกบรษิทัอย่างเป็น

ระบบ 231 4.13 0.91 

มกีารสง่ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 

(โดยเฉพาะญีปุ่่น) 231 4.10 0.95 

มโีอกาสไดเ้ลือ่นตําแหน่งไปเป็นผูบ้รหิาร

ระดบัสงูได ้ 231 3.83 1.02 

มโีอกาสไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูข ึน้ระหวา่ง

การทาํงาน 231 4.01 0.93 

ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน 231 4.32 0.74 

สถาบนั

อืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

มกีารฝึกอบรมภายในบรษิทัอยา่งเป็นระบบ 169 4.07 0.75 

มกีารสง่ไปฝึกอบรมภายนอกบรษิทัอย่างเป็น

ระบบ 169 4.11 0.75 

มกีารสง่ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 

(โดยเฉพาะญีปุ่่น) 169 3.96 0.99 

มโีอกาสไดเ้ลือ่นตําแหน่งไปเป็นผูบ้รหิาร

ระดบัสงูได ้ 169 3.93 0.95 

มโีอกาสไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูข ึน้ระหวา่ง

การทาํงาน 169 3.91 0.89 

ดา้นโอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน 169 4.28 0.73 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื มกีารฝึกอบรมภายใน

บรษิทัอยา่งเป็นระบบและมกีารสง่ไปฝึกอบรมภายนอกบรษิทัอยา่งเป็นระบบมี

ค่าเฉลีย่ 4.13 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื มกีารส่งไป

ฝึกอบรมภายนอกบรษิทัอย่างเป็นระบบมคี่าเฉลีย่ 4.11 

 

ตารางที ่6 ดา้นนโยบายและการบรหิารองคก์ร จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนัเทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น

(TNI) 

มปีรชัญาบรษิทัทีช่ดัเจน 231 4.16 0.86 

นโยบายการดําเนนิธุรกจิทีช่ดัเจน 231 4.23 0.80 

นโยบายการดําเนนิธุรกจิสามารถปฏบิตัไิด ้ 231 4.14 0.86 

นโยบายมุง่เน้นใหง้านมปีระสทิธภิาพมาก 231 4.23 0.78 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพชวีติของ

พนกังาน 231 4.24 0.90 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการ

แสดงความคดิเหน็ต่อนโยบายและแผนการ

ดําเนนิงานของบรษิทั 231 4.14 0.90 

ดา้นนโยบายและการบรหิารองคก์ร 231 4.47 0.74 

สถาบนัอืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

มปีรชัญาบรษิทัทีช่ดัเจน 169 4.15 0.78 

นโยบายการดําเนนิธุรกจิทีช่ดัเจน 169 4.15 0.70 

นโยบายการดําเนนิธุรกจิสามารถปฏบิตัไิด ้ 169 4.15 0.71 

นโยบายมุง่เน้นใหง้านมปีระสทิธภิาพมาก 169 4.21 0.68 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพชวีติของ

พนกังาน 169 4.08 0.79 

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการ

แสดงความคดิเหน็ต่อนโยบายและแผนการ

ดําเนนิงานของบรษิทั 169 3.90 0.84 

ดา้นนโยบายและการบรหิารองคก์ร 169 4.41 0.61 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื บรษิทัใหค้วามสําคญักบั

คุณภาพชวีติของพนกังาน มคีา่เฉลีย่ 4.24 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ขอ้ทีส่่งผล

มากทีสุ่ด คอื นโยบายมุง่เน้นใหง้านมปีระสทิธภิาพมาก มคีา่เฉลีย่ 4.21 

ตารางที ่7 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean Std. Deviation 

สถาบนั

เทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น

(TNI) 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัวุฒิ

การศกึษา ความรู ้ 231 4.08 0.90 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบั

ความสามารถของทา่น 231 4.15 0.86 

มรีะบบทีช่ดัเจนในการจา่ยคา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานลว่งเวลา 231 4.21 0.84 

มรีะบบแลกเปลีย่นวนัหยุดพกัผอ่นประจําปี

เปลีย่นเป็นคา่ตอบแทน 231 3.94 1.00 

มสีวสัดกิารเสือ้ผา้ชดุยูนฟิอรม์ 231 3.99 0.95 

การรบัประกนัการมโีบนสัประจําปี 231 4.23 0.91 

มสีวสัดกิารอาหารกลางวนั 231 3.94 1.10 

มสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลสาํหรบัพอ่แม่ 231 4.10 1.11 

มสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลสาํหรบัคูส่มรสและ

บุตร 231 3.98 0.98 

มสีวสัดกิารสาํหรบัการศกึษาของบุตร 231 3.98 1.03 

มสีวสัดกิารสาํหรบัคา่ทีพ่กัอาศยั 231 3.90 1.10 

มสีวสัดกิารสาํหรบัคา่เดนิทาง 231 4.06 1.05 

มสีวสัดกิารรถรบัสง่ 231 4.03 1.06 

มสีวสัดกิารประกนัสขุภาพนอกเหนอืจาก

ประกนัสงัคม 231 4.07 1.00 

มสีวสัดกิารตรวจสขุภาพประจําปี 231 4.16 0.89 

มสีวสัดกิารกูย้มืเงนิฉุกเฉนิ 231 3.80 1.09 

มสีวสัดกิารหอ้งออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน 231 3.90 1.13 

ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน 231 4.38 0.75 

สถาบนั

อืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัวุฒิ

การศกึษา ความรู ้ 169 4.05 0.73 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบั

ความสามารถของทา่น 169 4.06 0.79 

มรีะบบทีช่ดัเจนในการจา่ยคา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานลว่งเวลา 169 4.10 0.82 

มรีะบบแลกเปลีย่นวนัหยุดพกัผอ่นประจําปี

เปลีย่นเป็นคา่ตอบแทน 169 3.81 1.14 

มสีวสัดกิารเสือ้ผา้ชดุยูนฟิอรม์ 169 4.12 0.85 

การรบัประกนัการมโีบนสัประจําปี 169 4.12 0.95 

มสีวสัดกิารอาหารกลางวนั 169 4.00 1.01 

มสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลสาํหรบัพอ่แม่ 169 3.78 1.20 

มสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลสาํหรบัคูส่มรสและ

บุตร 169 3.81 1.11 

มสีวสัดกิารสาํหรบัการศกึษาของบุตร 169 3.89 1.06 

มสีวสัดกิารสาํหรบัคา่ทีพ่กัอาศยั 169 3.76 1.20 

มสีวสัดกิารสาํหรบัคา่เดนิทาง 169 3.88 1.12 

มสีวสัดกิารรถรบัสง่ 169 3.98 0.97 

มสีวสัดกิารประกนัสขุภาพนอกเหนอืจาก

ประกนัสงัคม 169 4.05 0.95 

มสีวสัดกิารตรวจสขุภาพประจําปี 169 4.20 0.80 

มสีวสัดกิารกูย้มืเงนิฉุกเฉนิ 169 3.95 0.96 

มสีวสัดกิารหอ้งออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน 169 3.73 1.22 

ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน 169 4.37 0.74 
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สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื การรบัประกนัการมี

โบนสัประจาํปี มคี่าเฉลีย่ 4.23 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื 

มสีวสัดกิารตรวจสุขภาพประจาํปี มคีา่เฉลีย่ 4.20 

 

ตารางที ่8 ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิจาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนั

เทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น

(TNI) 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบทา่นสามารถใชค้วามรู้

ในสาขาวชิาทีเ่รยีนไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ 231 4.05 0.91 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ 231 4.12 0.86 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบปรมิาณงานมคีวาม

เหมาะสม 231 4.03 0.89 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบมคีวามหลากหลาย 231 4.00 0.91 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบทา้ทายความสามารถสงู 231 3.93 0.89 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบทาํใหส้ามารถทาํงาน

สาํเรจ็ลลุว่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 231 4.11 0.86 

ลกัษณะงานทีม่โีอกาสไดใ้ชท้กัษะ

ภาษาต่างประเทศ 231 4.01 0.91 

ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 231 4.34 0.78 

สถาบนั

อืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบทา่นสามารถใชค้วามรู้

ในสาขาวชิาทีเ่รยีนไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ 169 4.03 0.89 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ 169 4.15 0.81 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบปรมิาณงานมคีวาม

เหมาะสม 169 4.01 0.85 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบมคีวามหลากหลาย 169 4.04 0.88 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบทา้ทายความสามารถสงู 169 4.08 0.82 

ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบทาํใหส้ามารถทาํงาน

สาํเรจ็ลลุว่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 169 4.09 0.83 

ลกัษณะงานทีม่โีอกาสไดใ้ชท้กัษะ

ภาษาต่างประเทศ 169 4.03 0.85 

ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 169 4.33 0.70 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ

มคีวามน่าสนใจ มคี่าเฉลีย่ 4.12 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ขอ้ทีส่่งผลมากทีส่ดุ 

คอื ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ มคี่าเฉลีย่ 4.15 

 

ตารางที ่9 ดา้นการบรหิารงานของบรษิทั จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนัเทค

โนยไีทย-

ญีปุ่่น(TNI) 

บรษิทัมคีวามยุตธิรรม เสมอภาคกบั

พนกังานทุกคน 231 4.21 0.88 

บรษิทัรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัการทาํงานจากพนักงานระดบั

ทัว่ไป 231 4.14 0.89 

รปูแบบการบรหิารงานทีเ่ป็นสากลทาํใหม้ี

ระบบการบงัคบับญัชาทีไ่ม่ซํ้าซอ้นกนั 231 4.11 0.84 

ดา้นการบรหิารงานของบรษิทั 231 4.32 0.79 

สถาบนั

อืน่ๆทีไ่มใ่ช ่

TNI 

บรษิทัมคีวามยุตธิรรม เสมอภาคกบั

พนกังานทุกคน 169 4.01 0.89 

บรษิทัรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัการทาํงานจากพนักงานระดบั

ทัว่ไป 169 3.96 0.89 

รปูแบบการบรหิารงานทีเ่ป็นสากลทาํใหม้ี

ระบบการบงัคบับญัชาทีไ่ม่ซํ้าซอ้นกนั 169 3.96 0.88 

ดา้นการบรหิารงานของบรษิทั 169 4.13 0.78 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื บรษิทัมคีวามยุตธิรรม 

เสมอภาคกบัพนกังานทกุคน มคี่าเฉลีย่ 4.21 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ขอ้ที่

ส่งผลมากทีสุ่ด คอื บรษิทัมคีวามยุตธิรรม เสมอภาคกบัพนกังานทกุคน มคี่าเฉลีย่ 

4.01 

 

ตารางที ่10 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนัเทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น(TNI) 

ทา่นสามารถปรกึษากบั

ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นทกุเรือ่ง 231 4.11 0.91 

ทา่นและเพือ่นร่วมงานมี

สมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั 231 4.23 0.83 

ผูบ้รหิารชาวญีปุ่่นมคีวามเป็น

กนัเอง 231 4.11 0.91 

ผูบ้รหิารชาวญีปุ่่นมคีวามเขา้ใจ

พนกังานในทุกๆเรือ่ง 231 3.99 0.94 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

ในองคก์ร 231 4.33 0.79 

สถาบนัอืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

ทา่นสามารถปรกึษากบั

ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นทกุเรือ่ง 169 3.91 0.91 

ทา่นและเพือ่นร่วมงานมี

สมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั 169 4.17 0.70 

ผูบ้รหิารชาวญีปุ่่นมคีวามเป็น

กนัเอง 169 3.85 0.93 

ผูบ้รหิารชาวญีปุ่่นมคีวามเขา้ใจ

พนกังานในทุกๆเรือ่ง 169 3.71 1.00 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

ในองคก์ร 169 4.12 0.78 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื ท่านและเพื่อนร่วมงานมี

สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั มคี่าเฉลี่ย 4.23 และสถาบนัอื่นๆทีไ่ม่ใช่ TNI ขอ้ที่ส่งผลมาก

ทีสุ่ด คอื ทา่นและเพื่อนรว่มงานมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั มคี่าเฉลีย่ 4.17 

 

ตารางที ่11 ดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกรายขอ้ 

สถาบนัทีก่าํลงัศกึษาหรอืสถาบนัทีจ่บการศกึษา N Mean 

Std. 

Deviation 

สถาบนั

เทคโนยี

ไทย-ญีปุ่่น

(TNI) 

สถานทีท่าํงานมคีวามสะดวกเรยีบรอ้ยสามารถ

ทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 231 4.20 0.83 

ภายในบรษิทัมสีถานทีพ่กัผอ่น สนัทนาการทีด่ ี

เพยีงพอ 231 4.06 0.96 

สถานทีท่าํงานมคีวามปลอดภยั 231 4.31 0.86 

ดา้นสภาพการทาํงาน 231 4.36 0.80 

สถาบนั

อืน่ๆที่

ไมใ่ช ่TNI 

สถานทีท่าํงานมคีวามสะดวกเรยีบรอ้ยสามารถ

ทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 169 4.15 0.69 

ภายในบรษิทัมสีถานทีพ่กัผอ่น สนัทนาการทีด่ ี

เพยีงพอ 169 3.99 0.84 

สถานทีท่าํงานมคีวามปลอดภยั 169 4.21 0.75 

ดา้นสภาพการทาํงาน 169 4.27 0.68 

สถาบนัเทคโนยไีทย-ญี่ปุน่(TNI) ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื สถานทีท่าํงานมคีวาม

ปลอดภยั มคีา่เฉลีย่ 4.31 และสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช ่TNI ขอ้ทีส่่งผลมากทีสุ่ด คอื 

สถานทีท่าํงานมคีวามปลอดภยั มคีา่เฉลีย่ 4.21 

11.สรปุภาพรวม 

บริษัทต้องให้ความสําคัญทุกด้าน จากข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน บรษิัทควรเริม่ที่

นโยบายและการบรหิารองค์กร ค่าตอบแทนและสวสัดกิารในการทํางาน สภาพการ

ทํางาน เพื่อดึงดูดให้บณัฑติมีคุณภาพมาสมคัรงานสอดคล้องกบังานวิจยัของพัช
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รวีรรณ  ภาสบุตร [6]  ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความ

คาดหวงัในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในธรุกจิอตุสาหกรรม  : 

กรณีศกึษา บรษิทั ฮอนดา้ จาํกดัในเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั พบว่า พนกังาน

ในบรษิทั ฮอนดา้ จาํกดั ในเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงัมรีะดบัความพงึพอใจใน

การทาํงานในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความ

พงึพอใจในการทํางานระดบัสูง  ได้แก่ ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ความพึง

พอใจในการทาํงานในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ด้านลกัษณะของงานรองลงมา คอื ดา้น

กฎระเบยีบ ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหน้า 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พจิารณา 3 ลําดบัแรก 

นโยบายและการบริหารองค์กร 3 ลําดับแรกคือ นโยบายมุ่งเน้นให้งานมี

ประสิทธภิาพมาก นโยบายการดําเนินธุรกิจที่ชดัเจนและบรษิัทให้ความสําคญักบั

คุณภาพชวีติของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของญาณินี รตัตกุล [7]ไดศ้กึษาเรื่อง

การศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบตัิงานตาม

บทบาทหน้าทีข่องพนักงานของบรษิทัต่างชาตแิห่งหน่ึงทีป่ระกอบธุรกจิประเภทวาง

โครงขา่ยปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจ

ในการทาํงานในบรษิทัต่างชาตทิีป่ระกอบธุรกจิประเภทวางโครงขา่ยปิโตรเลยีมและ

ก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายด้าน

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมแีรงจงูใจในการทาํงานในระดบัมาก 3 ดา้นคอื ดา้นความ

มัน่คงในการทํางาน ด้านสภาพการทํางาน และด้านนโยบายและการบริหารของ

องคก์ร 

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารในการทาํงาน เน้นรบัประกนัโบนสัประจําปี มกีารตรวจ

สุขภาพประจําปีและมรีะบบทีช่ดัเจนในการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตังิานล่วงหน้า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พร อังสกุลวงศ์ [8] ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา

ความสมัพนัธข์องความคดิเหน็ทีม่ต่ีอระบบการจา่ยค่าตอบแทนทีส่่งผลต่อแรงจงูใจใน

การทาํงานของพนกังานบญัชใีนองคก์ร พบว่า ถา้องคก์รมรีะบบการจ่ายค่าตอบแทน

ทีด่แีลว้นัน้ จะส่งผลใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจ มแีรงจูงใจในการทํางานและเป็น

ส่วนสําคญัทีจ่ะชว่ยผลกัดนัใหอ้งคก์รประสบความสําเรจ็ 

สภาพการทํางาน ได้แก่สถานที่ในการทํางานมคีวามปลอดภยั สะดวกเรยีบรอ้ย

สามารถทํางานได้อย่างมปีระสิทธภิาพและภายในบรษิัทจะต้องมสีถานที่พกัผ่อน 

สนัทนาการทีด่เีพยีงพอ สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ภูวเดช วชัรฤีทยั[9] ได้ศกึษาเรื่องสิง่อํานวยความสะดวกในสถานทีท่ํางานทีม่ผีลต่อ

แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังาน พบว่า พนกังานมแีรงจงูใจในการทาํงาน โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง พนกังานมสีิง่อาํนวยความสะดวกในสถานทีท่าํงาน โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง พนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ ระดบัการศกึษา สถานภาพ

สมรส ต่างกนัมแีรงจูงใจในการทํางานต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

พนกังานทีไ่ดร้บัสิง่อาํนวยความสะดวกในสถานทีท่ํางานแต่ละด้านต่างกนัมแีรงจูงใจ

ในการทาํงานต่างกนั อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

12.ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 

12.1 งานวจิยัครัง้น้ีกลุ่มนกัศกึษาไทยทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างยงัไมค่รอบคลุมทกุ

สถาบนัการศกึษาควรทีจ่ะศกึษาสถาบนัการศกึษาทีไ่มไ่ดศ้กึษาในครัง้น้ี 

12.2 งานวจิยัในครัง้น้ีเป็นการสํารวจในภาพรวมและรายดา้น เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูเชงิลกึ 

ควรมกีารเกบ็ขอ้มลูในประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจงในดา้นทีส่ง่ผลต่อความคาดหวงัของ

นกัศกึษาไทยต่อการทาํงานในบรษิทัญีปุ่น่ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์งบประมาณจากสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และได้รบัความกรุณาจากท่านอาจารย์รงัสรรค์ เลิศในสตัย ์

คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิทีป่รกึษางานวจิยัท่านอาจารย์ พรอนงค์ นิยมค้า โฮรคิาวา 

รองอธกิารบดฝี่ายวเิทศสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธท์ีไ่ด้ใหค้ําปรกึษา แนะนํา ตลอดจน

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ  คณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่า

หลกัทรัพยแ์ละอตัราส่วนทางการเงิน 3 ดชันีอนัไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนมูลค่า

ตลาดต่อกาํไรต่อมูลค่าหลกัทรัพย ์โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิจากจากธุรกิจภาค

บริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 87 บริษัท

ในช่วงระหวา่งไตรมาสหน่ึงปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาสส่ีปี พ.ศ.2556    

ทั้งน้ีงานศึกษาในอดีตท่ีผ่านมาส่วนมากแล้วใช้วิธีการศึกษาจากแบบจาํลอง

สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ซ่ึงแบบจาํลองดงักล่าวมี

ข้อจาํกัดทางด้านปัญหาทางเศรษฐมิติ บทความน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันางาน

ศึกษาต่อเน่ืองโดยเลือกใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูล

อนุกรมเวลา โดยมีการทดสอบ Unit Root Test การทดสอบความความสัมพนัธ์

ในระยะส้ันโดยแบบจําลอง Error Correction Model  การทดสอบ

ความสัมพนัธ์ในระยะยาวโดยแบบจาํลอง Johansen Cointegration และการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ไขวก้นัโดยใชแ้บบจาํลอง Vector Autoregressive Model  

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 3 ดชันี

ต่อมลูค่าหลกัทรัพย ์แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ไขวก้นัระหวา่งตวัแปร  

 คาํสาํคญั: อตัราสว่นทางการเงนิ, มลูคา่หลกัทรพัย ์,ความสมัพนัธไ์ขว้

กนั ,ขอ้มลูอนุกรมเวลา 

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  

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. คาํนํา 

ในปจัจบุนัการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นเรื่องที่ไดร้บัความ

นิยมอย่างกว้างขวาง โดยมากแล้วนักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ผลกําไรจาก

การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นรูปของมูลค่าหลกัทรพัยท์ี่สูงขึน้ และเงนิ

ปนัผล ซึ่งนักลงทุนระยะสัน้จะมุ่งผลตอบแทนในรูปการทํากําไรจาก

มูลค่าหลกัทรพัย์ที่สูงขึ้น ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวจะมุ่งเน้นการทํา

กําไรจากเงินปนัผล นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีวิธีในการประเมินมูลค่า

หลกัทรพัยใ์นตลาดผา่นขอ้มลูทีป่ระกาศผา่นงบการเงนิของบรษิทั   ทัง้น้ี

งานศกึษาในอดตีหลายงานไดพู้ดถงึความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทาง

การเงนิที่ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ เช่น อตัราส่วนเงนิปนัผลต่อมูลค่า

หลกัทรพัย ์[1-3]; อตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ price earning (P/E) 

ratio [4-5]; เงนิปนัผล [6-9]  ซึ่งผลการศึกษามทีัง้ความสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนั ทศิทางตรงกนัขา้มกนั และไม่พบความสมัพนัธ ์   ทัง้น้ี

งานศึกษาโดยมากแล้วจะอาศัยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ใน

สหรฐัอเมรกิา ในขณะที่งานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รบัเผยแพร่ยงัมี

ค่อนข้างจํากดั เช่น อตัราส่วนของหน้ีสนิต่อสินทรพัย์ [10-11] อตัรา

ผลตอบแทนจากยอดขาย [12]       อย่างไรก็ดี นอกจากงาน

ศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราส่วนทางการเงนิต่อมูลค่าหลกัทรพัยท์ี่มจีํากดั

ในประเทศไทยแล้ว งานศึกษาในอดีตในประเทศไทยนัน้จะใช้การ

ทดสอบสมมตฐิานจากวธิ ีSimple Regression หรอืสมการถดถอยอย่าง

ง่าย โดยแยกเป็นการวิเคราะห์แบบข้อมูลภาคตัดขวาง และข้อมูล
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อนุกรมเวลา [13-14]    ซึ่งวธิดีงักล่าวยงัไม่มกีารครอบคลุมถงึปญัหาที่

เกดิจาก Omitted Variable Bias หรอื ความมอีคตจิากขอ้มูลเฉพาะราย

บรษิทัที่ไม่สามารถเกบ็ได ้และปญัหาที่เกดิจากข้อมูลอนุกรมเวลา หรอื 

Time Series Data อนัเกดิจากขอ้มูลรายปี รายไตรมาส หรอืรายเดอืน 

นอกจากน้ีงานศกึษาในอดตีในเรื่องน้ียงัไมม่กีารศกึษาความสมัพนัธแ์บบ

พลวตัดว้ยการทดสอบ Granger Causality หรอืดว้ยแบบจําลอง Vector 

Autoregressive ดงันัน้บทความน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มเติมส่วนที่

หายไปในการศกึษาในเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราสว่นทางการเงนิ

และมูลค่าหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การใช้แบบจําลองที่เหมาะสมกบัลกัษณะของ

ขอ้มลูทัง้ขอ้มลูอนุกรมเวลา (Time Series Data) และขอ้มูลภาคตดัขวาง 

(Cross Section Data) รวมถึงการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงพลวตัร

ระหวา่งตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา  

ทัง้น้ีในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิ

และมูลค่าหลกัทรพัย์ในบทความน้ีจะเน้นที่บรษิทัประกอบการในธุรกิจ

ภาคบรกิารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศใน เน่ืองจากใน

ปจัจุบนัภาคบรกิารของประเทศไทยมบีทบาทที่สําคญัต่อการคา้ระหว่าง

ประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิ และการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ

ใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ โดยในปี 2557 มมีูลค่ารวม 8,176,201 ล้านบาท หรอืมี

สดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 59.2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ ขณะที่ม ี

สดัส่วนในการจ้างงานร้อยละ 47.6 ซึ่งมูลค่าภาคบริการที่สําคญัคือ 

การค้าส่งค้าปลีก และการขนส่ง และโทรคมนาคม รองลงไป ได้แก่ 

อสงัหาริมทรพัย์ การเงิน โรงแรมและภตัตาคาร ตามลําดบั  จาก

ความสําคญัและการขยายตวัของภาคบรกิารในระบบเศรษฐกิจได้ส่งผล

ให้มบีรษิทัประกอบการในธุรกิจภาคบรกิารในตลาดหลกัทรพัย์มากขึ้น 

ซึ่งในการศึกษาน้ีจะศึกษาบรษิทัที่ประกอบการในธุรกิจภาคบรกิารที่จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ในสาขาดงัต่อไปน้ี พาณิชย ์การแพทย ์สื่อ

และสิง่พมิพ์ บรกิารเฉพาะกจิ การท่องเที่ยวและสนัทนาการ การขนส่ง

และโลจิสติกส์  เพื่อทําการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินที่เผยแพร่ในรายงานและมูลค่าหลักทรัพย์ซึ่งวัดจากมูลค่า

หลกัทรพัย์นัน้ว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัหรอืไม่ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

คาดคะเนแนวโน้ม และทศิทางของมูลค่าหลกัทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิบรกิาร 

และเป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ียงั

เป็นการทดสอบความสําคัญของข้อมูลพื้นฐานของบริษัทต่อมูลค่า

หลกัทรพัยข์องบรษิทันัน้เพื่อประกอบการวเิคราะหห์ลกัทรพัยข์องแต่ละ

บรษิทัต่อไป  

 

2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบัมูลค่า

หลกัทรพัย์ของบรษิทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมุง่เน้นทีก่ารใชแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูลทัง้ขอ้มูล

อนุกรมเวลา และขอ้มลูภาคตดัขวาง โดยการศกึษาน้ีมุ่งเน้นที่จะทดสอบ

หาความสัมพันธ์ว่ าอัตราส่วนทางการเงิน เ ป็นสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรพัย์หรือไม่ และมูลค่าหลักทรพัย์เป็น

สาเหตุของการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นทางการเงนิหรอืไม ่

3. การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 

โดยทัว่ไปแล้วอตัราส่วนทางการเงินนัน้เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการ

ประเมินความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ซึ่งวัดจากผลการ

ดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงนิของ

บรษิทัซึง่สามารถแบ่งอตัราสว่นทางการเงนิของเป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

3.1 อตัราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการชําระหน้ี 

(Leverage Ratio) 

 อตัราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการชําระหน้ี

โดยมากแล้วใช้แสดงความมัน่คงทางการเงินของบริษัท และ

ลกัษณะโครงสรา้งทุนของบรษิทัว่าประกอบดว้ยสดัส่วนของหน้ีสนิ

ต่อส่วนของเจ้าของเป็นเท่าใด หากอัตราหน้ีสินสูงจะแสดงถึง

ความสามารถในการกู้ยมืตํ่าและความเสีย่งในการดําเนินธรุกจิที่สูง 

อตัราสว่นทีส่าํคญัคอื อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to 

Equity Ratio: D/E) 

3.2 อตัราส่วนทางการเงนิที่แสดงความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability Ratio) 

 อตัราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากําไร

โดยมากแล้วใช้แสดงความสามารถในการทํากําไรของบรษิทั เพื่อ

วดัความสามารถของบริษัทในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

เพื่อให้เกิดผลกําไรสุทธิที่สูงที่สุด อัตราส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 

อตัราสว่นกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัย ์(Return on Assets: ROA) อตัราส่วนผลตอบแทนจากผู้

ถอืหุน้ (Return of Equity: ROE) 

3.3 อตัราสว่นทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ตลาด (Market Value Ratio)   

 อตัราส่วนทางการเงนิที่วดัมูลค่าตลาด แสดงถึงสดัส่วนของ

มูลค่าหลักทรัพย์และกําไรต่อมูลค่าทางบัญชี เพื่อศึกษาว่า

หลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าในตลาดที่เหมาะสมแก่การลงทุนหรอืไม่  มี

มูลค่าทางการตลาดที่แท้จริงเท่าใด อัตราส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกําไร (Price Earning Ratio: P/E)  

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชตี่อหุน้ (Price to Book 

Ratio: P/BV) และอตัราส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (Dividend Payout 

Ratio) 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม

บรกิารในรายไตรมาสระหว่างไตรมาสหน่ึงปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาสสี่ปี 

พ.ศ.2556 จํานวน ทัง้สิน้  87 บรษิทั ซึ่งสามารถแบ่งตามสาขาออกเป็น

พาณิชย ์ การแพทย ์สื่อและสิง่พมิพ ์บรกิารเฉพาะกจิ การท่องเที่ยวและ

สนัทนาการ การขนสง่และโลจสิตกิส ์
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5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระเบียบวิธีวิจยัและข้อมลู 

6.1 แบบจาํลองในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

อัตราส่วนทางการเงินและมูลค่าหลักทรพัย์โดยมากใช้วิธี Ordinary 

Least Square หรอืกําลงัสองน้อยที่สุด ซึ่งวธิดีงักล่าวยงัไม่ไดค้รอบคลุม

ถงึเรื่องปญัหาจากข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา การศกึษาน้ีจงึต้องการที่

จะเลือกใช้แบบจําลองเศรษฐมติิที่เหมาะสมกบัข้อมูลสถิติทัง้อตัราส่วน

ทางการเงิน และมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีใ่ชใ้นการศกึษา 

โดยแบบจําลองที่ ใช้ ในการศึกษา น้ีคือ  แบบจําลอง Error-

Correction Model (ECM)   และVAR (Vector Autoregressive) ซึ่งเป็น

แบบจาํลองเศรษฐมติทิี่ใช้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ ที่ไม่

ทราบรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรมาก่อนล่วงหน้า แต่ใช้ข้อมูลใน

อดีตของตัวแปรดังกล่าวมาหาความสัมพันธ์ โดยตัวแปรภายใน 

(Endogeneous Variable) จะขึน้อยู่กบัขอ้มูลในอดตีของตวัแปรภายใน 

และขอ้มูลปจัจุบนัอื่นๆ ซึ่งแบบจําลอง ECM และVAR น้ีเป็นที่นิยมใน

การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate 

Time Series Data) โดยคํานึงถงึ ตวัแปรภายในหลายตวัไป พรอ้มกนั

ในสมการเดยีว  โดยขอ้ดขีองแบบจําลอง ECM และ VAR คอื สามารถ

แสดงความสัมพันธ์(Interrelation) ระหว่างตัวแปรภายในที่ให้

ความสําคญัของแบบจําลองได ้ซึ่งส่งผลใหแ้บบจําลอง ECM และ VAR 

เหมาะสมกบัขอ้มูลที่ใช้ในการศึกษาน้ีซึ่งเป็นข้อมูลสถติิประเภทอนุกรม

เวลารายไตรมาสมากกว่าแบบจําลองสมการถดถอยที่งานศกึษาในอดตี

ใช ้   นอกจากน้ีแบบจาํลอง ECM และ VAR ไม่ไดย้ดึความสมัพนัธต์าม

ทฤษฎีโครงสร้าง  จึงได้เปรียบในกรณีที่ เราอาจจะไม่ทราบถึง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่เกี่ยวข้องกนัทัง้หมดอย่างแท้จรงิ อีกทัง้ยงั

สามารถจดัการกบัปญัหา Simultaneity Bias  ได ้[15]  

ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนทางการเงนิและมูลค่า

หลกัทรพัยซ์ึ่งใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลารายไตรมาสนัน้จําเป็นต้องนําเข้ามูล

มาทดสอบลกัษณะน่ิงของของขอ้มูล หรอืทดสอบ Unit Root  และทํา

การปรบัขอ้มูลใหม้ลีกัษณะน่ิง (Stationary) หรอืไม่ม ีUnit Roots  เพื่อ

ลดปญัหา Spurious Problem ได้  ดงันัน้ข ัน้ตอนแรกในการทดสอบ

จะต้องศึกษาว่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่ใช้ในการศึกษานัน้มีผลของ Time 

Trend หรอืไม่จงึต้องมกีารทดสอบ Unit Roots ของข้อมูลโดยใช้วิธ ี

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test   หากผลการทดสอบ ADF 

Test แสดงว่าตวัแปรใดม ีUnit Roots หรอืไม่มลีกัษณะน่ิง ซึ่งเป็นผล

จาก Time Trend แล้ว จะต้องมกีารใช้ค่าของ Difference แทนตวัแปร

ดังกล่าว ซึ่งจะต้องทําการทดสอบต่อไปว่าตัวแปรนั ้นมีความเป็น 

Stationary ที่ Order โดยใช้เกณฑ ์Akaike Information Criteria (AIC) 

และ Schwarz’s Bayesian Information Criterion (BIC) เป็นเกณฑใ์น

การเลือก Lag หรือความล่าช้าของตัวแปรที่เหมาะสม โดยเลือก

แบบจําลอง Lag ที่มคี่า AIC หรอื BIC ที่น้อยที่สุด หลงัจากได ้Lag ที่

เหมาะสมแล้ว จะต้องมีการทดสอบหาความสมัพนัธ์ในระยะยาว หรือ 

Cointegration   สําหรบัการทดสอบ Cointegration หรอืการทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระยะยาวระหว่างตวัแปรเพื่อเลือกแบบจําลองที่ใช้ในการ

ประมาณค่าในการศกึษาน้ีไดใ้ช้การทดสอบ Johansen Trace [16] เพื่อ

หาจํานวนของความสมัพนัธ์ Cointegration ด้วยการใช้การทดสอบ 

Likelihood Ratio Test Statistic  ดงัน้ี 

    

λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(r) = −T∑ ln(1 − λt)   (1) 

 

λ𝑚𝑎𝑥(r, r + 1) = −T∑ ln(1 − λt)   (2) 

  โดย T คอืจํานวนกลุ่มตวัอย่าง และ λt  คอืค่า Eigenvalue  

ในขณะที่สมการ (1)  λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 ใช้สําหรบัการทดสอบสมมตฐิานหลกัว่า

จํานวน Cointegrating Vector มคี่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0 หรอืไม่  ซึ่ง

ถ้าค่า r เท่ากบั 0 จะแสดงถงึการไม่ม ีCointergrating Vector  ดงันัน้

หากผลการทดสอบนัน้ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั จะทําการทดสอบ r ≤ 1, r 

≤ 2 ,…. เป็นลําดบัต่อไป    สําหรบัสมการ (2) λ𝑚𝑎𝑥 นัน้ใช้สําหรบั

ทดสอบสมมตฐิานหลกั r Cointegrating vector กบัโดยที่ X และ Y คอื

ค่า Natural Logarithm ของข้อมูลอนุกรมเวลา t  ในขณะที่ 𝛽1,𝛽2 

คอืคา่ความเรว็ในการปรบัตวัเขา้สู่ดลุยภาพระยะยาว  𝛿𝑗 , 𝜋  คอืค่า

ความยดืหยุน่ระยะสัน้ 𝑒𝑡−1,𝑢𝑡−1, 𝜀1𝑡 , 𝜀2𝑡   คอื error term  

สมมตฐิานรอง r+1   โดย [16] และ [17] คาํนวณคา่วกิฤตของค่า 

max  และค่า λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 จากการจําลอง Simulation  ซึ่งหากขอ้มูลอนุกรม

เวลานัน้มีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration)  

การศกึษาน้ีจะทําการทดสอบความสมัพนัธ์ระยะสัน้ระหว่างตวัแปรโดย

แบบจําลอง Error-Correction Model (ECM)   ทัง้น้ีแบบจําลอง Error-

Correction Model (ECM) เป็นวธิกีารทดสอบขอ้มูลที่มคีวามไม่น่ิง แต่มี

ความสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพในระยะยาว  โดยกําหนดใหค้่า error term ให้

เป็น equilibrium error  และนํา equilibrium error มากําหนด

ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรในระยะสัน้และระยะยาวเข้าด้วยกนั ดงั

สมการที ่(3) และ (4) 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

• อตัราสว่นทางการเงนิที่

แสดงความสามารถใน

การชาํระหนี้  

• อตัราสว่นทางการเงนิที่

แสดงความสามารถใน

การทาํกาํไร  

•  อตัราส่วนทางการเงนิที่

วดัมลูค่าตลาด  

 

 

ราคา

หลกัทรพัย ์
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∆𝑋𝑡 = 𝛽1𝑒𝑡−1 + �𝜃∆𝑋𝑡−1 + �𝛿𝑗∆𝑋𝑡−𝑗 + 𝜀1𝑡                   (3)
𝑝

𝑗=0

𝑝

𝑖=1

 

∆𝑌𝑡 = 𝛽2𝑢𝑡−1 + � 𝜋∆𝑋𝑡−𝑚 + �𝜏𝑛∆𝑌𝑡−𝑛 + 𝜀2𝑡                (4)
𝑘

𝑛=1

𝑟

𝑚=1

 

สาํหรบัจําลอง Vector Autoregression Model (VAR) ทีใ่ชใ้นการ

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทัง้หมดในการศกึษาน้ีนัน้สามารถ

ใชก้ารทดสอบ Granger Causality Test ซึง่สามารถแสดงตามสมการที ่

(5) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + �𝛽∆𝑌𝑡−𝑖 + �𝛿∆𝑋𝑡−𝑗 + �𝜒
𝑝

𝑘=1

∆𝑍𝑡−𝑘+ υ𝑡   (5)
𝑛

𝑗=1

 𝑚

𝑖=1

 

 

โดย ∆𝑌𝑡 คอืการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามซึง่หมายถงึมลูค่า

หลกัทรพัย ์ ในขณะทีต่วัแปร ∆𝑋 และ ∆𝑍  คอืการเปลีย่นแปลงของ

อตัราสว่นทางการเงนิทีศ่กึษา  ทัง้น้ีการทดสอบ Granger จะทดสอบ

สมมตฐิานหลกัทีว่า่ตวัแปร Lagged ของ X และ Z ไมไ่ดส้ง่ผลต่อการ

เปลีย่นแปลง Y   ดงันัน้หากคา่สมัประสทิธิ ์𝛿 และ 𝜒  มนียัสาํคญัทาง

สถติ ิหรอืการทดสอบ F test มนียัสาํคญัแสดงวา่อตัราสว่นทางการเงนิมี

สว่นในการกําหนดมลูคา่หลกัทรพัย ์  

6.2 ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 

 ขอ้มูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบรษิทัที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริการในรายไตรมาสระหว่างไตร

มาสหน่ึงปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาสสีปี่ พ.ศ.2556 จํานวน ทัง้สิน้  87 

บรษิทั ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมทิี่รวบรวมจากฐานข้อมูลตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ทัง้น้ีการศกึษาน้ีเลือกใช้ราคาปิดเฉลี่ยของหลกัทรพัย์

ในการแสดงถงึมลูค่าหลกัทรพัย ์ ในขณะที่ตวัแปรอตัราส่วนทางการเงนิ

ใช้ในการศกึษาน้ีประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงนิใน 3 ดา้นหลกั คอื 

ตวัแปรทางดา้นอตัราส่วนทางการเงนิที่แสดงความสามารถในการชําระ

หน้ี ซึ่งในการศึกษาน้ีใช้อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ตวัแปร

ด้านอตัราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากําไรซึ่งใน

การศกึษาน้ีใชอ้ตัราสว่นผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้  ตวัแปรดา้นอตัราส่วน

ทางการเงนิด้านสุดท้ายคอืดา้นการวดัมูลค่าตลาดซึ่งในการศึกษาน้ีใช้

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร ทัง้น้ีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกอตัราส่วน

ทางการเงนิเพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการชําระหน้ี ความสามารถ

ในการทํากําไร และการวดัมลูคา่ตลาดนัน้มาจากความสมบูรณ์ของขอ้มูล

ของกลุ่มตวัอยา่งในช่วงระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 

7.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

7.1    ผลสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลสถิติเชิงพรรณนาซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ย 

ค่าสูงสดุ ค่าตํ่าสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง ค่าเฉลี่ย

ของมูลค่าหลกัทรพัย ์คอื 249.89 บาท โดยมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 144.75 ในขณะที่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้

นัน้ เท่ากบั 6.68 และ 425.85 ตามลําดบั สําหรบัอตัราส่วนมูลค่าตลาด

ต่อกําไรนัน้มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 27.34  

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร MEAN SD MIN MAX 

ราคาปิด 249.89 161.16 1 547 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่น

ของผูถ้อืหุน้  

144.75 101.02 1 359 

อตัราสว่นผลตอบแทน

จากผูถ้อืหุน้  

425.85 241.10 1 825 

อตัราสว่นมลูคา่ตลาดต่อ

กําไร 

27.34 32.09 11.5 292.06 

7.2  ผลการทดสอบลกัษณะการน่ิงของข้อมลู  

ก่อนที่จะเริม่แบบจําลอง ECM และVAR  การศกึษาน้ีไดท้ําการ

ทดสอบลกัษณะการน่ิงของขอ้มูล (Stationary Test) ที่ใช้ในแบบจําลอง

ทัง้หมดซึง่รวมถงึมลูคา่หลกัทรพัย ์และอตัราสว่นทางการเงนิทัง้สามดา้น

รวม 4 ดชันีจาก 87 บรษิทัในกลุ่มธรุกจิภาคบรกิารที่จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยวธิ ีAugmented Dickey-Fuller Test ผล

การศกึษาแสดงในตารางที ่2  

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบลกัษณะการน่ิงของข้อมลูโดย ADF 

ตวัแปรท่ีทดสอบ Unit Root ADF 

 No trend Trend 

ราคาปิด 0.054 0.871* 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อื

หุน้  

1.254 2.725 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากผูถ้อื

หุน้  

0.317 -1.275* 

อตัราสว่นมลูคา่ตลาดต่อกําไร 0.575 0.678 

∆ราคาปิด 6.321* 6.466* 

∆อตัราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผู้

ถอืหุน้  

8.210* 8.1940* 

∆อตัราสว่นผลตอบแทนจากผูถ้อื

หุน้  

7.239* 7.134* 

∆อตัราสว่นมลูคา่ตลาดต่อกําไร 8.412* 8.981* 

*มนียัสาํคญัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ5% 

จากตารางที่ 2  แสดงถงึการทดสอบ Unit Root ของข้อมูล

อนุกรมเวลาพบว่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่ใช้ในแบบจําลองมลีกัษณะไม่น่ิง 

ณ ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่ 5%  จงึไดใ้ช ้First Difference ของขอ้มูล

ทัง้หมดในการทดสอบ Unit Root ผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลทัง้หมดมี

ลกัษณะน่ิง (Stationary) ทีร่ะดบั I (1) 
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7.3  ผลการทดสอบ Johansen Cointegration Test 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอง Johansen Cointegration Test 

H0 λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒  ค่ า วิ ก ฤ ติ 

95%  

λ𝑚𝑎𝑥  ค่ า วิ ก ฤ ติ 

95% 

ตวัแปร: ราคาปิด และอตัราส่วนทางการเงิน 

r = 0 220.12* 35.21 107.12* 21.01 

r ≤ 1 131.44* 21.31 78.21* 15.12 

r ≤ 2 49.20* 9.44 40.11* 9.121 

ตารางที่ 3 แสดงถึงผลการทดสอบความสมัพนัธใ์นระยะยาวโดย 

Johansen Cointegration Test  โดยผลการศึกษาแสดงให้เหน็ถงึ

ความสมัพนัธเ์ชงิดลุยภาพในระยะยาวระหว่างตวัแปรในแบบจําลองโดย

มคีา่ cointegrating vector หรอื r=3  

 

7.4  ผลการทดสอบแบบจาํลอง Error Correction Model  

ตารางที่ 4 แสดงถึงผลจากการทดสอบความสมัพนัธด์ุลยภาพใน

ระยะสัน้ของตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็น

ความสมัพนัธ์ในระยะสัน้ระหว่างมูลค่าหลกัทรพัย์และอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อสว่นของผูถ้อื หุน้ ระหวา่งมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละอตัราส่วนผลตอบแทน

จากผูถ้อืหุน้ ระหว่างมูลค่าหลกัทรพัยแ์ละอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไร 

แต่อย่างไรก็ดผีลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนทางการเงินทัง้ 3 

ดชันีไมม่คีวามสมัพนัธก์นัในระยะสัน้ 

7.5  ผลการศึกษาจากแบบจาํลอง Granger Causality Test  

ตารางที่ 5 แสดงผลการศกึษาจากแบบจําลอง Granger Causality 

Test ที่แสดงว่าอตัราส่วนทางการเงินทัง้ 3 ดชันี ส่งผลต่อมูลค่า

หลกัทรพัย ์ณ ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่ 1%   โดยผลการศกึษาแสดง

ถึงนัยสําคญัสถติิที่จะปฏิเสธสมมติหลกัที่ว่าอตัราส่วนทางการเงนิ ทัง้

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ 

และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไรไม่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า

หลกัทรพัยใ์นตลาด ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่ 1% หรอืสามารถกล่าว

วา่อตัราสว่นทางการเงนินัน้สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัยใ์น

ตลาดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัผลจากงานวจิยัในอดตีที่

ใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยอย่างง่าย Simple Regression  

นอกจากน้ีผลการศึกษาพบความสัมพันธ์กัน เองแบบ Granger 

Causality ระหว่างตวัแปรซึ่งสามารถสรุปไดว้่าอตัราส่วนทางการเงนิทัง้ 

3 ดชันีนัน้ส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรพัย ์และในขณะเดยีวกนัไม่พบว่ามูลค่า

หลกัทรพัยน์ัน้มผีลต่ออตัราสว่นทางการเงนิเช่นเดยีวกนั ดงัตารางที ่5   

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบแบบจาํลอง  Error Correction Model  

ตวัแปรตาม

∆𝒀𝒕 
ตวัแปรอิสระ 

∆𝒀𝒕−𝒏 
 

ตวัแปรอิสระ 

∆𝑿𝒕−𝒎 
 

ตวัแปรอิสระ 

∆𝒁𝒕−𝒋 
 

ตวัแปรอิสระ 

∆𝑾𝒕−𝒋 

 

∆𝒀𝒕−𝒏 
 

∆𝑿𝒕−𝒎 
 

∆𝒁𝒕−𝒋 
 

∆𝑾𝒕−𝒋 

 

มลูคา่หุน้ มลูคา่หุน้ อั ต ร า ส่ ว น

หน้ีสนิต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 

อั ต ร า ส่ ว น

ผลตอบแทนจาก

ผูถ้อืหุน้ 

อั ต ร า ส่ ว น

มู ล ค่ า ต ล า ด

ต่อกําไร 

1.391** 5.131* 1.652 2.194 

อัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผู้ถือ

หุน้ 

อัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผู้ถือ

หุน้ 

มลูคา่หุน้ อั ต ร า ส่ ว น

ผลตอบแทนจาก

ผูถ้อืหุน้ 

อั ต ร า ส่ ว น

มู ล ค่ า ต ล า ด

ต่อกําไร 

2.141* 1.912* 0.341 1.311 

อั ต ร า ส่ ว น

ผลตอบแทนจาก

ผูถ้อืหุน้ 

อั ต ร า ส่ ว น

ผลตอบแทนจาก

ผูถ้อืหุน้ 

มลูคา่หุน้ อัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผู้ถือ

หุน้ 

อั ต ร า ส่ ว น

ราคาตลาดต่อ

กําไร 

5.623* 2.134* 0.883 0.138 

อัตราส่วนราคา

ตลาดต่อกําไร 

อัตราส่วนราคา

ตลาดต่อกําไร 

มลูคา่หุน้ อั ต ร า ส่ ว น

ผลตอบแทนจาก

ผูถ้อืหุน้ 

อั ต ร า ส่ ว น

หน้ีสนิต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 

5.551* 2.441* 1.314 2.316 

Note: * แสดงถงึระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่5% และ ** แสดงถงึระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่10% 
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ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาจากแบบจาํลอง Granger Causality Test 

สมมตฐิานหลกั ค่าสถติ ิF  ค่า P-Value 

∆มูลค่าหลักทรัพย์ไม่ได้ถูกกําหนดโดย∆ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
11.71* 0.00 

∆มูลค่าหลักทรัพย์ไม่ได้ถูกกําหนดโดย∆ 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้  
19.13* 0.00 

∆มูลค่าหลักทรัพย์ไม่ได้ถูกกําหนดโดย∆ 

อตัราส่วนมลูค่าตลาดต่อกาํไร 
7.13* 0.00 

∆อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้

ถูกกาํหนดโดย∆มลูค่าหลกัทรพัย ์

0.12 0.18 

∆อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ ไม่ไดถู้ก

กาํหนดโดย∆มลูค่าหลกัทรพัย ์ 

0.27 0.21 

∆อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไรไม่ได้ถูก

กาํหนดโดย∆มลูค่าหลกัทรพัย ์ 

0.01 0.67 

Note: * แสดงถงึระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่1%  

8. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วน

ทางการเงนิและมลูคา่หลกัทรพัยซ์ึ่งวดัจากมูลค่าหลกัทรพัยใ์นตลาดโดย

มกีารเกบ็ขอ้มูลจากธุรกจิภาคบรกิารจํานวน 87 บรษิทัที่จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แต่ไตรมาสหน่ึงปี พ.ศ. 2551 – ไตร

มาสสีปี่ พ.ศ.2556    ทัง้น้ีงานศึกษาในอดตีที่ผ่านมาโดยมากแล้วใช้วิธี

การศึกษาจากแบบจําลองสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression) ซึง่แบบจาํลองดงักล่าวมขีอ้จาํกดัในกรณีทีข่อ้มูลเป็นขอ้มูล

อนุกรมเวลา อกีทัง้ยงัมปีญัหาเศรษฐมติจิาก Time Trend ที่ยงัไม่ไดท้ํา

การแกไ้ข ดงันัน้แบบจาํลอง Simple Regression ที่ใช้ในอดตีอาจจะเป็น

วิธีที่ไม่เหมาะสม  นอกจากน้ีงานศึกษาในอดีตยังไม่มีการศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์แบบ Granger Causality  หรอืความสมัพนัธ์ที่ไขว้กนั

ระหว่างตัวแปรตามและอิสระ  ดงันัน้งานศึกษาน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายที่

พฒันาการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิและมูลค่า

หลกัทรพัยโ์ดยใชแ้บบจาํลองทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูอนุกรมเวลา โดยมกีาร

ทดสอบ Unit Root Test เพื่อดูความสมัพนัธ์ของข้อมูลในรูปแบบ

แนวโน้มของเวลา Time Trend  การใช้แบบจําลอง Error Correction 

Model (ECM) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ในระยะสัน้ การทดสอบ

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวโดยแบบจําลอง Johansen 

Cointegration และการทดสอบความสัมพันธ์ไขว้กัน (Granger 

Causality Test)โดยใชแ้บบจาํลอง Vector Autoregressive Model  ซึ่ง

ผลการศึกษาพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน และ

มลูคา่หลกัทรพัยท์ัง้ในระยะสัน้และในระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถเป็นแนวทางในการลงทุนสําหรบันัก

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยผลการศกึษาสามารถสรุปวา่หน่ึงในปจัจยั

สาํคญัทีน่กัลงทุนควรศกึษาก่อนการลงทุนคอื อตัราส่วนทางการเงนิของ

บรษิทั เพราะปจัจยัดงักล่าวส่งผลต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ในระยะสัน้ และ

ระยะยาวอย่ า งมีนัยสํ าคัญทางสถิติ    สํ าหรับผลการทดสอบ

ความสมัพนัธไ์วก้นัโดยใช้ Granger Causality Test นัน้พบว่าอตัราส่วน

ทางเงนิทัง้ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทน

จากผู้ถือหุ้น และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อกําไรต่อมูลค่าหลกัทรพัย์มี

ส่วนในการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์  อย่างไรก็ดีไม่พบว่ามูลค่า

หลกัทรพัยม์ผีลในกําหนดอตัราส่วนทัง้การเงนิทัง้สามดชันี ดงันัน้จะเหน็

ไดว้า่ผลการดาํเนินงานของภาคธุรกจิ หรอืเศรษฐกจิในประเทศนัน้ส่งผล

ต่อตลาดหลกัทรพัย์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จึงสามารถกล่าวได้ว่า

มาตรการ นโยบายหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ

ดาํเนินงานของภาคธรุกจิไทยจะผลกระทบต่อตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาด

ทุนของประเทศไทยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ โดยภาครฐัเองควรมมีาตรการ

หรอืนโยบายทางเศรษฐกิจที่รดักุมและเตรยีมพร้อมที่จะรองรบัการผนั

ผวนหรอืวกิฤตทิางเศรษฐกจิเพราะหากเกดิวกิฤตทางเศรษฐกิจต่อภาค

ธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุน และขยายลุกลามเป็นเศรษฐกิจ

ถดถอยตามลําดบั  
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การศึกษามาตรฐานโรงคดัแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือสร้างเป็นต้นแบบในเขตสวนหลวง 

A Study of Recyclable Waste Sorting Standard Drawing Plant for  

Demonstrating in Saunlaung District 
ภาสกร พนัธุโ์อภาส1 และ เสรยี ์ตูป้ระกาย2 

คณะวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

เลขที ่2086 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240  
1 paskorn@tni.ac.th 
2 seree.t@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจ ัยน้ี เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจัดการขยะรีไซเคิลของ

สถานศกึษาในเขตสวนหลวง เพื่อออกแบบโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิทําให้

มีการจัดเก็บขยะรีไซเคิลที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ขอ้พจิารณาในการออกแบบครัง้น้ี ประกอบดว้ยการออกแบบโครงสรา้ง

ของอาคาร ลกัษณะที่ตัง้ งบประมาณการก่อสรา้ง ระบบความปลอดภยั 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้กําหนดของการจดัเกบ็ ปรมิาณการจดัเกบ็ขยะรี

ไซเคลิแต่ละประเภทโดยการศกึษาเกบ็ขอ้มูลปรมิาณขยะรไีซเคลิที่มกีาร

จดัเกบ็ไวใ้นสถานศกึษา ในการออกแบบโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิในครัง้น้ี

ได้แบ่งการเก็บขยะรีไซเคิล พลาสติก กระดาษ แก้วและโลหะ จาก

การศกึษาพบว่า ขยะประเภทพลาสตกิ มจีํานวนมากที่สดุโดยเฉลี่ยจาก

ทุกสถานศึกษา 30 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นปริมาตร เท่ากับ 0.75 

ลูกบาศก์เมตร/วนั จึงทําการออกแบบให้โรงคดัแยกมีช่องเก็บขยะรี

ไซเคิล มีขนาดเท่ากับ 1.2×3×2 เมตร ทําให้สามารถจดัเก็บขยะได้

ปรมิาตรเท่ากบั 7.2 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถเกบ็ขยะรไีซเคลิไดถ้งึ 6 - 

7 วนั แลว้ทําการสอบถามไปยงัสถานศกึษาเกี่ยวกบัแบบของโรงคดัแยก

ขยะพบว่า โรงเรยีนส่วนใหญ่เหน็ดว้ย กบัแบบในการสรา้งโรงคดัแยก

ขยะและเหน็สมควรใหม้พีืน้ที่ในการสรา้งโรงคดัแยกขยะ 50×50 ตาราง

เมตร ซึ่งโรงคดัแยกขยะที่ได้ออกแบบให้ใช้พื้นที่เพยีง 18 ตารางเมตร 

ซึ่งจะทําให้แบบโรงคดัแยกขยะมีความเป็นไปได้สูงที่สถานศึกษาจะ

นําไปใช้ก่อสร้างแล้วทําการสร้างโรงคดัแยกขยะต้นแบบและศูนย์การ

เรยีนรู้ในเขตสวนหลวงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัขยะและการคดัแยกขยะ

ใหก้บัสถานศกึษา และผูส้นใจในอนาคต 

 คาํสาํคญั: ขยะรไีซเคลิ, โรงคดัแยกขยะ 

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 

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 

1. บทนํา 

 ปจัจุบนัในพื้นที่สถานศึกษาต่างๆ มีความสนใจในการคดัแยกขยะ 

เพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น การจดัเก็บหรือการจดัการ

ขยะมูลฝอยไม่สามารถรบัมอืกบัจํานวนขยะมูลฝอยที่ตกคา้ง ทําให้ขยะ

มูลฝอยเป็นปญัหาที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้สภาพภูมทิศัน์ การ

จดัการขยะจึงเป็นปญัหาสําคญัอย่างหน่ึงที่ต้องการ แก้ไขและสร้าง

จิตสํานึกในการคดัแยกขยะรีไซเคิลให้กับนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็น

เยาวชนของชาติให้มีความรกัในสิง่แวดล้อมและสถานศึกษามีการคดั

แยกขยะรไีซเคลิอยา่งปลอดภยั 

 จากปญัหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อ

สุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชนโดยตรง ทําให้ทุกภาคส่วนที่
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เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจดัการขยะ โดยอาศัยความ

ร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจดัการขยะ และการ

ปลูกฝงัจิตสํานึกการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้

สถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจดัการขยะ เพื่อให้

นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยและเข้าใจวิธีการจดัเก็บขยะรีไซเคิล 

รวมถงึสถานศกึษา สามารถนําแบบโรงคดัแยกไป ก่อสรา้งโรงคดัแยก

ขยะรไีซเคลิในสถานศึกษาไดถู้กต้องตามหลกัวศิวกรรมและมปีลอดภยั

ในการจดัเกบ็ขยะรไีซเคลิ  

2. วิธีการศึกษาวิจยั 

 การสร้างโรงเกบ็และคดัแยกขยะรไีซเคลิ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ

ศูนยก์ารเรยีนรูข้ยะชุมชนในเขตสวนหลวง โดยการศึกษาขยะที่เกดิขึ้น

ในสถานศกึษาในเขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แห่ง 

เพื่อเป็นแนวทางในการนําขอ้มูลที่ไดม้าดําเนินการออกแบบสรา้งโรงคดั

แยกขยะรไีซเคลิ โดยมขี ัน้ตอนการศกึษาดงัน้ี 

2.1 ศึกษาข้อมูลอาคารเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล และจัดทํา

แบบสอบถามถงึความต้องการ ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลอาคารเกบ็

และคัดแยกขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา ในเขตสวนหลวง จังหวัด

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 8 โรงเรยีน 

2.2 ศึกษาขอ้มูลอาคารมาตรฐาน ความปลอดภยัของอาคารเก็บและคดั

แยกขยะรีไซเคิล เพื่อออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมความ

ปลอดภยัและปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั. 

2.3 ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กบัอาคารเกบ็และคดัแยกขยะรไีซเคลิที่มี

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 

3.ผลการศึกษา 

3.1 องคป์ระกอบของการออกแบบโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ 

 การศึกษาข้อมูลขยะรีไซเคิล ในสถานศึกษาเขตสวนหลวง จงัหวดั

กรงุเทพมหานครจาํนวน 8 แหง่ ในการศกึษาถงึการเกบ็และคดัแยกขยะ

รไีซเคิลพบว่า ประเภทของขยะรีไซเคิลที่พบ แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 

ขวดพลาสติก แก้ว กระดาษ และกระป๋องโลหะ ขยะรีไซเคิลใน

สถานศกึษา ที่พบมากที่สุดคอืขวดน้ําพลาสติก มปีรมิาณ 50 เปอร์เซ็น 

ประเภทกระดาษมปีรมิาณ 20 เปอรเ์ซน็ ประเภทโลหะ 15เปอรเ์ซน็ และ

ขวดแกว้10 เปอรเ์ซน็ จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลในสถานศกึษาส่วนใหญ่

จะเป็นขยะรไีซเคลิทีอ่ยูใ่นสถาศกึษา ดงัรปูที ่1  

3.2 การออกแบบโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ 

 จากการศึกษาสภาพทัว่ไปเกี่ยวกบัการคดัแยกขยะรไีซเคลิ ปรมิาณ

ขยะ และการบรหิารจดัการขยะในสถานศกึษา จงึทําการออกแบบโรงคดั

แยก ให้ตอบสนองกับสภาพทัว่ไปของสถานศึกษาส่วนใหญ่ โดย

คาํนึงถงึ ชนิดและปรมิาณขยะรไีซเคลิ ดงัรูปที่ 2 งบประมาณ พืน้ในการ

ก่อสรา้ง และมาตรฐานความปลอดภยั ความมัน่คง แขง็แรง จงึไดม้กีาร

ออกแบบขนาดของโรงคดัแยกขยะรีไซเคิล มีขนาด 3×4.8×2 เมตร     

ดงัแสดงในรปูที ่3 4 และ 5 และช่องใส่ขยะรไีซเคลิมขีนาดเท่ากบั 1.8×3 

เมตรได้แบ่งออกเป็น 4 ช่องเก็บได้แก่ขวดน้ําพลาสติก กระดาษ ขวด

แก้ว ขยะโลหะ กระป๋อง ประเภทของขยะรไีซเคลิ มผีลต่อการออกแบบ

ของโครงสร้าง งานโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกําหนดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานของกรมโยธาธิการ และผงัเมือง หรือ

มาตรฐานอื่นที่ยอมรบัไดท้ําให้โครงสร้างไม่ต้องรบัแรงมาก เน่ืองจาก

ขยะมน้ํีาหนักเบา แต่ต้องมคีวามสูง เน่ืองจากใหม้กีารระบายอากาศที่ด ี

มีกําแพงป้องกันน้ําสูงขึ้นมา 50 ซ.ม. ระบบระบายน้ําฝนต้องมีการ

ป้องกนัไม่ให้ขยะโดนน้ําฝน ทําใหเ้กิดความเสยีหายต่อราคาของขยะรี

ไซเคลิ ทีจ่ะนําไปจาํหน่าย ระบบแสงสวา่งตดิตัง้หลอดไฟฟ้าหลอดฟลูออ

เรสเซนต์ขนาด 35W จํานวน 1 จุด เพื่อใหม้แีสงสว่างในตอนกลางคนื

ระบบความปลอดภยัในการเกดิเพลงิไหมต้ดิตัง้ถงัดบัเพลงิ ขนาด 10 lbs 

จาํนวน 1 จดุ 

3.3 ผลการศกึษาปจัจยัเกีย่วขอ้งกบั การก่อสรา้งโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ 

 จากการสอบถามสถานศึกษา เกี่ยวกบัแบบของโรงคดัแยกขยะรี

ไซเคลิ พบว่าส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการสรา้งโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ ที่มี

ขนาดไม่เกนิ 15 ตารางเมตร โดยปจัจุบนัทางสถานศกึษามกีารเกบ็และ

คดัแยกขยะรไีซเคลิ โดยเบือ้งตน้ก่อนทีจ่ะนําไปรวบรวม ดงัแสดงในรูปที ่

6 เพื่อรอการจําหน่าย เป็นรายไดข้องสถานศกึษา ขาดแต่เพยีงโรงคดั

แยกขยะรไีซเคลิ เพื่อเก็บและคดัแยกขยะรีไซเคลิ ไว้ให้ดูเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ย และปลอดภยั 

 

 
 

รปูที ่1 ขยะรไีซเคลิทีพ่บในสถานศกึษา 
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รปูที ่2 แผนภมูแิสดงปรมิาณขยะทีพ่บในสถานศกึษาโดยเฉลีย่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3 แบบโรงคดัแยกขยะ 

 

 
รปูที ่4 ตวัอย่างโรงคดัแยกขยะ 

 

 
รปูที ่5 โรงคดัแยกขยะทีท่าํการก่อสรา้ง 

4. สรปุผลการศึกษา 

 จากการศกึษาเกบ็ขอ้มลู สภาพทัว่ไปเกีย่วกบัการคดัแยกขยะรไีซเคลิ 

ปรมิาณขยะมลูฝอยและการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยในสถานศกึษา จงึ

นําข้อมูลที่ไดม้าทําการ วเิคราะห์ ออกแบบโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ ให้

ตอบสนองกบัสภาพทัว่ไป ของสถานศกึษาสว่นใหญ่ โดยคาํนึงถงึ 

 

 

รปูที ่6 การจดับรหิารจดัการขยะมลูฝอยในสถานศกึษา 

 

 
รปูที ่7 การทิง้ขยะในสถานศกึษา 
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4.1 ชนิดและปรมิาณขยะรไีซเคลิ 

 ในการออกแบบโรงเกบ็ขยะรไีซเคลิ มกีารแยกขยะรไีซเคลิออกเป็น 4 

กลุ่ม คอื ขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว กระดาษ และ กระป๋องอลูมเินียม โดย

คดิจากประเภทของขยะรไีซเคลิ ที่พบในสถานศกึษาส่วนใหญ่ ดงันัน้จงึ

ต้องทําช่องเกบ็ขยะรไีซเคลิเป็น 4 ช่อง ดงัแสดงในรูปที่ 3 ตามประเภท

ของขยะรีไซเคิล และขนาดของช่องเก็บขยะให้ได้เพียงพอสําหรับ

ปรมิาณขยะรไีซเคลิทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา นัน้ เพยีงพอต่อการเกบ็ขยะ

รไีซเคลิ ก่อนทีจ่ะนําไปจาํหน่าย  

4.2 งบประมาณ  

 การออกแบบสรา้งโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ ตอ้งคํานวณราคาวสัดุแล้ว

ปรับแบบโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อให้มีราคาที่เหมาะสม ไม่สูง

จนเกนิไป 

4.3 พืน้ในการก่อสรา้ง 

 การออกแบบโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ ต้องศกึษาพื้นที่ในสถานศกึษา

เพื่อกําหนดขนาดของอาคารคดัแยกขยะให้มคีวามเหมาะสมกบัพืน้ที่ใน

สถานศึกษา โดยมีการคํานวณปริมาณขยะรีไซเคิล ที่ เกิดขึ้นใน

สถานศกึษา ปรมิาณนกัเรยีน นกัศกึษามผีลต่อการเกดิของขยะรไีซเคลิ 

 4.4 มาตรฐานความปลอดภัย ในการออกแบบ ให้ถูกต้องตาม

สุขลักษณะอนามัยนัน้ ได้มีการออกแบบโดยศึกษาตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

 1) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

 2) พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

  การออกแบบโรงคดัแยกขยะรีไซเคิลจึงต้องคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของการเกดิอคัคภียัดว้ย โดยอออกแบบใหม้อีากาศถ่ายเท ไดด้ ี

มรีะบบป้องกนัไมใ่หข้ยะรไีซเคลิ เกดิความเสยีหายจากน้ํา โดยไม่ใหฝ้น

สาด และเกดิน้ําขงัจะทําใหข้ยะรไีซเคลิ เกิดความเสยีหาย มกีารถ่ายเท

ของอากาศได้ด ีและระบบป้องกนัอคัคีภยั มีระบบระบายน้ําฝน กลิ่น 

แมลง พาหะนําโรคและเหตุรําคาญอื่นๆ และเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อ

บรเิวณ รอบๆ สถานศกึษา ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย ทีเ่กี่ยวขอ้งต้อง

ตระหนกัถงึความแขง็แรงของโรงคดัแยกขยะรไีซเคลิ ใหถู้กต้องตามหลกั

วศิวกรรมรวมถงึความปลอดภยั 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาและความ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดยีิง่จากคณาจารย์ คอื ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรา

นนท์ คงสง รองศาสตรจารย์ สุทธินี รตันวราห และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตรทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ นาย

ยรรยง อําพนัขาว และผู้บรหิารโรงเรยีนในเขตสวนหลวง นอกจากน้ีผู้

ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มี

พระคุณทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆ 

วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ รุ่น 5 สาขาการตรวจสอบและกฎหมาย

วิศวกรรมที่ให้กําลังใจและแนะนําช่วยเหลือแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยดี

ตลอดมา 
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บทคดัย่อ 

 ปจัจุบนักากของเสยีอุตสาหกรรม เป็นปญัหาสําคญัที่รฐับาลและทัว่

โลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน ทําให้

ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดและบําบัดกากของเสีย

อุตสาหกรรมในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา

งานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กากของเสียอุตสาหกรรมหลายชนิดมี

ศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ จากความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยทีําให้สามารถนําของเสยีอุตสาหกรรมหลายชนิดมารไีซเคลิ

ใหม่ได้ แต่จําเป็นต้องมกีารศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิง่แวดล้อม และกฎหมายเพิม่เตมิ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า การบรหิารจดัการ

กากของเสียอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลอืกศกัยภาพของเสยีอุตสาหกรรมที่

เหมาะสมในการบรหิารจดัการ กระบวนการวจิยัเริม่จากการศกึษาขอ้มูล

ที่เกี่ยวข้องกบัโรงงานอุตสาหกรรม ปรมิาณของเสยีอุตสาหกรรม แล้ว

ประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปผังการไหลของวัสดุและของเสีย

อุตสาหกรรม (Material & Waste Flow Analysis) ร่วมกบัการใช้

กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิลําดบัชัน้ (Analytic Hierarchy Process; AHP) 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ผลที่ได้ร ับจากการนําไปประยุกต์ใช้กับ

กรณีศึกษาในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า สามารถประยุกต์ใช ้

Material & Waste Flow Analysis ร่วมกบั AHP ในการคดัเลือก

ศักยภาพของเสียอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเหมาะสมในการบริหาร

จดัการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันากากของเสยีอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

 คําสําคญั: Material & Waste Flow Analysis, กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิ

ลําดบัชัน้, กระบวนการสนบัสนุนการตดัสนิใจ, กากของเสยีอุตสาหกรรม 

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 

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 

1. บทนํา 

 กากของเสยีอุตสาหกรรม คอื สิง่ของที่ไม่ใช้แล้วหรอืของเสยีทัง้หมด      

ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ 

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภณัฑ์ เสื่อม

คณุภาพ และน้ําทิ้งที่มอีงค ์ประกอบหรอืมคีุณลกัษณะที่เป็นอนัตราย [1] 

ปจัจุบันกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น          

จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดมลพษิและการปนเป้ือนจาก

กากอุตสาหกรรมที่ถูกปล่อยออกสู่สิง่แวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชน ปญัหาภาวะโลกร้อน รวมทัง้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ

กําจัดและบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก แต่จาก
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การศึกษาพบว่า กากของเสียอุตสาหกรรมหลายชนิดมีศักยภาพใน        

การนํากลบัมาใช้ประโยชน์ [2] แต่จําเป็นต้องศกึษาถงึความเหมาะสมใน

การบรหิารจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ เน่ืองจากมี

ความแตกต่างด้านประเภทอุตสาหกรรม ชนิด ปรมิาณ วิธกีารจดัการ 

และศกัยภาพกากของเสยีอุตสาหกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

ต่างกนั ซึง่ตอ้งคํานึงถงึมติดิา้นเศรษฐศาสตร ์เทคโนโลย ีสิง่แวดล้อม และ

กฎหมาย [3, 4] เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการกากของเสยีอุตสาหกรรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจ ัย น้ีจึงมีว ัต ถุประสงค์เพื่ อพัฒนา

กระบวนการสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Process)      

ในการพัฒนากากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ โดยการจดัทําผงัการไหลของวสัดุและของเสยี (Material & 

Waste Flow Analysis) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกบัการใช้

กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิลําดบัชัน้ (Analytic Hierarchy Process; AHP) 

ทีค่รอบคลุมการประเมนิดา้นเศรษฐศาสตร ์เทคโนโลย ีสิง่แวดล้อม และ

กฎหมาย เพื่ อสนับสนุนการตัดสินใจ เลือกพัฒนากากของเสีย

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเหมาะสมในการบริหารจดัการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพฒันาอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial Development) [5] ดว้ยการเพิม่

ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ ซึ่งไม่เพยีงแต่จะลดผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมและลดปรมิาณของเสยีที่จะเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต 

แต่ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ผลกําไร  เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ 

และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม

อยา่งยัง่ยนื (Sustainable Industrial Development)  
2. เคร่ืองมือสนับสนุนการวิจยั 

2.1 ผงัการไหลของวสัดแุละของเสยี (Ma t e r i a l  &  Was t e  F l ow ) 

 การศึกษาแผนผงัการไหลของวสัดุและกากของเสยี (Material and 

Waste flow) เป็นการศกึษาเพื่อใช้อธบิายถงึเสน้ทางการไหลผ่านเขา้ - 

ออกของวตัถุดบิ พลงังาน และน้ํา จากจุดที่สารนัน้เริม่ต้น ผ่านขัน้ตอน

ทัง้หมดของกระบวนการผลิต จนถึงขัน้ตอนการกําจัด รวมทัง้การ

ปลดปล่อยสารนั ้นออกสู่สิ่งแวดล้อม ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้

สนับสนุนนโยบายการจดัการสิ่งแวดล้อมยุโรป [6] ได้รบัการยอมรบั

นําไปใช้ทัว่โลก สําหรบัการศึกษาแผนผงัการไหลของวสัดุและกากของ

เสยีในงานวจิยัน้ีเพื่อวเิคราะหศ์กัยภาพและการบรหิารจดัการของเสยี 

โดยมีขอบเขตในการพิจารณา ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม วตัถุดิบ 

ปริมาณกากของเสีย และวิธีการกําจัด โดยไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนของ

กระบวนการผลติและผลผลติทีไ่ดจ้ากอุตสาหกรรม  

2.2 กระบวนการลําดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analytic Hierarchy Process; AHP)

 กระบวนการลําดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analytic Hierarchy Process; 

เป็นกระบวนการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision 

Making Method) ที่ใช้ในการ “วดัค่าระดบั” ของการตดัสนิใจประเมนิ

น้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ สามารถหาค่าความน่าเชื่อถือรวม นําไป

ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ จัดระดับ

ความสําคญั [7] และประเมินทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ AHP ไดร้บัการคดิคน้ในปี 1971 โดย Thomas Saaty [3] 

ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น       

การตดัสนิใจวางแผน นโยบายการรไีซเคลิขยะ [7] การศึกษาศกัยภาพ

การรไีซเคลิ [8] การจดัการอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานสเีขยีว [9] 

เป็นต้น AHP จงึเป็นเครื่องมอืการตดัสนิใจที่ได้รบัการยอมรบัทัว่โลก 

สามารถแก้ปญัหาที่มคีวามซบัซ้อนใหอ้ยู่ในรูปของลําดบัชัน้อย่างง่าย 4 

ระดบั ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เกณฑ์การตดัสนิใจหลกั เกณฑ์การ

ตดัสนิใจรอง และทางเลอืก โดยมขี ัน้ตอนการดาํเนินการดงัน้ี [3] 

1) กําหนดปญัหา และวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน 

2) แกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นในโครงสรา้งลําดบัชัน้และกําหนดองคป์ระกอบ

การตดัสนิใจ (เกณฑแ์ละทางเลอืก) 

3) เปรยีบเทยีบคูร่ะหวา่งเกณฑแ์ละทางเลอืก 

4) การประมาณน้ําหนกัสมัพทัธข์องเกณฑแ์ละทางเลอืก 

5) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเมตรกิซเ์พื่อใหแ้น่ใจว่าการตดัสนิใจ

มคีวามสอดคลอ้งกนั  

6) รวมน้ําหนักสมัพทัธข์ององคป์ระกอบการตดัสนิใจเพื่อคํานวณหา

ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ โดยพจิารณาจากลําดบัความสาํคญัรวมทีส่งูสดุ  

3.กระบวนการวิจยั 

 กระบวนการวจิยัเริม่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ ประเภทของเสยี ปรมิาณของเสยี วธิกีารกําจดั

ของเสยี และแหล่งรบักําจดัของเสียของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ นํามาจดัลําดบัประเภทของเสยีตามปรมิาณของเสยีที่เกดิขึ้น

ทัง้หมด วเิคราะหก์ารจดัการของเสยี แลว้นํามาประมวลผลขอ้มูลออกมา

ในรูปผงัการไหลของวสัดุและของเสยีอุตสาหกรรม (Material & Waste 

Flow Analysis) ศึกษารูปแบบการจดัการกากของเสยีอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จดัลําดบัปรมิาณของเสยีที่กําจดัดว้ยวธิฝีงั

กลบและเผาทําลาย คดัเลือกกากของเสยีอุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรก 

แลว้นํามาวเิคราะหต์ามกระบวนการ AHP เพื่อตดัสนิใจทางเลอืกกากของ

เสยีอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ สามารถสรปุขัน้ตอน 

กระบวนการวจิยัแสดงดงัรปูที ่1  

4. ผลการวิจยั 

4.1 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและ

กากของเสยีอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมโีรงงานอุตสาหกรรมทัง้หมด จํานวน 75 

โรงงาน มีโรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียจากระบวนการผลิตจํานวน 62 

โรงงาน สามารถจําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมได้เป็น 11 กลุ่ม โดยพบว่า 

กลุม่อุตสาหกรรมที่มจีํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 5 อนัดบัแรก 

ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมการผลิต
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อื่นๆ อุตสาหกรรมผลติภณัฑโ์ลหะ อุตสาหกรรมการผลติเครื่องจกัรและ

เครื่องกล และอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทัง้การซ่อม

ยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเท่ากบั 22 

(รอ้ยละ 35), 13 (รอ้ยละ 21), 8 (รอ้ยละ 13), 4 (รอ้ยละ 6) และ 3 (รอ้ยละ 5) 

ตามลําดบั โดยมปีรมิาณกากของเสยีอุตสาหกรรม รวม 69,768.35 ตนั/ปี 

เมื่ อนําข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรมทัง้หมดที่ เกิดขึ้นในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือมาจดัลําดบัตามปรมิาณกากของเสยีที่มปีรมิาณ

สูงสุด 5 อนัดบัแรก ดงัตารางที่ 1 พบว่า มีปริมาณกากของเสีย

อุตสาหกรรมรวม 35,473.25 ตนั/ปี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.84 ของ

ปรมิาณกากของเสยีอุตสาหกรรมทัง้หมดในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

รปูที ่1 แผนผงักระบวนการวจิยัการคดัเลอืกศกัยภาพของเสยีอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการ 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ลาํดบัท่ี ประเภทของเสีย 
ปริมาณ 

(ตนั/ปี) 

1 เศษโลหะทีไ่มใ่ชเ่หลก็จากการตะไบ การเจยีร 

หรอืการกลงึ 

18,229.35 

2 เศษเหลก็จากการตะไบ การเจยีร หรอืการกลงึ 

เศษชิน้งานโลหะ เศษเหลก็ต่าง  ๆผงเหลก็ เศษลวด 

6,309.50 

3 ตะกอนจากการบําบดัน้ําเสยี 4,450 

4 บรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นกระดาษ หรอืกระดาษแขง็ 3,627.70 

5 บรรจภุณัฑท์ีป่นเป้ือน หรอืมเีศษสารอนัตราย

ตกคา้ง 

3,087.80 

รวม 35,704.35 

ท่ีมา: ประมวลผลขอ้มูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556-2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

 จากขอ้มลูพบวา่ กากของเสยีที่มปีรมิาณสูงสุด 3 อนัดบัแรก คอื ของเสยี

ประเภทเศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การเจยีร หรอืการกลึง มี

ปรมิาณกากของเสยีมากที่สุด 18,235.25 ตนั/ปี ซึ่งเป็นกากของเสยีที่มา

จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ รองมาเป็นของเสยี

ประเภทเศษเหลก็จากการตะไบ การเจยีร หรอืการกลงึเศษชิ้นงานโลหะ 

เศษเหลก็ตา่งๆ ผงเหลก็ เศษลวด มปีรมิาณ 6,309.50 ตนั ที่มาจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมผลติภณัฑโ์ลหะ ลําดบัสดุทา้ย คอื ตะกอนจากการบําบดัน้ําเสยี 

มปีรมิาณ 4,450 ตนั มาจากอุตสาหกรรมอื่นๆ (ผลิต เครื่องมอืหรือ

เครื่องใชเ้กีย่วกบันยัน์ตาหรอืการวดัสายตา เลนส ์เครื่องมอืหรอืเครื่องใช ้

ทีใ่ชแ้สงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรอืเครื่องอดัสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ) 

4.2 การศกึษาวเิคราะหแ์ละจดัทําผงัการไหลของวสัดแุละของเสยี  

 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่

ก่อใหเ้กดิกากอุตสาหกรรมมากทีส่ดุ คอื อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ เมื่อนํามาศึกษากระบวนการผลติ วตัถุดบิที่ใช้ในการผลิต (Input) 

กากของเสยีอุตสาหกรรม (Output) ที่เกดิขึน้ วเิคราะหต์ามหลกัการของ

สมดุลมวลสาร (Mass balance) [10] และการจดัการของเสยีอุตสาหกรรม 

ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถจดัทําขอ้มูลในรปูผงัการไหล

ของวสัดุและของเสยีแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได ้ ดงัรูปที่ 2 Material 

and Waste Flow Analysis ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อุปกรณ์ 

 

 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูประเภทอุตสาหกรรมและกากของเสยีอุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

การจาํแนกและจดัทาํฐานขอ้มลูอย่างเป็นระบบแยกตามกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม จดัลาํดบักลุ่มประเภทอุตสาหกรรมตามปรมิาณของ

ี   

การศกึษาวเิคราะหแ์ละจดัทาํผงัการไหลของวสัดุและของเสยีในอุตสาหกรรมทีม่ปีรมิาณของเสยีสงูทีสุ่ด 

 

การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการกากของเสยีอุตสาหกรรม (4.3) 

• 3Rs 

• การกาํจดัของ

เสยี 

 ่  ่ ่  

กากของเสยีทีม่ศีกัยภาพในการบรหิารจดัการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนอื (4.5, 5) 

ศกึษาของเสยีทีม่ศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ โดยการสรุปกากของเสยี

อุตสาหกรรมทีนํ่าไปกาํจดัโดยการฝงักลบและเผาทาํลาย 5 อนัดบัแรกทีม่ปีรมิาณของ

ี ี่   

 

เกณฑก์ารวเิคราะห์

ความเป็นไปไดด้า้น 

1) เศรษฐศาสตร ์

2) เทคโนโลย ี

3) สิง่แวดลอ้ม 

5) กฎหมาย 

 

นํากากอุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรกทีฝ่งักลบมาเขา้สู่กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิลาํดบัชัน้ 

(Analytic Hierarchy Process; AHP) (4.5) 
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เศษเหลก็ 

3,883.5 ตนั/ปี เศษพลาสติกแข็ง

2,075 ตนั/ปี

เศษกระดาษ

1,953.5 ตนั/ปี

 เชื�อเพลิง

ทดแทน 

60  ตนั/ปี

เผาเอาพลงังาน 800 ตนั/ปี 

คดัแยกจาํหน่ายต่อ 

1,943.5 ตนั/ปี 

Inspecting and 

Splitinng Wafers 
Etching Saw 

Damage (texturing)
Diffusion Etching Oxide 

Printing Aluminum on 

Back Surface Field
Drying

Printing Rear 

Side Contacts

Applying Anti-

Reflextive Coating

ส่งออกนอกประเทศ 

5,260 ตนั/ปี

คดัแยกจาํหน่ายต่อ 

3,883.5 ตนั/ปี

คดัแยกจาํหน่ายต่อ 

4,515.6 ตนั/ปี

คดัแยกจาํหน่าย

ต่อ 265 ตนั/ปี 

รีไซเคิล 811 ตนั/ปี เผาทาํลาย 850  ตนั/ปี  

ฝังกลบ 

100  ตนั/ปี 

ฝังกลบ 10  ตนั/ปี 

Drying
Printing Front 

Side Contacts

Drying and 

Sinterring 

Testing and 

Sorting

อื่นๆ

15,431.2 ตนั/ปี

เศษอลูมิเนียม ทองแดง

10,586.6 ตนั/ปี 

      1) โลหะ                  408,374           ตนั/ปี

      2) เหลก็                  205,648           ตนั/ปี

      3) พลาสติก            197,985           ตนั/ปี

      4) สารเคม ี               60,705           ตนั/ปี

      5) กระดาษ                 5,780           ตนั/ปี

   หมายเหต:ุ           

                      กระบวนการผลติ 

                      วตัถุดบิ 

                      ประเภทของเสยี 

                      วธิกีาํจดั 

                      ฝงักลบหรอืเผาทาํลาย 

 
รปูที ่2 Material and Waste Flow ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ 

ท่ีมา: ประมวลผลขอ้มลูจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556 - 2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโดยทมีวจิยั 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ ก่อให้เกิดกากของเสยีอุตสาหกรรม 33,929.80 ตนั/ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 48.63 ของปรมิาณของเสยีที่เกดิขึน้ทัง้หมดในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ โดยของเสียประเภทเศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ    

การเจยีร หรอืการกลงึ (เศษอลูมเินียม ทองแดง) มปีรมิาณสูงสุดรวม 

10,586.60 ตนั/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.20 ของปรมิาณของเสยีทัง้หมดใน

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ี และมกีากของเสยีอุตสาหกรรมที่นําไปฝงักลบและ

เผาทําลาย พบว่า Epoxy resin / Printed Circus Board (PCB) Scrap เป็น

ของเสยีทีม่ปีรมิาณมากทีส่ดุ 

4.3 การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการกากของเสยีอุตสาหกรรม  

 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีกากของเสียอุตสาหกรรมประมาณ 

69,768.35 ตนั/ปี สามารถจําแนกวธิกีารจดัการของเสยีได้ ดงัรูปที่ 3 

เมื่อพจิารณาการจดัการของเสยีในภาพรวมพบว่า โรงงานอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไดนํ้าหลกัการ 3Rs ไปใช้บรหิารจดัการ

ของเสยีประมาณ 61,378.25 ตนั/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 88 ของปรมิาณของ

เสยีทัง้หมด ส่วนกากของเสยีที่โรงงานไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

จะถูกนําไปกําจดัดว้ยวธิอีื่นๆ  

 

 

รปูที ่3 สดัส่วนของเสยีแยกตามวธิกีารกาํจดัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ท่ีมา: ประมวลผลขอ้มูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556-2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

4.4 การศกึษากากของเสยีอุตสาหกรรมที่มขีองเสยีที่มศีกัยภาพในการ

บรหิารจดัการ 

 เน่ืองจากกากของเสยีอุตสาหกรรมที่มปีระโยชน์และโรงงานสามารถ

ใช้ได้ส่วนใหญ่ จะมกีารจดัการตามหลกั 3Rs อยู่แล้ว ดงันัน้ เพื่อเพิม่

ศกัยภาพในการใช้ประโยชน์ของเสยี งานวจิยัน้ีจงึพจิารณาเฉพาะของ

เสยีที่ถูกนําไปกําจดัโดยวธิฝีงักลบและการเผาทําลาย ซึ่งส่งผลกระทบ
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ต่อสิง่แวดล้อม และเป็นการจดัการกากของเสยีอุตสาหกรรมที่ไม่ย ัง่ยนื 

จากการศกึษาพบวา่ของเสยีอุตสาหกรรมที่ถูกนําไปกําจดัโดยวธิฝีงักลบ

และการเผาทําลายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีปริมาณรวม 

7,773.40 ตนั/ปี จําแนกเป็นของเสยีที่นําไปฝงักลบ 3821.20 ตนั นําไป

เผาทําลาย 3,927.20 ตนั และกําจดัดว้ยวธิอีื่นๆ 25 ตนั เมื่อนําของเสยี

กลุ่มน้ีมาจดัอนัดบัปรมิาณของเสยีทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก สามารถ สรุปไดด้งั

ตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ปรมิาณกากของเสยีอุตสาหกรรมทีถู่กนําไปกําจดัโดยการฝงักลบ

และเผาทาํลายในปรมิาณสงูสุด 5 อนัดบัแรก ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ลาํดบัท่ี ประเภทของเสีย 
วิธีการ

กาํจดั 

ปริมาณ 

(ตนั/ปี) 

1 เมลด็พนัธุข์า้วโพด ขา้วฟ่าง ทานตะวนั

ทีเ่สื่อมสภาพ 

ฝงักลบ 1,000.00 

2 Epoxy Resin / Printed Circus Board 

(PCB) Scrap 

ฝงักลบ 850.00 

3 กากตะกอนและกอ้นกรอง กากตะกอน

อลูมเินียม และกาก TM-50   

เผาทาํลาย 630.00 

4 เศษกระป๋องสารเคม ีภาชนะปนเป้ือน

สารเคมแีละน้ํามนั ภาชนะบรรจุ

ปนเป้ือนสารละลาย และขยะเป้ือนเรซนิ 

เผาทาํลาย 613.00 

5 ขยะปนเป้ือนสารเคม ีและเศษผา้ ถุงมอื

ทีเ่ป้ือนน้ํามนั/ตวัทาํละลาย 

เผาทาํลาย 349.00 

รวม 3,442.00 

ท่ีมา: ประมวลผลขอ้มูลจากเอกสาร สก.2 และ สก.3 ปี 2556-2557 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

4.5 กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิลําดบัชัน้ 

 กระบวนการวเิคราะหเ์ชิงลําดบัชัน้ที่นํามาใช้สนับสนุนในงานวจิยัน้ีมี

วตัถุประสงค ์เพื่อคดัเลือกกากของเสยีอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพในการ

บริหารจดัการ กําหนดปจัจยัหลกั 4 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้าน

เศรษฐศาสตร ์ดา้นสิง่แวดล้อม และดา้นกฎหมาย ซึ่งในแต่ละปจัจยัหลกั

จะพิจารณาแจกแจงเป็นปจัจยัย่อยแล้วกําหนดระดบัคะแนนในแต่ละ

ปจัจยัย่อย ในระดบัคะแนน 9 ระดบั มคี่าคะแนนตัง้แต่ 1 3 5 7 9 

คะแนน แต่ละด้านจะมีคะแนนมากที่สุด คือ 9 หมายถึง การพิจารณา

ทางเลือกโดยปจัจยันัน้ๆ มีความสําคญัในแง่ของศักยภาพมากที่สุด 

เพื่อให้คะแนนที่ได้ระดบัความสําคญั (Magnitude) แสดงออกมาอย่าง

โดดเด่นมากที่สุด [11] การกําหนดค่าน้ําหนักของปจัจยัต่างๆ นัน้ มา

จาก 2 ส่วน ไดแ้ก่ การกําหนดค่าน้ําหนักโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งค่าน้ําหนัก

ทีไ่ดจ้ะคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 และการกําหนดค่าน้ําหนักโดยตวัแทนผู้

ที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องกบัการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือซึง่คา่น้ําหนักที่ไดจ้ะคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 เพื่อ

นํามาตดัสนิใจทางเลอืก 3 ทาง คอื กากอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพในการ

บรหิารจดัการ 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) เมลด็พนัธุข์า้วโพด ขา้วฟ่าง ทานตะวนั

ที่เสื่อมสภาพ (Seeds deterioration) 2) Epoxy resin / Printed Circus 

Board (PCB) Scrap และ3) กากตะกอนและก้อนกรอง กากตะกอน

อลูมเินียม และกาก TM-50  (Aluminum sludge) ดงัรปูที ่4  

 

รปูที ่4 แบบจําลอง AHP 

 

 

รปูที ่5 ภาพการระดมความคดิเหน็เพือ่ประเมนิค่าน้ําหนกั AHP  

 

 จากการวิเคราะห์ AHP ดงัแสดงในรูปที่ 5 พบว่า ในการบริหาร

จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ประเมินและผู้เชี่ยวชาญให้

ความสําคญักบัเกณฑ์ด้านเศรษฐศาสตร์สูงสุด (ร้อยละ 30) รองลงมา

เป็นเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในระดบัที่เท่ากนั (ร้อยละ 25) และ

กฎหมาย (ร้อยละ 20) ตามลําดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนัก

ความสาํคญัของเกณฑย์อ่ยทัง้ 9 เกณฑ ์พบวา่ การลงทุน การเพิม่มูลค่า

ของเสยี และระดบัเทคโนโลย ีมรีะดบัที่สูงสุด (รอ้ยละ 15) รองลงมา คอื 

ความสามารถของเทคโนโลย ีรไีซเคลิ และผลกระทบสิง่แวดล้อม (ร้อยละ 

12.5) ความสามารถในการป้องกนัมลพษิ (รอ้ยละ 10) ภาพลกัษณ์ของ

ผลติภณัฑ ์กฎหมายและขอ้กําหนดดา้นการจดัการของเสยี (รอ้ยละ 7.5) 

และมาตรการป้องกนัสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ 5) ตามลําดบั  
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 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบลําดบัความสําคญัของของเสียที่

เหมาะสมในการบรหิารจดัการพบว่า Epoxy resin / Printed Circus 

Board (PCB) Scrap เป็นของเสยีที่ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นอนัดบั 1 (รอ้ยละ 

68) สว่นกากตะกอนและก้อนกรอง กากตะกอนอลูมเินียม และกาก TM-

50 ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นอนัดบัที ่2 (รอ้ยละ 27) และเมลด็พนัธุข์า้วโพด 

ขา้วฟา่ง ทานตะวนัทีเ่สื่อมสภาพ 3 (รอ้ยละ 11) ตามลําดบั  

5. อภิปรายผล 

จากผลการวจิยั พบวา่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มกีารประกอบ

อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นส่วนใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของโรงงาน

อุตสาหกรรมทัง้หมด และก่อให้เกิดของเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

48.63 ของปรมิาณของเสียที่เกิดขึ้นทัง้หมด จากการวิเคราะห์แผนผงั

การไหลของวสัดแุละของเสยีในกลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ร่วมกบั

การวเิคราะห์ AHP มคีวามสอดคล้องกนั และสนับสนุนการตดัสินใจ

ทางเลอืก epoxy resin/ Printed Circus Board (PCB) Scrap เป็นของ

เสียจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการ เน่ืองจากมีระดับความสําคัญสูงสุด คือ โดยในด้าน

เทคโนโลยคีวรมกีารศกึษาเพื่อเพิม่มลูคา่กากของเสยีอุตสาหกรรมชนิดน้ี 

ดา้นเศรษฐศาสตรท์มีวจิยัพบว่า ของเสยีประเภท Epoxy resin ในพืน้ที่

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปี 2557 มปีรมิาณ 850 ตนั เมื่อนํามาคํานวณ

ค่าใช้จ่ายในการกําจดัค่าขนส่งพบว่าสูงถึง 4.2 ล้านบาท/ปี จึงควร

พิจารณาการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรีไซเคิล ด้านสิ่งแวดล้อม 

สามารถช่วยลดการฝงักลบ ลดการเผาขยะ และลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมได้ ด้านกฎหมาย พบว่า ของเสยีน้ีเป็นกากอุตสาหกรรมที่ไม่

ขดัต่อกฎหมาย ดงันัน้ โดยภาพรวมจงึเป็นกากของเสยีอุตสาหกรรมที่มี

ศกัยภาพในการบรหิารจดัการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

6. สรปุผลการวิจยั 

1) การใช้ผงัการไหลของวสัดุและของเสยีในการจดัการกากอุตสาหกรรม

ช่วยใหส้ามารถพจิารณารูปแบบการบรหิารจดัการกากอุตสาหกรรมได้

ชดัเจนขึ้น ตัง้แต่แหล่งกําเนิดอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรม) ไปถึง

การกําจดัของเสยีอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งครบวงจร 

2) การใช้ Material & Waste Flow Analysis ร่วมกบั AHP เป็น

เครื่องมือสนับสนุนการตดัสินใจที่ทําให้สามารถคดัเลือกกากของเสีย

อุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพในการบริหารจดัการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ซึ่งมเีกณฑก์ารตดัสนิใจทีค่รอบคลุมปจัจยัด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิง่แวดลอ้ม และกฎหมายได ้ทําใหส้ามารถการตดัสนิใจมคีวามน่าเชื่อถอื 

ไดร้บัการพจิารณาอยา่งรอบดา้น 

3) สามารถพฒันารปูแบบการประยุกต์ใช้ผงัการไหลของวสัดุและของ

เสยีร่วมกบักระบวนการวเิคราะหเ์ชงิลําดบัชัน้ ในการบรหิารจดัการของ

เสยีอุตสาหกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทาง

ในการบรหิารจดัการเพื่อพฒันากากของเสยีอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โรงงานอุตสาหกรรม          

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม

เพื่อความยัง่ยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ทีช่่วยสนบัสนุนขอ้มลูการวจิยัในครัง้น้ี 
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บทคดัย่อ 

 ปจัจุบนัองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เผชิญกบัปญัหาของข้อมูลดิบจํานวน

มากแต่ข้อมูลที่ประยุกต์ใช้ไดน้ัน้มน้ีอย Data Mining จงึเป็นเทคนิคที่

สามารถกลัน่กรองขอ้มูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มปีระโยชน์ โดยใช้เทคนิคใน

การทํา Data Mining ที่นิยมใช้ในการทําเหมอืงขอ้มูลกบัฐานขอ้มูล และ

ได้ใช้เทคนิคของการค้นหากฎความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการค้นหา

ความสมัพนัธ์ของข้อมูล การสืบค้นความรู้บนฐานข้อมูลที่มโีครงสร้าง

ซบัซ้อน การกรองความรู้ การจําแนกข้อมูล การสรุปผลและนําเสนอ

ขอ้มลู โดยจะแสดงในรปูแบบทีส่ามารถเขา้ใจไดง้า่ย 

 โดยในการศึกษาได้มีการนําข้อมูลดิบของกลุ่มลูกค้าสมาชิกมา

วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Data Mining และ RFM มาค้นหากฎ

ความสมัพนัธ ์ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาพฤตกิรรมของลูกคา้กลุ่มที่

เป็นสมาชกิ เพื่อนํามาใช้ในการหาความสมัพนัธข์องกลุ่มลูกคา้ในการใช้

บรกิารสายการบินแห่งหน่ึง เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากจะมปีระโยชน์ใน

การตัดสินใจต่อการทําโปรโมชัน่ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใน

การศึกษากรณีน้ีมีจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มตามลําดบัลูกค้า 

Loyalty ซึ่งในการศึกษาน้ีได้นําเสนอขัน้ตอนการแบ่งกลุ่มด้วย RFM 

และนําเสนอเทคนิคการแบ่งกลุ่ม การจาํแนก รวมถงึหาความสมัพนัธใ์น

การทํา Data Mining เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและหากลุ่มลกูคา้ทีด่ทีีส่ดุ 

 คาํสาํคญั: Data Mining, RFM, Customer Loyalty 

Abstract 

 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 

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 

1. คาํนํา 

 การที่มธีุรกจิสายการบนิต้นทุนตํ่ามกีารแข่งขนักนัเพิม่มากขึน้ ส่งผล

ให้ผู้บริโภคมทีางเลือกในการตดัสนิใจที่จะใช้บรกิารสายการบิน ทําให้

เกิดการแข่งขนัทางด้านการตลาด ซึ่งมปีจัจยัหลายๆ อย่างที่ผูบ้รโิภค

เลอืกทีจ่ะใช้บรกิาร  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการใหบ้รกิาร ราคา

ตัว๋เครื่องบิน  สายการบินต่างๆ จึงจําเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดรปูแบบต่างๆ เพื่อที่จะดงึดดูใจผูบ้รโิภคเขา้มาเป็นสมาชกิและ

ใช้บรกิารของสายการบินของตน ด้วยปญัหาดงักล่าวผู้วจิยัจงึได้จดัทํา

โครงการศกึษาน้ีขึน้เพื่อเพิม่อตัราการพบลูกค้าที่มคีวามสมัพนัธต์่อการ

ใชบ้รกิารโดยใช้เทคนิค Data mining และ RFM นํามาใช้ในการศกึษา

พฤตกิรรม และช่วยศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มลูกคา้สมาชกิ 

1.1.ทีม่าและความสาํคญั 

 ในสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ในธุรกจิการบนิไทย ผูใ้หบ้รกิาร

สายการบินของไทยทัง้สายการบินต้นทุนตํ่าและสายการบินให้บริการ

เต็มรูปแบบควรมีมาตรการเพื่อรองรบัการแข่งขนัจากสายการบินใน

อาเซยีน จากการเปิด AEC ในปี 2015 ธรุกจิการบนิของไทยจะมกีารเขา้

มาแข่งขนัจากสายการบินในอาเซียนโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนตํ่า 

ดงันัน้ สายการบินของไทยควรมมีาตรการเพิม่เติม เช่น การลดต้นทุน

การดาํเนินการ เพื่อรกัษากําไรไม่ใหล้ดลงมากนัก หรอืเพิม่คุณภาพของ
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การให้บรกิารและสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี เพื่อรกัษาความสามารถในการ

แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทีจ่ะมมีากขึน้ในอนาคต 

  การนําเหมืองข้อมูล ซึ่ง เป็นเทคนิคที่ได้ร ับการยอมรับว่าเป็น

เครื่องมอืทีนํ่าไปสูก่ารเขา้ใจลูกคา้ จงึถูกนํามาใช้เพื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

ความต้องการ ตลอดจนแนวโน้มในการใช้จ่ายของลูกค้า อีกทัง้หลาย

องค์กรยงัหยิบมาใช้เพื่อช่วยในการวเิคราะห์สิง่ต่างๆ เช่น ช่วยในการ

พยากรณ์การยอดการให้บริการในอนาคต ช่วยหาความสมัพนัธ์ของ

สินค้าหรือการบริการ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนําข้อมูลไป

ปรบัปรุงการทํางานรวมถึงสร้างเป็นโปรโมชัน่ใหต้รงกบัความต้องการ 

หรอืนําไปสู่การตดัสนิใจในการลงทุนภายในองค์กร นอกจากน้ีทางสาย

การบินจะต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในการกําหนดคุณลักษณะของ

ลูกคา้ใหถู้กต้องกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะรกัษากลุ่มลูกคา้ จงึถอืไดว้่า

ความภกัดขีองลูกค้าเป็นรากฐานที่สําคญัในการพฒันาความได้เปรยีบ

ทางการแขง่ขนัแบบยัง่ยนืของธรุกจิประเภทต่างๆ [1] 

2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคดิของความภกัด ี (Loyalty) คอืพฤตกิรรมการซือ้ซ้ําของลูกคา้มี

ความตัง้ใจและยนิดทีี่จะแนะนําใหผู้อ้ื่นซื้อสนิคา้หรอืใช้การหรอืการบอก

ต่อของลูกคา้ [1] ความจงรกัภกัดนีัน้หมายรวมถงึพฤตกิรรมที่แสดงออก

และทศันคตทิีม่ตี่อบรษิทัผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิาร [2] 

 โดยวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาการเป็นลูกค้าและ

ความสามารถในการทํากําไรเป็นเกณฑ์แบ่งลูกคา้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

[3] กลุ่มที่ 1 Strangers ลูกคา้คนแปลกหน้า (ลูกคา้ที่มกํีาไรตํ่าและซื้อ

สนิคา้หรอืบรกิารจากเราในระยะสัน้) กลุ่มที่ 2 Butterflies ลูกคา้ที่พรอ้ม

จะเปลี่ยนไปไดทุ้กเมื่อ (ลูกคา้ที่มกํีาไรสูงและ ซื้อสนิคา้หรอืบรกิารจาก

เราในระยะสัน้) กลุ่มที่ 3 True Friends เพื่อนแท้ (ลูกคา้ที่มกํีาไรสูงและ

ซื้อสนิค้าหรอืบรกิารจากเราเป็นระยะเวลานาน) กลุ่มที่ 4 Barnacles 

ลูกค้าที่เกาะติดบรษิทั (ลูกค้าที่มกํีาไรตํ่า และซื้อสนิค้าหรอืบรกิารจาก

เราเป็นเวลานาน)  

 RFM ย่อมาจากคําว่า Recency, Frequency และ Monetary 

ตามลําดบั โดยทัง้สามตวัแปรน้ีจะช่วยวิเคราะห์ลูกค้าในฐานข้อมูลได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและยงัช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์

ทางธรุกจิในแต่ละกลุม่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งอกีดว้ย  

 RFM Analysis เป็นเทคนิคหน่ึงในการตลาดซึ่งสามารถใช้ในการ

แบ่งกลุ่มลูกค้า จัดลําดับความสําคัญและแสดงถึงกลุ่มลูกค้าที่มี

ความสาํคญั ตามแนวคดิ 80/20 ซึง่หมายถงึรอ้ยละ 20 ของจํานวนลูกคา้

ทัง้หมดจะนํามาซึ่งผลกําไร 80% สําหรบัการแบ่งกลุ่มนัน้ได้มีการ

นําเสนอพีรามิดโมเดล เป็นโมเดลในการแบ่งกลุ่มโดยพิจารณาจาก

จาํนวนกําไรทีไ่ดจ้ากลกูคา้ 

 Data Mining เป็นขัน้ตอนหน่ึงที่สําคญัในกระบวนการคน้หาลกัษณะ 

ของขอ้มูลแฝงที่มปีระโยชน์ในฐานขอ้มูล (Knowledge Discovery in 

Database: KDD) ซึ่งโดยทัว่ไปกระบวนการของ KDD นัน้ประกอบดว้ย

ขัน้ตอนต่างๆ ดงัน้ี 

  1. การคดัเลอืกขอ้มูล (Selection) เป็นการระบุถงึแหล่งขอ้มูล

ที่จะนํามาใช้ในการทําเหมืองข้อมูลรวมถึง การนําข้อมูลที่ต้องการ

ออกมาจากฐานขอ้มลูเพื่อทําการพจิารณาในเบือ้งตน้ต่อไป 

  2. การกรองขอ้มูล (Preprocessing) เป็นกระบวนการที่ทําให้

เกิดความมัน่ใจในคุณภาพของข้อมูลที่จะนํามาใช้วิเคราะห์ว่าถูกต้อง 

โดยการนําขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งออก 

  3. การแปลงรูปแบบขอ้มูล (Data Transformation) เป็นการ

แปลงขอ้มูลที่เลอืกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรบัการนําไปใช้

วเิคราะห์ตามอลักอรทิึม (Algorithm) และแบบจําลองที่ใช้ในการทํา 

Data mining ต่อไป 

  4. การทําเหมอืงขอ้มูล (Data Mining) การใช้เทคนิคเพื่อทํา

เหมอืงขอ้มูล โดยทัว่ไปประเภทของงานตามลกัษณะของแบบจําลองที่

ใช้ในการทําเหมอืงขอ้มูลนัน้สามารถแบ่งกลุ่มไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คอื 

   4.1 Predictive Data mining คอื เป็นการทํานาย

พฤตกิรรมจากขอ้มูลที่เกดิขึน้ในอดตี สรา้งต้นแบบ ที่สามารถใช้ทํานาย

กบัขอ้มลูใหม ่หรอืขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 

   4.2 Descriptive Data mining คอื เป็นแบบจําลองน้ี

ไม่ได้มจีุดประสงค์เพื่อการทํานาย แต่เพื่อใช้อธบิายรูปแบบของข้อมูล 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจ 

  5. การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลลพัธท์ี่ได ้ (Result Analysis 

and Evaluation) เป็นขัน้ตอนการแปลความหมายและการประเมนิผล

ลพัธท์ี่ได้ว่ามคีวามเหมาะสมหรอืตรงกบัวตัถุประสงค์ที่ต้องการหรอืไม ่

โดยทัว่ไปควรมกีารแสดงผลในรปูแบบทีส่ามารถเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 

 เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลนัน้มีหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็น 

Classification, Clustering, Neural Network และ Association Rule ใน

การศึกษาน้ีได้เลือกรูปแบบการนําเสนอการหาค่าโดยใช้วิธีการ 

Clustering, Classification, Association Rule เขา้มาใชใ้นการศกึษาน้ี 

 K-mean Algorithm เทคนิคการจดักลุ่มขอ้มูล ในการจดักลุ่มที่สมาชกิ

ภายในแต่ละกลุ่มนัน้ จะมีระยะใกล้จุดศูนย์กลางหรือตวัแทนของกลุ่ม 

(Mean) โดยขัน้ตอนการจดักลุ่มขอ้มูลโดยใช้ อลักอรทิึม K-Means นัน้

จะประกอบดว้ยการกําหนดจํานวนกลุ่มเริม่ต้น กําหนดตวัแทนกลุ่ม การ

จดัขอ้มลูแต่ละตวัเขา้กลุ่ม และสุดท้ายการปรบัตวัแทนกลุ่มในแต่ละกลุ่ม

ปญัหาที่พบคือ ปญัหาการกําหนดจํานวนจุดเริ่มต้น ซึ่งส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่ม หรือการที่กลุ่มบางกลุ่มนัน้มีจํานวน

สมาชกิน้อยเกนิหรอืในกลุ่มเลย จงึมกีารกําหนดกฎเกณฑว์่ากลุ่มที่จะอยู่

ในรอบถดัไปนัน้ จะต้องมสีมาชกิอยู่ไม่น้อยกว่าค่าคงที่ค่าหน่ึงที่กําหนด

ขึน้มา [4] 

 Decision tree เป็นเทคนิคที่ให้ผลลพัธ์ในลกัษณะของโครงสร้าง

ต้นไม้ โดยปกติมกัประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว 

ผลลพัธ”์ Decision tree เป็นเทคนิคที่ค่อนขา้งแพรห่ลาย เน่ืองจากผูใ้ช้

สามารถทําความเขา้ใจผลลพัธไ์ดง้่าย เทคนิค Decision tree จะจํากดั

ขอ้มูลที่เป็นตวัแปรตาม (dependent variable) 1 ตวัต่อ 1 แบบจําลอง 
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ถ้าต้องการทํานายตวัแปรตามหลายๆ ตวั จะต้องสร้างแบบจําลอง

สาํหรบัตวัแปรตามแต่ละตวั algorithm ของเทคนิค 

งานวจิยัของ Jehn-Yih Wong & Pi-Heng Chung [5] ที่ไดนํ้าเทคนิค

ต้นไมก้ารตดัสนิใจหรอื Decision Tree โดยใชอ้ลักอรทิมึ C4.5 เขา้มา

ช่วยวเิคราะหห์าผลจากขอ้มูลลูกคา้ที่มอียู่ โดยจะเน้นในการหาจากกลุ่ม

ลูกค้าที่มกีารเชื่อใจในสายการบนิเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการบรโิภค

การบริการ เพื่อนํามาสร้างแนวทางในการจูงใจและรกัษากลุ่มลูกค้า

ดงักล่าวไวไ้ด้ โดยการศึกษาของงานวจิยัน้ีมขี้อจํากดับางอย่าง อย่าง

แรกคือขาดข้อมูลของคู่แข่งอื่นๆ เน่ืองจากข้อมูลการวิจยัถูกทําให้แค่

เพยีงสายการบนิไต้หวนัเพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็ามผลการวจิยัยงัให ้

ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ กบัสายการบินไต้หวนัในการจดัการลูกคา้ที่

ภกัดเีน่ืองจาก 2 เหตุผล: กระบวนการการดําเนินงานเป็นคล้ายคลงึกนั

ในหมู่สายการบนิไต้หวนัและสายการบนิอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานบรษิทั 

ในไต้หวนัการขนส่งทางอากาศตลาด ประการที่สองข้อมูลอาจจะขาด

รายการที่สําคญัต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในฐานข้อมูลของสายการบิน, เช่น

รายการพฤตกิรรมภกัด ีและมนัอาจส่งผลใหเ้กดิความไม่เพยีงพอในการ

ประเมนิความจงรกัภกัดผีูโ้ดยสาร 

 Association Rule เป็นเทคนิคหน่ึงของการทําเหมอืงข้อมูล โดย

หลกัการทํางานของวธิน้ีีคอื การคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มูลจากขอ้มูล

ขนาดใหญ่ที่มอียู่เพื่อนําไปใช้ในการวเิคราะห ์หรอืทํานายปรากฏการณ์

ต่างๆ หรือจาการวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค่าเรียกว่า “Market 

Basket Analysis” ซึ่งประเมนิจากขอ้มูลทีร่วบรวมไว ้ผลการวเิคราะหท์ี่

ได้จะเป็นคําตอบของปญัหา ซึ่งการวิเคราะห์แบบน้ีเป็นการใช้ “กฎ

ความสมัพนัธ”์ (Association Rule) เพื่อหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

FP-Growth Algorithm เป็นโครงสรา้งขอ้มูลของ FP-Tree ประกอบดว้ย 

2 สว่น คอื Header Table เป็นสว่นทีใ่ชเ้กบ็ไอเทม็ที่ผ่านค่าสนับสนุนขัน้

ตํ่าโดยมกีารเรยีงลําดบัตามค่าสนับสนุนจากมากไปหาน้อยและส่วนที่

สอง คอื โครงสรา้งตน้ไมท้ีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูจากรายการธรุกรรม FP-Growth  

การจดักลุ่มข้อมูลโดยใช้ RFM ได้นําเทคนิคการจดักลุ่มหน้าที่ใน 

การศกึษา RFM, ไดนํ้าเสนอวธิกีารใช้ K-Means++ เพื่อหากลุ่มลูกคา้ที่

มคี่า RFM ที่คล้ายกนัของขัน้ตอนวธิกีารจดักลุ่มอื่น ๆ เช่น K-Means 

หมายถงึแผนทีจ่ะจดัตนเองเพราะขอ้ดขีองมนัในแงข่องคุณภาพของการ

จดักลุ่ม 

การจําแนกขอ้มูลโดยใช้ RFM ได้ใช้ข ัน้ตอนวธิกีารจดัหมวดหมู่โดยใช้

กลุ่มลูกค้าโดยการค้นพบขัน้ตอนวธิกีารจดักลุ่มและนําเสนอการค้นพบ

กฎการจดัหมวดหมู่โดยพจิารณาตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ของลูกค้า 

เช่น อาย ุเพศ อาชพีและ สถานะสมรส  

การคน้หากฎความสมัพนัธโ์ดยใช้ RFM ใช้ในการคน้หาความสมัพนัธท์ี่

ซ่อนอยู่ในระหว่าง Transection ในฐานขอ้มูล โดยใน association rule 

นัน้จะหาขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกนัทีแ่ขง็แกรง่ในฐานขอ้มลู 

งานวจิยัของ Derya Birant [6] ไดม้กีารเอา RFM เขา้มาใช้กบัการทํา

เหมอืงข้อมูลเพื่อหาค่า Recency, Frequency และ Monetary ในการ

วเิคราะห ์RFM เป็นเทคนิคการตลาดที่ใช้ในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของ

ลูกค้าเช่นเมื่อเรว็ๆ น้ีวธิกีารที่ลูกค้าได้ซื้อ (Recency) บ่อยครัง้ที่ลูกค้า

ซื้อ (Frequency) และเท่าใดลูกค้าใช้จ่าย (Monetary) มันเป็นวิธีที่มี

ประโยชน์ในการปรบัปรุงการแบ่งส่วนลูกคา้โดยแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม

ต่างๆ สําหรบัการให้บรกิารส่วนบุคคลในอนาคตและเพื่อระบุลูกคา้ที่มี

แนวโน้มทีจ่ะตอบสนองต่อการโปรโมชัน่ โดยในงานวจิยัไดนํ้า RFM เขา้

ม า ใ ช้ กับ ง านข อง กา รทํ า เหมือ งข้ อมู ลทั ้ง รู ป แบ บ  Clustering, 

Classification, Association rule ซึ่งในงานวจิยัไดบ้อกแนวคดิเกี่ยวกบั 

RFM ไดร้บัการพสิูจน์ว่าการนํา RFM เขา้ไปใช้มปีระสทิธภิาพมากเมื่อ

นําไปใชก้บัฐานขอ้มลูการตลาดในงานวจิยัได ้คอื มกีารซื้อล่าสุดเมื่อไหร ่

ไปถึงตํ่าสุด และให้คะแนนตามเรียงจากด้านบนลงล่างเป็นส่วนๆ ละ 

20% 5,4,3,2,1 และในส่วนของการให้คะแนนค่าของเงินจะเรียง

ตามลําดบัมูลค่าจากมากสุดไปน้อยที่สุด และสุดทา้ยนํามาจดัอนัดบัต่อ

กนัเพื่อใหไ้ดค้ะแนนของ RFM ออกมา 

3.ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาถงึพฤตกิรรมของกลุ่มสมาชกิ โดย

ขอ้มลูจะถูกนํามาทําการวเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของสายการ

บนิซึง่กค็อืการทําเหมอืงขอ้มลู การทําเหมอืงขอ้มูลจะเป็นการเสรมิสรา้ง

กระบวนการสง่เสรมิการขายใหก้บัสายการบนิเพราะทุกขัน้ตอนจะต้องมี

การตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มูลที่หนักแน่นเพยีงพอเริม่ต้นจากการดงึ

ข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจําลองจะมาจาก

ประวตักิารใชบ้รกิารของของลูกคา้ในแต่ละครัง้ที่ใช้บรกิาร (Transaction 

Data) ของกลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วยข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการใช้

บรกิารจากฐานขอ้มลูเพื่อนําขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลดบิเหล่าน้ีมาเตรยีมพรอ้ม

สาํหรบัการทําเหมอืงขอ้มลู  

 การนําข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เป็นจํานวนมากมาใช้งานมักมีข้อมูลที่

ผดิพลาด เช่น ขอ้มลูไมส่มบูรณ์ ขอ้มูลผดิปกตจิากความเป็นจรงิ สาเหตุ

อาจเกดิจากความผดิพลาดของผู้ใช้งาน ความบกพร่องของระบบ หรอื

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ขดัข้องก็ตาม ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความ

ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง เพื่อให้แบบจําลองมีความ

น่าเชื่อถือมากที่สุดขอ้มูลที่ไม่มคีวามจําเป็นจะต้องถูกตดัทิ้ง ข้อมูลที่มี

ความผิดพลาดจะต้องถูกแกไข ในขัน้ตอนการเตรียมข้อมูลน้ีจึงมี

ความสาํคญัมาก 

 การทําความสะอาดขอ้มูล (Cleansing Data) เมื่อทําการคดัเลือก

ข้อมูลเหมาะสมในการทําเหมอืงข้อมูลแล้ว พบว่าจากข้อมูลที่ได้มา มี

ส่วนของขอ้มูลที่ไม่สามารถนํามาใช้ทําการจําแนก (Classification) ได ้

เช่น ขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing Value) ขอ้มลูทีม่คีา่ผดิปกต ิขอ้มูลที่ขาด

หายไปไดม้กีารแทนค่าใหส้ามารถนําไปใช้ในการทดสอบได้ และขอ้มูล

บางสว่นไมส่ามารถนํามาใชไ้ดต้รงๆ  

 การเตรยีมข้อมูล การเลอืกข้อมูลสําหรบักลุ่มสมาชกิที่ใช้บรกิารสาย

การบินในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2012-2013 โดยกลุ่มสมาชิกนัน้ถูก

จาํกดัอาย ุสมาชกิไว ้2ปี ซึง่ในทีน้ี่การเลอืกขอ้มลูตอ้งการจะทําการเลอืก

ขอ้มลูจากขอ้มลูสมาชกิ ขอ้มูลการใช้บรกิาร ขอ้มูลรายการต่างๆ ที่กลุ่ม
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สมาชิกได้เข้ามากระทําในระบบ เช่น filed MemberType เก็บข้อมูล

ประเภทของสมาชกิ, Sex เกบ็เพศ, Age, Seat เกบ็ขอ้มูลการเลอืกที่นัง่ 

เป็นต้น จากนัน้นําข้อมูลมาแยกส่วนที่ซ้ําซ้อนออกไปพรอ้มจดัขอ้มูลให้

อยู่ ใน รูปแบบที่ เหมาะสมโดยการแปลง ให้อยู่ ในรู ปแบบไฟล ์

.csv(Comma Separated Values) format โดยจะไดข้้อมูลออกมาใน

รปูแบบไฟลท์ีม่เีครือ่งหมาย comma คัน่ระหวา่งแอตทรบิวิต ์

การคาํนวณ RFM โดยใชเ้ทคนิค RFM Analysis 

 
รปูที ่1 แสดงการคาํนวณ RFM โดยใชเ้ทคนิค RFM Analysis 

RFM Analysis 

 การวเิคราะหท์างการตลาดโดยใช้ RFM Analysis เป็นการนําขอ้มลู

มาคํานวณเพิม่ในส่วนค่า RFM ซึ่งเป็นค่าที่จะสามารถวนัความสําคญั

ของลูกค้าแต่ละรายโดยวิเคราะห์จาก Recency, Frequency และ 

Monetary ในการทํารายการเขา้มาในส่วนประกอบหน่ึงในขอ้มูลส่วนตวั

ของลูกคา้รายนัน้ๆ 

 จากขัน้ตอนการเตรยีมขอ้มูลนําขอ้มูล Recency, Frequency และ 

Monetary ของลูกคา้แต่ละรายมาทําการคํานวณค่า RFM เพื่อเป็นขอ้มูล

หน่ึงในการแบ่งกลุ่มข้อมูล โดยใช้สูตรการคํานวณ RFM Score = 

R+F+M เน่ืองจากขอ้มูลในงานวจิยัน้ีเป็นขอ้มูลการใช้บรกิารในปี 2012-

2013 ผูศ้กึษาจงึไดใ้หค้ะแนน RFM ดงัตารางที่ 1 - 3 ต่อไปน้ีโดยสูงสุด

ที ่20% = 5, ถดัไปอกี 20% = 4 ลดลงไปทลีะ 20% 

ตารางที ่1 แสดงการใหค้ะแนน Recency 

ระยะเวลาการใชบ้รกิารล่าสุด 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 

ตารางที ่2 แสดงการใหค้ะแนน Frequency 

จาํนวนการใชบ้รกิาร คะแนน 

มากกวา่ 250 ครัง้ 5 

มากกวา่  200 ครัง้ 4 

มากกวา่ 150 ครัง้ 3 

มากกวา่ 100 ครัง้ 2 

ตํ่ากว่า 100 ครัง้ 1 

ตารางที ่3 แสดงการใหค้ะแนน Monetary 

มลูคา่เงนิ คะแนน 

มากกวา่ 800,000 บาท 5 

มากกวา่ 600,000 บาท 4 

มากกวา่ 400,000 บาท 3 

มากกวา่ 200,000 บาท 2 

น้อยกว่า 100,000 บาท 1 

 

 ผูว้จิยัได้เลือกใช้กฎการแบ่งกลุ่มแบบ Clustering เพื่อทําการค้นหา

ผลการจดักลุ่มในที่น้ีได้นําอลักอริทึม K-Means มาใช้ในการแบ่งกลุ่ม 

และใช้เทคนิคการจําแนกประเภทเพื่อให้เห็นภาพว่าสมาชิกแบบไหน 

ประเภทไหนตกอยูใ่นกลุ่มไหน เพื่อนํามาใหซ้ึ่งขอ้มูลที่จะนําไปใช้ในการ

วเิคราะหห์าความสมัพนัธก์ารใชบ้รกิารโดย Association Rule ต่อไป 

 
รปูที ่2 กระบวนการทําเหมอืงขอ้มลู 

 

 
รปูที ่3 การสรา้ง K-Means process โดย RapidMiner Studio 

 

 
รปูที ่4 การสรา้ง Classification process โดย RapidMiner Studio 
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รปูที ่5 การสรา้ง Association process โดย RapidMiner Studio 

 

 การนําผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ จะต้องนําแบบจําลองที่ได้จากการ

ทําเหมอืงข้อมูลในรูปแบบการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ การจําแนกกลุ่มของ

ลูกคา้และ การทําแบบจําลองความสมัพนัธข์องการใช้บรกิารของลูกค้า 

โดยหลงัจากการวเิคราะหแ์ล้วจะทําใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใช้บรกิาร

ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้นําไปใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด ฝ่ายขาย

สามารถนําผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้กับระบบที่มีอยู่แล้ว การนําไปใช้ที่

ชดัเจนที่สุดคอื การออกโปรโมชัน่ให้กบัลูกค้าโดยอาศยัความสมัพนัธ์

จากแบบจําลองที่ได้ เช่น ถ้าหากลูกคา้มาจากกลุ่มย่อยที่ 1 ฝ่ายขาย

จะต้องส่งข้อมูลบรกิาร รวมถึงข้อมูลโปรโมชัน่ที่ลูกค้ากลุ่มนัน้ให้ความ

สนใจและมโีอกาสทีจ่ะใชบ้รกิารอื่นๆ ทีต่่อเน่ืองกนัใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มนัน้ 

ซึง่จะเป็นการเพิม่โอกาสในการใหบ้รกิารประเภทอื่นๆ 

 จากการทดลองกบัขอ้มูลกลุ่มสมาชกิที่ใช้บรกิารในปี 2012 - 2013 

จํานวน 149,831 ราย หลงัจากการ cleansing ขอ้มูลแล้วจํานวนกลุ่มที่

สมาชิกที่นํามาทดลองทัง้หมด 62,496 ราย จากจํานวนสมาชิกอายุ

ระหวา่ง 18-80 ปี ผลที่ไดจ้ากการทําการทดลองแบบการจดักลุ่ม โดยใช ้

อลักอรทิมึ K-Means เน่ืองจากปจัจยัดา้นราคาของราคาตัว๋เครื่องบินใน

การใชบ้รกิารนัน้มอีตัราทีใ่กล้เคยีงกนัจงึทําใหผ้ลของการจดักลุ่มออกมา

ในรปูแบบการเรยีงลําดบัของขอ้มูล ทําใหเ้หน็ว่ากลุ่ม Cluster 1 ที่มคี่า 

Monetary ในกลุ่มสงูทีส่ดุจะอยูบ่นสดุซึง่มลูคา่การใช้เงนิสูงสุดในกลุ่มนัน้

มมีูลค่าถึง 750,000 บาท และกลุ่ม Cluster 2 เป็นกลุ่มสองที่มคี่า 

Monetary ออกมาเป็นลําดบัสอง โดยจะเหน็ไดว้่ากลุ่ม Cluster 0 เป็น

กลุ่มล่างสุดและมจีํานวนสมาชกิมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มคี่า Recency, 

Frequency, Monetary ตํ่าสดุนัน่เอง 

 

 
รูปที่ 6 ผลจากการจดักลุ่มด้วยอลักอริทึม K-Means โดยแกน x คือ 

Recency และแกน y คอื Monetary 

 

กลุ่มที่ 1 Cluster 0 จํานวน 50,935 ราย พฤตกิรรม : สมาชกิมคี่า 

RFM ในเกณฑท์ีต่ํ่าคอืม ีRecency Frequency และ Monetary ในการใช้

บริการซึ่งถือเป็นว่ากลุ่ม Strangers ถือเป็นลูกค้าที่มีกําไรตํ่ าและซื้อ

สนิค้าหรอืบรกิารจากเราในระยะสัน้จากการใช้บรกิารส่วนใหญ่จะบินใน

เส้นทางหลกัๆ ดอนเมอืง และเชียงใหม ่ จะชอบเลอืกที่นัง่รมิหน้าต่าง 

ไมไ่ดซ้ือ้ตัว๋ในชว่งโปรโมชัน่ จากรูปที่ 6 จะเหน็ไดว้่าเป็นกลุ่มที่อยู่ลําดบั

ล่างสุด โดยจากการทํา Association rules แสดงให้เหน็ถึงตวัอย่าง

ความสมัพนัธก์ารใชบ้รกิารภายในกลุ่มที่ 1 จํานวน 2 กฎ โดยกําหนดค่า

สนับสนุนไวเ้พยีง 0.1 และค่าความเชื่อมัน่ตํ่าสุดเท่ากบั 0.5 เน่ืองจาก

กลุ่มที ่ 1 นัน้มกีารใช้บรกิารที่ต่างกนัน้อยมาก หากกําหนดค่าสนับสนุน

และคา่ความเชื่อมัน่มากเกนิไป จะทําใหห้ากฎความสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม

ไม่ได้เลย โดยจากความสมัพนัธ์ที่หาได้ จะเห็นได้ว่าสมาชิกในกลุ่มน้ี

มกัจะเดนิทางเชียงใหม่ ดอนเมอืงร้อยละ 82.1 จากค่าความเชื่อมัน่ 

0.821 และเดนิทางหาดใหญ่ ดอนเมอืงรอ้ยละ 87.5 จากค่าความเชื่อมัน่ 

0.875 จากทัง้สองความสมัพนัธน์ัน้แสดงใหเ้หน็ถงึโอกาสที่จะเกดิกฎทัง้

สองนัน้คอืค่าสนับสนุนที่ 0.187 และ 0.159 หรอื จากกฎอื่นเช่น หากมี

การเดนิทางเชยีงใหม่ อุดรธานี มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะเดนิทางต่อมาดอน

เมอืง รอ้ยละ 81.1 จากคา่สนบัสนุน 0.024  

กลุ่มที ่2 Cluster 1 จํานวน 275 ราย พฤตกิรรม : สมาชกิในกลุ่มน้ีจะ

ม ี Recency, Frequency และ Monetary เยอะกว่ากลุ่มที่ 1 และจะไม่

ค่อยได้สนใจซื้อตัว๋ในช่วงโปรโมชัน่เท่าไหร่นักสมาชิกกลุ่มน้ีจดัอยู่ใน

กลุ่ม True Friends ลูกคา้ที่มกํีาไรสูงและซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากเรา

เป็นระยะเวลานาน จากการทํา Association rule กําหนดค่าสนับสนุนไว้

เพียง 0.1 และค่าความเชื่อมัน่ตํ่ าสุดเท่ากับ 0.5 เพื่อให้เห็นค่า

ความสมัพนัธ์ที่ชดัเจนขึ้นจะเห็นกฎที่ว่าลูกค้าบางคนที่มีการเดินทาง 

เชยีงใหม่ สุราษฎรธ์านีกอ็าจจะมกีารใช้บรกิารบนิไปยงั พษิณุโลก หรอื

เดนิทาง ดอนเมอืง เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี พษิณุโลก ด้วยร้อยละ 50 

จากคา่ความเชื่อมัน่ทีเ่ท่ากนั 0.500 จากคา่สนบัสนุน 0.105 และเดนิทาง

เชยีงใหม่ หาดใหญ่ นครศรธีรรมราช จากค่าความเชื่อมนัที่ 0.507 ค่า

สนับสนุนที่ 0.135 คอืโอกาสที่จะเกดิกฎน้ีเพยีงร้อยละ 13.5 หากเกิด

แล้วโอกาสที่จะเป็นไปตามกฎนั ้นเท่ากับร้อยละ 50.7 ซึ่งจาก

ความสมัพนัธ์ที่ได้มีความน่าสนใจตรงที่การเดินทางไปพิษณุโลก ซึ่ง

ไมใ่ช่เสน้ทางหลกัและเหน็ไดว้่ามกีารเดนิทางที่น่าสนใจในอนาคต แมจ้ะ

มโีอกาสน้อยแต่คณุภาพของกฎนัน้จดัว่าอยู่ในเกณฑด์สีงัเกตไดจ้ากค่า 

Lift ซึ่งคอืหน่วยวดัความสมัพนัธข์องกฎในแต่ละกฎนัน้จะมคี่ามากกว่า 

1 ขึน้ไป 

กลุ่มที่ 3 Cluster 2 จํานวน 1,930 ราย พฤตกิรรม : สมาชกิในกลุ่มน้ี

จะเป็นกลุ่มที่ม ี Recency, Frequency ในการใช้บรกิารค่อยขา้งบ่อยไม่

ค่อยสนใจซื้อตัว๋ในช่วงที่มีโปรโมชัน่ทําให้เกิด Monetary ที่สูง มกัจะ

เดนิทางในช่วงวนัธรรมดา จนัทร ์– ศุกร ์และชอบเลอืกที่นัง่รมิหน้าต่าง 

สมาชกิในกลุ่ม Butterflies ลูกคา้ทีพ่รอ้มจะเปลี่ยนไปไดทุ้กเมื่อ (ลูกคา้ที่

มกํีาไรสูง และซื้อสนิคา้หรอืบรกิารจากเราในระยะสัน้) Association rule 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 0 

Cluster 3 
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ทําใหเ้หน็กฎการใชบ้รกิารภายในกลุ่มที่ 3 กําหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ 0.5 

และคา่สนบัสนุนที ่0.1 เพื่อหาคา่ความสมัพนัธไ์ด ้ซึ่งจะไดว้่ามเีสน้ทางที่

ไดม้าอกี 1 เส้นทางในกลุ่มน้ีที่ไม่ค่อยได้เหน็นักในกฎข้องที่ 4 และ 5 

เป็นการเดนิทาง ตรงั นครศรธีรรมราช ดอนเมอืง ร้อยละ 51 จากค่า

ความเชื่อมัน่ 0.512 ค่าสนับสนุนที่ 0.076 แมโ้อกาสที่จะเกดิกฎดงักล่าว

จะน้อยแต่ถือว่ามคีวามน่าสนใจในกลุ่มน้ี โดยมคี่า Lift มากกว่า 1 ซึ่ง

เป็นหน่วยวดัความสมัพนัธ์ของกฎนัน้พบว่ากฎความสมัพนัธ์ต่างๆ ที่

ไดม้าอยูใ่นเกณฑด์ ี

กลุ่มที ่4 Cluster 3 จาํนวน 9,356 ราย พฤตกิรรม : สมาชกิในในกลุ่ม

น้ีถือว่าเป็นกลุ่มที่ Barnacles ลูกค้าที่มีกําไรตํ่ า เพราะมี Frequency 

Monetary ในการใช้บรกิารข้อนข้างตํ่า แต่ยงัมี Recency ในการใช้

บริการอยู่ โดยจากทดลองกําหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ 0.5 และค่า

สนับสนุนที่ 0.1 เพื่อหาค่าความสมัพนัธ ์ จะไดก้ฎความสมัพนัธท์ัง้หมด 

80 กฎ กฎที่น่าสนใจคอืกฎที่ 1, 2 คอืการเดนิทางน่าน เชยีงใหม่ ดอน

เมอืง โดยคา่ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 51.3 และค่าสนับสนุนที่ 0.026 และกฎ

ขอ้ 7, 8 เดนิทาง สกลนคร สุราษฎรธ์านี ดอนเมอืง ค่าความเชื่อมัน่รอ้ย

ละ 53.4 และค่าสนับสนุนที่ 0.031 โดยเสน้ทาง น่าน และสกลนครเป็น

เส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลกัในการใช้บรกิารจะเหน็ได้ว่าลูกค้ากลุ่มน้ีมี

การเดนิทางไปสกลนคร และน่าน แต่อย่างไรลูกคา้กลุ่มน้ีกไ็ม่เหมาะที่จะ

ทําการตลาดด้วยนักเน่ืองจาก Monetary ในการใช้บรกิารค่อนขา้งตํ่า 

แต่ยงัมกีารใชบ้รกิารอยูเ่รื่อยๆ 

4. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 ผลการทดลองหลงัจากการจดักลุ่มด้วยอลักอรทิึม K-Means ผลจาก

การแบ่งกลุ่มนัน้นอกจากทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมการใช้งานของ

ลูกค้าแล้ว การประยุกต์ใช้ค่าเทคนิคการแบ่งกลุ่มทางการตลาด หรือ 

RFM สามารถช่วยใหท้ราบถงึอนัดบัความสําคญัของกลุ่มลูกคา้ ซึ่งเป็น

ประโยชน์มากในการทําธรุกจิ ช่วยสร้างกลยุทธใ์นการใหบ้รกิารหรอืกล

ยทุธท์างการตลาด ซึง่สามารถเหน็ไดช้ดัเจนจากชุดขอ้มูลลูกคา้บรษิทัจะ

แบ่งกลุ่มออกมาได้ 4 กลุ่ม ผลของการจดักลุ่มออกมาในรูปแบบการ

เรยีงลําดบัของขอ้มูล ผลลพัธจ์ากการทํา K-Means และ Decision Tree 

จะเหน็ไดว้่ากลุ่มสมาชกิที่ตกอยู่ในกลุ่มที่ 2 และ 3 ความน่าสนใจที่สุด

โดยที่กลุ่ม Cluster ที่ 1 ม ีcentroid Recency ในการใช้บรกิารอยู่ที ่

19.57 Frequency ในการใช้บรกิารอยู่ที ่ 126.62 และ centroid ของ 

Monetary ในการใชบ้รกิารอยูท่ี ่282,235 บาท และ กลุ่ม Cluster ที่ 2 ม ี

centroid Recency ในการใช้บรกิารอยู่ที่ 26.55 Frequency ในการใช้

บรกิารอยู่ที่ 63.66 และ centroid ของ Monetary ในการใช้บรกิารอยู่ที ่

120,446.24 บาท ดา้นพฤตกิรรมการใชง้านทัว่ไป นัน้ ส่วนใหญ่ทัง้ 4 

กลุ่ม มลีกัษณะพฤตกิรรมการใช้งานที่ค่อนขา้งคล้ายคลงึกนั คอืเดนิทาง

จากเสน้ทางหลกัๆ แต่เมื่อวเิคราะหแ์ล้วมกีลุ่มที่น่าสนใจอยู่ 2 กลุ่มคอื 

กลุ่มที ่2 และ 3 ที่เหมาะแก่การทําการตลาดมากที่สุดเน่ืองจากเป็นกลุ่ม

ทีก่่อรายไดใ้หก้บับรษิทัมาก ซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษิทัสนใจ 

 จากการแบ่งกลุ่มข้อมูลข้างต้นนัน้จะเห็นว่า การนําเทคนิคการ

แบ่งกลุ่มทางการตลาด หรอื RFM เขา้มาช่วยในการแบ่งกลุ่มจะสามารถ

ช่วยให้ทราบถึงลําดับความสําคัญของกลุ่มแต่ละกลุ่มได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ หากแต่การคํานวณค่า RFM นัน้ของลูกคา้แต่ละรายนัน้

ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่วนัที่เขา้ใช้บรกิารล่าสุด เพื่อบอกถงึ

สถานะ Recency ของผู้ใช้จํานวนเที่ยวบินทัง้หมดเพื่อให้ทราบถึง 

Frequency ในการใช้บรกิารของลูกคา้และ Monetary คอืจํานวนเงนิเพื่อ

บ่งบอกถงึรายไดท้ีไ่ดร้บัจากลูกคา้รายนัน้ๆ ดงันัน้โอกาสที่ค่า RFM ของ

ลูกค้าแต่ละรายมีจํานวนเท่ากนัหากแต่เกิดจากปจัจยัที่แตกต่างย่อม

สามารถเป็นไปได ้ หรอืการที่มคี่า RFM สูงอาจจะไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ชัน้ด ี

หรอืมคีวามสําคญัมากเสมอไป ขึน้กบัมุมมอง และการใหค้วามสาํคญัใน

แต่ละปจัจยัโดยอาจจะแตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา หรอืนโยบายของ
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บทคดัย่อ 

 ในบทความน้ี นําเสนอการประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพขวดที่อยู่บน

สายพานลําเลียง มาทําการวเิคราะห์หาจํานวนและความหนาแน่นของ

จํานวนขวดต่อพื้นที่สายพานลําเลียงล่วงหน้าแทนการใช้ตวัเซนเซอร ์

หรอืลิมติสวติซ์ที่จะรบัรู้ขอ้มูลเมื่อขวดต้องมาถึงตําแหน่งตรวจจบั โดย

ข้อมูลที่ ได้จากการประมวลผลภาพจะถูกนําไปใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมควบคุมการขับเคลื่อนสายพานลําเลียง เพื่อทําการปรับ

ความเรว็ของสายพานใหส้อดคล้องกบัปรมิาณขวด ซึ่งในบทความไดใ้ช้

โปรแกรม MATLAB ในการวเิคราะหข์อ้มูลภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจํานวน

ขวดในบริเวณพื้นที่ ที่กําหนดและนําส่งข้อมูลผ่าน OPC (OLE for 

Process Control) ให้กบัโปรแกรมควบคุม ในระบบพแีอลซี S7-300 

เพื่อทําการควบคุมระบบขบัสายพานลําเลียง ผลของการทดลองการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างโปรแกรมดงักล่าวผ่าน OPC แสดงใหเ้หน็ว่า

ระบบสามารถทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณขวดได้และสามารถ

ทํางานรว่มกนัไดจ้รงิ  

คาํสาํคญั: สายพานลําเลยีง OPC พแีอลซ ีเซนเซอร ์ความหนาแน่นของ

จาํนวนขวด 

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 

 

1. คาํนํา 

 ในสายการผลิตที่ใช้ขวดเป็นบรรจุภัณฑ์และใช้โฟโต้อิเล็กทริค

เซนเซอร์หรือลิมิตสวิตซ์ เป็นตวัตรวจจบัขวดที่เข้ามาในสายการผลิต 

หรือ สายพานลําเลียง ซึ่งบางครัง้ในสายการผลิตที่ใช้ขวดเป็นบรรจุ

ภณัฑ์ จะต้องนําผลจากตวัตรวจจบัดงักล่าว เป็นตัวแสดงผลการนับ

จํานวนขวดและจบัความหนาแน่นของจํานวนขวดที่อยู่บนสายพาน

ลําเลียง เพื่อปรบัความเรว็ของมอเตอร์ขบัเคลื่อนสายพาน ผลของการ

ตรวจจบัทีต่อ้งใหข้วดสมัผสักบัลมิติสวติซ ์อาจจะทําใหข้วดเกดิการเบยีด

กบัตวัสวิตซ์แล้วทําให้ขวดผิดรูปไป อีกทัง้เกิดความล่าช้าในการที่จะ

ตรวจจํานวนขวดในสายพานลําเลียงเน่ืองจากต้องรอให้ขวดเคลื่อนที่

มาถึงตําแหน่งตรวจจบัก่อน ตวัตรวจจบัหรือลิมิตสวิตซ์จึงจะสามารถ

ตรวจจบัได้ เป็นผลให้บางครัง้ขวดเกิดการเบียดกันจนผิดรูปหรือล้ม 

หรอืถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจทําให้ขวดแตกได ้การประยุกต์ใช้การสื่อสาร

ระหว่างกล้อง กบักล่องประมวลผลรูปภาพและพีแอลซี สามารถช่วย

ควบคุมจํานวนและความหนาแน่นของจํานวนขวดปรกติบนสายพาน

ลําเลียงได้ 90% และ ช่วยแก้ปญัหาเรื่องขวดแตกได้  [1] โดยใน

บทความน้ีนําเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปจัจุบันมา

ประยกุตท์ํางานร่วมกนั       ซึ่งสะดวกและไม่จําเป็นต้องสรา้งฮารด์แวร์

ขึน้มาใหม ่โดยการใช้กล้องที่มคีวามละเอยีด 2592 x 1936 พกิเซล มา

ทําการถ่ายภาพขวดทีอ่ยูบ่นสายพานลําเลยีง มาวเิคราะหห์าจํานวนและ

ความหนาแน่นของจํานวนขวดต่อพื้นที่สายพานลําเลียงแล้วนําผลที่ได้

จากการวเิคราะห์ไปใช้งานร่วมกบัโปรแกรมควบคุมการขบัเคลื่อนของ

สายพานลําเลยีง เพื่อทําการปรบัความเรว็ของสายพานใหส้อดคล้องกบั

ปรมิาณขวด โดยในบทความไดใ้ช้โปรแกรม MATLAB ในการวเิคราะห์

ข้อมูลภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนขวดในบริเวณพื้นที่ ที่กําหนดและ

นําส่งข้อมูลผ่าน OPC ให้กบัโปรแกรมควบคุม ระบบพแีอลซี S7-300 

เพื่อทําการควบคมุระบบขบัสายพานลําเลยีงใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณหรอื

ความหนาแน่นของจํานวนขวดที่ กําหนด ผลของการทําลองการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างโปรแกรมดงักล่าวผ่าน OPC แสดงใหเ้หน็ว่า

ระบบสามารถทํางานไดจ้รงิและสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อนําข้อมูลที่

ได ้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแทนการ  ใช้งานหรอืลดการใช้ตวัตรวจจบั อกีทัง้

ข้อมูลที่ผ่าน OPC สามารถนําไปเชื่อมโยงกบัโปรแกรม Excel เพื่อ

จดัทําขอ้มลูหรอืรายงานตา่งๆ ต่อไปได ้

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

166



 

 

2. รปูแบบการส่ือสาร 

 บทความน้ีจะใช ้OPC เป็นจดุศูนยก์ลางในการเชื่อมต่อขอ้มูลระหว่าง

โปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ 

2.1 ภาพรวม OPC   

 OPC Foundation ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ 1994 เป็นสมาคมอุตสาหกรรมที่

สร้างและรกัษา มาตรฐานสําหรบัการเชื่อมต่อแบบเปิด ของอุปกรณ์ใน

ระบบอุตสาหกรรมอตัโนมตั ิในปี ค.ศ 1996 ไดเ้ริม่พฒันา OPC (OLE 

for Process Control) โดยการร่วมมือกับบริษทัเอกชนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอตัโนมตั ิและต่อมาในปี ค.ศ. 2011 ไดใ้หค้วามหมายตวัย่อ

ใหม่ของ OPC เป็น รูปแบบการสื่อสารแบบเปิด (Open Platform 

Communications) การเชื่อมต่อระหว่าง OPC เซิร์ฟเวอรแ์ละ OPC 

ไคลเอนต์ สามารถที่จะเชื่อมต่อได้มากกว่าหน่ึงการเชื่อมต่อ ที่มาจาก

ต่างผูผ้ลติกนั [2] ดงัรปูที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 การเชือ่มต่อระหว่าง OPC เซริฟ์เวอร ์และ ไคลเอนต์  

 

2.2 OPC ทีใ่ชใ้นบทความน้ี 

 บทความน้ีจะใช้ KEPware OPC ซึ่งจะมฟีงัก์ชนัการสื่อสารขอ้มูล

ระหวา่ง ไคลเอนต ์เซริฟ์เวอร ์และ อุปกรณ์ โดยใช้แทก็ขัน้สูง (Advance 

Tags) ทีเ่ป็นลงิคแ์ทก็ (Link Tag) ซึง่มทีัง้การเชื่อมต่อแบบธรรมดา และ 

การเชื่อมต่อแบบมเีงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่2 การส่งขอ้มลูดว้ย Tag ระหว่างอุปกรณ์ 

 

จากรูปที่ 2 กลุ่มข้อมูลจากอุปกรณ์ต้นทาง จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์

ปลายทาง ทุกๆ 1000 ms หากค่าอนิพุทมกีารเปลี่ยนแปลงจากค่าก่อน

หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3 การส่งขอ้มลูดว้ย Tag แบบมเีงือ่นไข 
 

จากรูปที่ 3 ข้อมูลจากอุปกรณ์ต้นทาง จะถูกส่งไปยงัอุปกรณ์ปลายทาง 

ทุกๆ 1000 ms หากตรงตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด คอื Temp Tag=10 

 

3. การออกแบบระบบและการส่ือสาร 

 บทความน้ีไดอ้อกแบบโครงสรา้งการสื่อสารดงัรูปที่ 4 ที่มรีูปแบบการ

ส่งขอ้มูลจาก MATLAB ไปยงั MS Excel ก่อนที่จะผ่าน OPC เพื่อ   

ลิงค์แท็ก ไปยงัระบบพแีอลซี S7-300 ในขณะเดียวกนัก็สามารถนํา

ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปแสดงยงัหน่วยแสดงผล WinCC Flexible ซึ่งม ีOPC Client 

Driver เดยีวกบั MS Excel จงึไมจ่าํเป็นตอ้งผา่นลงิคแ์ทก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 โครงสรา้งการสือ่สารทีอ่อกแบบ 
 

3.1 การสง่ขอ้มลูจาก MATLAB ไปยงั OPC 

     รูปแบบมาตรฐานการส่งขอ้มูลจาก MATLAB ไปยงั OPC สามารถ

ทําไดโ้ดยการใช้เครื่องมือใน MATLAB OPC Toolbox [3,9] โดย

บทความน้ีออกแบบให้ส่งออกข้อมูลจาก MATLAB ไปเก็บใว้ใน MS 

Excel ก่อนทีจ่ะสง่ต่อไปในสว่นอื่นๆ  

OPC Server 

Vendor A 

OPC Server 

Vendor B 

OPC Server 

Vendor C 

OPC Client #2 OPC Client #1 

INPUT TAGS OUTPUT TAGS 
(Allen Bradley) (Siemens STEP7) 

Linked to 

Tag 

Tag 

Tag 

Tag 

Tag 

Tag 

Setting:  Update Rate 1000 ms 

            Conduct link on: Input value Change 

Setting:  Scan Rate of Monitored Tag 1000 ms 

            Conduct link on: Temp Tag = 10 

Only Linked when.. 

INPUT TAGS OUTPUT TAGS 
(Allen Bradley) (Siemens STEP7) 

Bool Tag Alarm Tag 

Temp Tag 10 

MATLAB 

Excel 

WinCC Flexible 
STEP7  

Simatic Manager 

S7-300 

DDE Client Siemens TCP/IP 
Ethernet 

Links Tags 

Channel 1: Channel 2: 
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3.2 การรบัและสง่ขอ้มลูผา่น OPC เซริฟ์เวอร ์

 ช่องทางที1่ : ขอ้มูลจาก Excel จะถูกเขยีนลงไปในแทก็รบัขอ้มูลโดย 

DDE Client Server ซึ่งมีรูปแบบมาตรฐาน (Standard DDE 

Addressing) ดงัน้ี 

<DDE service name>|<Topic name>!<Item name> 

เช่น excel|sheet1!R1C2 อธบิายตามรปูที ่5 

Excel | sheet1 ! R1 C2 

 

 

 

 
 

รปูที ่5 รปูแบบการสือ่สารระหว่าง OPC กบั Excel 
 

จากนัน้ข้อมูลจะถูกส่งไปยงัช่องทางที่2 ผ่านลิ้งแท็ก ในขณะเดยีวกนัก็

สามารถสง่ขอ้มลูไปยงัหน้าจอแสดงผล WinCC Flexible   

 ช่องทางที2่ : รบัขอ้มลูจากช่องทางที่1 ผ่านลิ้งแทก็ ก่อนที่จะส่งไปยงั

พแีอลซีโดยไดรเวอร์ Siemens TCP/IP Ethernet [4] ซึ่งมรีูปแบบ

มาตรฐาน (DB Memory Type – Standard S7300/400 Item Syntax) 

ดงัน้ี 

DB<num>,<S7 data type><address> อธบิายตามรปูที ่6 

เช่น DB20,D02 

DB | 20, D 02 

 

 

 

 
 

รปูที ่6 รปูแบบการสือ่สารระหวา่ง OPC กบั S7-300 
 

บทความน้ีจะกําหนดข้อมูลขึ้นมาทัง้หมดหกชุดตามรูปที่ 7 เพื่อแทน

ปรมิาณความหนาแน่นของจาํนวนขวดบนสายพานลําเลยีงทัง้หกโซนซึ่ง

จะกล่าวถงึรายละเอยีดในหวัขอ้การวเิคราะหร์ปูภาพ  

 
รปูที ่7 การเชือ่มต่อระหว่าง Device Driver โดยใช ้ลงิคแ์ทก็ 

4. กรณีศึกษาการตรวจจบัขวด 

   บทความน้ีจะนําเสนอการใช้ MATLAB ประมวลผลหาความหนาแน่น

ของจํานวนขวดบนสายพานลําเลียง ซึ่ง MATLAB มีเครื่องมือ

หลากหลายในการสื่อสารกับกล้องถ่ายรูปเพื่อตรวจจบัภาพโดยไม่

จาํเป็นตอ้งสรา้งฮารด์แวรแ์ละโปรแกรมมาใหม่ และ มเีครื่องมอืวเิคราะห์

รูปภาพมากกว่า 2,000 เครื่องมอื ครอบคลุมทัง้ข ัน้ตอนวธิีการอ้างอิง

ฟงัก์ชันมาตรฐาน แอพพลิเคชัน่สําหรับการประมวลผลภาพ  การ

วเิคราะห ์การแสดง และการพฒันา อลักอรทิมึ ซึ่งได้อธบิายใว้ใน [5,6] 

ความท้าทายในการประมวลผลภาพทัว่ไปก็จะมีทัง้ ขนาดของภาพ 

ความสว่าง รูปร่างของวตัถุ ขนาดของวตัถุ และสีของวตัถุที่ต้องการ

ตรวจจบั ดงัแสดงใน รูปที่ 8 จะเหน็ไดว้่าภาพความสว่างของพืน้หลงัไม่

สมํ่าเสมอ จงึเป็นอุปสรรคสําหรบัการประมวลผล ดงันัน้จงึจําเป็นต้อง

ปรบัปรุงคุณภาพโดยการขจดัสญัญาณภาพส่วนที่เกิน และเพิม่ความ

คมชดัของภาพในสว่นทีต่อ้งการประมวลผล ซึง่ในบทความน้ีกค็อืฝาขวด 

จะอธบิายรายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนต่อไป 
 

 
รปูที ่8 ตวัอย่างการปรบัปรุงภาพก่อนทาํการประมวลผล 

 

4.1 ขนาดของวตัถุ 

 จากการทดลองถ่ายภาพขวดในแนวตัง้ฉากที่ระยะห่างระหว่างกล้อง

กบัขวดต่างๆ กนัแลว้วดัขนาดของฝาขวดโดยใชฟ้งัก์ชนั ‘ imtool ’ จะได้

ขนาดของฝาขวดตามตารางที่1 จะเหน็ไดว้่าความละเอยีดของภาพจะ

ลดลง หรือ ขนาดของพิกเซลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่าง

กลอ้งกบัขวดเพิม่มากขึน้ [7] 

ตารางที1่ เปรยีบเทยีบขนาดฝาขวดกบัระยะห่างระหว่างกลอ้ง 

ระยะหา่งระหว่างกลอ้งกบัขวด 

(มลิลเิมตร) 

ค่าเฉลีย่ขนาดฝาขวด 

(พกิเซล) 
500 56 

1,000 27 

1,500 18 

1,800 14 

2,000 11 

2,500 8 

3,000 6 
 

ขอ้มลูขนาดฝาที่ไดจ้ะเอาไปประมวลผลตรวจจบัในขัน้ตอนต่อไป 

หลกัที ่2 

แถวที ่1 

แผ่นงานที ่1 

โปรแกรม MS Excel 

 

 

แอดเดรส 

ประเภทขอ้มลู Double Word 

เลขที ่Data Block 

Data Block 
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4.2 ความสวา่งของวตัถุ 

 ภาพที่ได้จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ บางครัง้จะได้ภาพที่มคีวามส่องสว่าง

ไม่สมํ่าเสมอ ขนาดรูรบัแสงเลนส์ก็มีผลกบัความความสว่างของภาพ

เช่นกนั [8] MATLAB จะมฟีงัก์ชนัในการวดัค่าความสว่างของสีแดง     

สเีขยีว และ สน้ํีาเงนิ (RGB : Red Green and Blue) บทความน้ีได้

ทดลองวดัค่า RGB สขีองฝาขวดสามสคีอื สน้ํีาเงนิ สชีมพู และ สขีาว 

ซึง่จะไดค้า่ตามรปูที ่9 

 
รปูที ่9 ค่าความสว่างของภาพ RGB 

 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถูกนํามาแปลงเป็น ขอ้มูลภาพ ขาว-ดํา (Binary image) ดงั

รูปที่ 10 ก่อนทําการประมวลผลนับจํานวนขวด ซึ่งภาพ ขาว-ดํา น้ีจะม ี

1 บิต ต่อ พกิเซล โดยค่าสจีะมแีค่สองค่าคอื 0 หรอืสดีํา และ 1 หรอืสี

ขาว โดยใชร้ปูแบบฟงัก์ชนั “ im2bw(I, level) ” เพื่อทําใหเ้ป็นภาพไบนา

รี ่เมื่อ “ I ” คอืภาพที่เราจะนํามาทําการประมวลผล และ “ level ” ค่าที่

ใชป้รบัระดบัความสวา่ง  

 

 
รปูที ่10 ค่าขอ้มลูแบบไบนารีท่ีไ่ดจ้ากการประมวลผลภาพ 

 

4.3 การปรบัละเอยีดระดบัส ีขาว-ดาํ  

 จากขัน้ตอนก่อนหน้าน้ีอาจจะยงัไดภ้าพที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกดิจากเงาที่

มีอยู่ในภาพเริ่มต้น จะเห็นได้ว่าพื้นหลังของภาพมีความสว่างไม่

สมํ่าเสมอ จงึทําใหภ้าพหลงัจากที่ทําใหเ้ป็นภาพ ขาว-ดํา มภีาพรบกวน

วตัถุที่ต้องการนับ เราจงึทําการปรบัละเอียดอีกรอบโดยระบุค่าระดบั 

(level) ให้เหมาะสมกบัความสว่างของภาพ เพื่อใหไ้ดภ้าพที่มคีุณภาพ

มากขึน้ดงัรปูที ่11 

 
รปูที ่11 ภาพหลงัจากปรบัค่าระดบัความสว่าง 

 

การแปลงภาพระดบัสเีทาเป็นภาพไบนาร ีภาพจะแทนที่พกิเซลทัง้หมด

ในภาพที่นําเขา้ดว้ยลอจกิ 1 (สขีาว) และ 0 (สดีํา ) Level จะช่วยปรบั

ละเอียดอยู่ในช่วง ( 0,1 ) ช่วงน้ีจะสมัพนัธก์บัระดบัสญัญาณของภาพ 

ดงันัน้คา่ระดบั 0.5 เป็นค่ากึ่งกลางระหว่างสดีําและสขีาวโดยไม่คํานึงถงึ 

ระดบัมาตรฐานของภาพไบนาร ี

4.4 การเตมิเตม็รปูภาพวตัถุ 

 ภาพวตัถุที่ได้จากขัน้ตอนการปรบัละเอียดก่อนหน้าน้ีอาจมรีอยเว้า

หรอืฉีกและไมส่มบูรณ์ จงึจําเป็นต้องดําเนินการในขัน้ตอนต่อไป โดยจะ

แทนที่สขีาวดว้ยสดีําทัง้หมด โดยใชฟ้งักช์นั “ imcomplement ” เพื่อ

คํานวณคุณสมบตัขิองภาพ ซึ่งภาพสามารถเป็นไบนาร ีสเีทา หรอืภาพ 

RGB กไ็ด ้ ถ้าเป็นภาพไบนารี ่0 จะกลายเป็น 1 และ 1 จะกลายเป็น 0 

สดีําและสขีาวจะสลบักนั แต่ถ้าเป็นภาพ RGB ค่าแต่ละพกิเซลจะถูกหกั

ออก จากค่าพกิเซลสูงสุดที่สนับสนุนและความแตกต่างถูกนํามาใช้เป็น

ค่าพกิเซล บรเิวณที่มดืกลายเป็นสว่างและพืน้ที่สว่างจะกลายเป็นสเีข้ม 

จากนัน้ทําการเพิม่ส่วนที่ขาดหายโดยใชฟ้งัก์ชนั “ imfill ” หลงัจากทํา

การสลบัสขีองภาพและเตมิรอยเวา้ในขณะเดยีวกนั ดงัรปูที ่12 

 
รปูที ่12 ภาพหลงัจากทาํการสลบัสเีตมิและรอยเวา้ 

4.5 การตดัภาพรบกวน 

 จากขัน้ตอนก่อนหน้าน้ีจะเหน็ได้ว่ายงัมีภาพรบกวนอยู่ ฟงัก์ชนั “ 

strel ” และ “ imopen ” จะสรา้งองคป์ระกอบโครงสรา้ง ประเภทและ

ขนาดของวตัถุที่ระบุโดยรูปร่าง Strel ยงัสามารถใช้กบัพารามิเตอร์

เพิม่เติมได้ เช่น ต้องการเฉพาะวตัถุที่มลีกัษณะเป็นแผ่นกลมที่มรีศัมี

ตัง้แต่ 10 พกิเซลขึน้ไป วตัถุที่มรีศัมน้ีอยกว่า 10 พกิเซลจะถูกลบออก

จากภาพ ดงัรปูที ่13 

 
รปูที ่13 ภาพหลงัจากลบส่วนเกนิ 

4.6 การประมวลผลตรวจจบัภาพ 

 มาถงึขัน้ตอนน้ี เราไดภ้าพที่สมบูรณ์และพรอ้มที่จะหาฝาซึ่งเป็นวตัถุ

วงกลม โดยใช้ฟงัก์ชนั “imfindcircles” ที่มรีศัมอียู่ในช่วงที่เราต้องการ

ตรวจสอบ ช่วงของรศัมสีําหรบัวตัถุทรงกลมที่ต้องการกาตรวจสอบจะ

ระบุเป็นเวกเตอร ์สององคป์ระกอบ [ Rmin Rmax ] ของจํานวนเตม็ใดๆ 
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ในขณะเดยีวกนัเมื่อตรวจสอบพบแล้วกใ็หเ้ขยีนวงกลมลงไปในฝานัน้ๆ 

(Viscircles) เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ตรวจสอบฝาครบทุกฝา ดงัรปูที ่14  

 
รปูที ่14 ภาพทีต่รวจนบัแลว้จะถูกวาดวงกลมสแีดง 

4.7 คาํนวนหาความหนาแน่นของจาํนวนขวดในแต่ละโซน 

 ขอ้มลูทีไ่ดใ้นขัน้ตอนการตรวจจบัภาพน้ีคอืตําแหน่งจุดศูนยก์ลาง X,Y 

ของฝาแต่ละฝา ดงันัน้เราจงึสามารถประมวลผลหาความหนาแน่นของ

จํานวนขวดในแต่ละโซนได้โดยกําหนดแนวแกน X เป็นหลกั จาก

ขัน้ตอนก่อนหน้าน้ีจํานวนขวดทัง้หมดที่นับไดค้อื 55 ขวด และจํานวน

ขวดในแต่ละโซนดงัแสดงรปูที ่15 ในหวัขอ้ผลการทดลอง 

 
รปูที ่15 กาํหนดขอบเขตแต่ละโซนในแนวแกน X 

5. ผลการทดลอง  

 จากรปูที ่16 และ ตารางที ่2 จะแสดงความคมชดัของภาพที่ระยะห่าง

ระหว่างกลอ้งกบัขวด ตัง้แต่ 500, 1,000, 1,500, 1,800, 2,000, 2,500,

และ 3,000 มลิลเิมตร(มม.) ตามลําดบั ซึ่งจากการวดัขนาดของฝาและ

เปรียบเทียบค่าพิกเซลก่อนและหลังการปรับปรุงภาพ จะเห็นได้ว่า

เปอรเ์ซน็ผดิพลาดจะสูงขึน้ที่ระยะห่างมากขึน้เน่ืองจากความละเอยีดค่า

พกิเซลของภาพลดลง  

 
รปูที ่16 แสดงความคมชดัของภาพทีร่ะยะหา่ง 500-3,000 มม. 

 
รปูที ่17 ความค่าความสวา่ง RGB ของภาพทีเ่บลอ 

จากรปูที ่17 คา่ความสวา่ง RGB ของแต่ละพกิเซลจะแตกต่างกนัอย่าง

เหน็ไดช้ดัทีร่ะยะหา่งระหวา่งกลอ้งกบัวตัถุมากๆ  

ตารางที ่ 2 เปรยีบเทยีบค่าเปอร์เซ็นความผดิพลาดของขนาดฝา ก่อน และ 

หลงัการประมวลผลภาพ 

ระยะหา่งระหว่าง

กลอ้งกบัขวด 

(มลิลเิมตร) 

เปรยีบเทยีบขนาดฝาก่อน

และหลงัการปรบัปรงุ 

(พกิเซล) 

 

เปอรเ์ซน็ผดิพลาด 

ก่อน หลงั 

500 56 58 3.57% 

1,000 27 28.72 6.37% 

1,500 18 18.54 3.00% 

1,800 14 16.5 17.86% 

2,000 11 13.38 21.64% 

2,500 8 12.50 56.25% 

3,000 6 -* 100%* 

* ที่ระยะห่าง 3,000 มม. ภาพมขีนาดเพยีงแค่ 6 พกิเซล ซึ่งไม่ละเอยีด

เพยีงพอ (ภาพเบลอ) จงึไมส่ามารถประมวลผลตรวจจบัฝาขวดได ้  

 ขอ้มูลที่ไดจ้ากการประมวลผล นอกจากจํานวนขวดแล้ว กจ็ะมขีอ้มูล

ค่าเฉลี่ยต่างๆ คา่ตํ่าสุด และค่าสูงสุด เช่น จุดศูนย์กลาง X,Y และ ค่า

รศัมตีํ่าสดุและสงูสดุของฝา ดงัรปูที ่18 

 
รปูที ่18 ผลการประมวลผล MATLAB Workspace 

 
รปูที ่19 ช่องทางการรบัและส่งขอ้มลูผ่าน OPC 
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จากรูปที่19 ช่องทางที1่ (Channel1.Device1) จะสื่อสารกบั Excel ที่

รอบการสแกนสท์ี่ 500 ms ส่วนช่องทางที่2 (Channel2.Device2) จะ

สื่อสารกบั พแีอลซ ีS7-300 ที่รอบการแสกนสท์ี่ 1,000 ms โดยขอ้มูลที่

ไดจ้ะถูกส่งผ่าน DB ไปประมวลผลฟงัก์ชนั FC1 ที่เป็นโปรแกรมเพื่อ

ควบคุมการขบัเคลื่อนความเรว็ของระบบสายพานลําเลียง ซึ่ง FC1 ที่

พฒันามาใชง้านแสดงไดด้งัรปูที ่20 

 
รปูที ่20 รบัขอ้มลูจาก OPC ผ่าน DB20 

 

นอกจากการนบัจาํนวนขวดบนสายพานลําเลยีงขวดแล้ว ขอ้มูลภาพที่ได ้

ยงัสามารถประยุกต์ใช้เพื่อตรวจนับจํานวนขวดต่อหน่ึงแพ็คว่ามีครบ

หรอืไม ่เพื่อแทนการใชง้านปจัจบุนัทีย่งัใชว้ธิกีารชัง่น้ําหนกั ดงัรปูที ่21 

 
รปูที ่21 ตรวจนบัจาํนวนขวดในแพค็ 

 

ในบางครัง้ผูผ้ลติอาจมผีลติภณัท์มากกว่าหน่ึงชนิดบนสายพานลําเลียง

เดยีวกนั ซึ่งอาจมสีขีองฝาต่างกนั ในกรณีน้ีเราสามารถประมวลผลนับ

ฝาทลีะส ีฟ้า ขาว และ ชมพ ูแลว้คอ่ยรวมจาํนวนฝาทัง้สามส ีดงัรปูที ่22 

 
รปูที ่22 ตรวจนบัฝาขวดทีม่สีแีตกต่างกนั 

 

 

6. สรปุ 

 การบูรณาการ MATLAB กับ ระบบพีแอลซี S7-300 สามารถ

ประมวลผลตรวจจับจํานวนขวดในบริเวณพื้นที่  ที่ กําหนดโดยใช ้

ซอฟต์แวร์ที่มอียู่ในปจัจุบนัมาประยุกต์ทํางานร่วมกนัซึ่งสะดวกและไม่

จําเป็นต้องสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาใหม่ ซึ่ง MATLAB มีเครื่องมอืที่

หลากหลายในการสื่อสารกบักล้องถ่ายรูปเพื่อจบัภาพและประมวลผล

ภาพ และนําส่งขอ้มูลผ่าน OPC ใหก้บัโปรแกรมควบคุม ระบบพแีอลซ ี

S7-300 เพื่อทําการควบคมุระบบขบัสายพานลําเลยีง ผลของการทดลอง

การแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างโปรแกรมดงักล่าวผ่าน OPC แสดงใหเ้หน็

ว่าระบบสามารถทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลปรมิาณขวดได้และสามารถ

ทํางานรว่มกนัไดจ้รงิ 
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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีนําเสนอการปรับปรุงสายการผลิตในโรงงานแทน

สายการผลติระบบเดมิ ทีจ่ะใช้พนักงานเป็นผูเ้กบ็ขอ้มูลการผลติและการ

ทํางานของเครื่องมือ เครื่องจกัรต่างๆ ทําให้ข้อมูลที่ได้ล่าช้าและขาด

ความแมน่ยาํโดยในบทความไดใ้ช้พืน้ฐานแนวคดิ MES (Manufacturing 

Execution System) เป็นแนวทางใหก้ารปรบัปรงุแต่ละส่วนงาน ดว้ยการ

เริม่จากส่วนรบัขอ้มูลการผลติ การตรวจจบัสถานะต่างๆในกระบวนการ

ผลิตผ่านตวัตรวจจบั เครื่องมอื เครื่องจกัร ตลอดจนวตัถุดบิที่ใช้ในการ

ผลติ มานําเสนอแบบเวลาจรงิ เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจในการสัง่งาน 

การวเิคราะหก์ารผลติ นอกจากน้ี ในบทความไดป้ระยุกต์ใช้ ระบบ KPIV 

(Key Process Input Variable) ทีส่ามารถใส่ขอ้มูลการผลติไดแ้บบเวลา

จรงิ จงึช่วยใหง้่ายต่อการควบคุมวตัถุดบิ การวางแผนการผลติและการ

จดัส่งสนิคา้ เพื่อช่วยในการตดิสนิใจดําเนินการต่างๆได้อย่างเหมาะสม

กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทีอ่ยูใ่นแผนทีว่างไวห้รอือาจเป็นสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้อยา่งกระทนัหนั เพื่อใหร้ะบบการผลติสามารถทํางานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและบรรลุดชันีชีว้ดัทีกํ่าหนด 

คาํสาํคญั: สายการผลติ ระบบ MES, ระบบ KPIV, เวลาจรงิ 

 

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 

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 

1. คาํนํา 

 ท่ามกลางการแข่งขนัที่เพิ่มมากขึ้นในปจัจุบนั การใช้งานเครื่องมือ

เครื่องจกัรในโรงงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้มีกําไรหรือปรบัปรุง

ประสิทธภิาพของงานให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่ทางบรษิทัต้องคํานึงถึง

และเข้าใจ ด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม

สําหรบัการทํางาน การแสดงผล การจดัการกบัเครื่องมือ เครื่องจกัร

เหล่านัน้ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสูงสุดตามเป้าหมาย ปรบัปรุงคุณภาพสนิค้า

ใหไ้ดผ้ลตอบแทนการผลติมากที่สุด ซึ่งที่กล่าวมาขา้งต้นคอืแนวคดิของ

ระบบ MES 

 Overall Equipment Effectiveness (OEE) เป็นอกีหน่ึงเทคนิคที่ใช้ใน

การวดัประสทิธภิาพการผลติ แต่กเ็ป็นส่วนน้อยที่จะใช้ระบบอตัโนมตัใิน

การวดัประสทิธภิาพหรอืหาสาเหตุของการล้มเหลว ของทัง้เครื่องมอื

เครื่องจกัรและกระบวนการการผลติ ดงันัน้ระบบการเกบ็ขอ้มูลอตัโนมตัิ

หรอื Automated Data Acquisition (DAQ) จงึเป็นทางเลอืกที่ดทีี่จะใช้

เก็บข้อมูลที่สําคญัและปลอดภยัของ OEE Report และยงัสามารถส่ง

ขอ้มลูประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์เครื่องมอืเครื่องจกัร และกระบวนการ

การผลติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ 

 สําหรบัระบบ DAQ ถูกออกแบบมาเพื่อวดัและเก็บค่าพารามเิตอร์ที่

สํ าคัญๆ ซึ่ งจะประกอบด้วยสองส่วนคือ  ส่วนที่ เ ป็นฮาร์ดแวร ์

(Hardware) ไดแ้ก่ พแีอลซ ี(PLC) และตวัตรวจจบัต่างๆ เป็นต้น และ

ส่วนที่เป็นซอรฟ์แวร ์  (Software) ที่จะดงึขอ้มูลมาจากฮารด์แวร ์ หรอื 

กระบวนการผลติ เพื่อเกบ็ขอ้มูลและเปลี่ยนขอ้มูลดบิเป็นฐานขอ้มูลที่มี

ความหมาย ตีความได้เพื่อใช้สําหรบัเปรียบเทียบทัง้ในปจัจุบันและ

อนาคตและเครื่องมอืที่สําคญัอกีอย่างคอื KPIV (Key Process Input 

Variable) คอืการที่สามารถใส่ขอ้มูลการผลติไดแ้บบเวลาจรงิโดยขอ้มูล

การผลิตนัน้อาจจะมกีารวางแผนล่วงหน้าไวแ้ล้ว หรอือาจเป็นแผนการ

ผลติแบบกระทนัหนักไ็ด ้ 
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2. หลกัการและทฤษฎี 

 MES เป็นระบบจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกพฒันามาเพื่อ

กระบวนการผลติโดยเฉพาะ โดยจุดประสงคห์ลกัของการพฒันาระบบน้ี

คอืรบัสถาณะขอ้มูลแบบเวลาจรงิที่เกี่ยวขอ้งกระบวนการการผลติ ไม่ว่า

จะเป็นการควบคุม การติดตามการผลิตสนิค้า การควบคุมคลงัวตัถุดบิ 

ตารางการผลิต การควบคุมขบวนการผลติ ต้นทุนสนิค้า การตรวจสอบ

คุณภาพสนิคา้ การจดัส่งและการกระจายสนิค้า ซึ่งข้อมูลที่ได้มานัน้จะ

เป็นขอ้มลูดบิ ระบบ MES กจ็ะหน้าทีร่วบรวม จดัเรยีง และตคีวามขอ้มูล

เหล่านัน้ แล้วส่งต่อข้อมูลเหล่านัน้ไปยังระบบ ERP (Enterprise 

Resource Planning) ทีท่ําหน้าทีว่างแผนทรพัยากรทางธุรกจิขององคก์ร

โดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรพัยากรทาง

ธุรกิจขององคก์ร หากดูจากรูปที่ 1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลดา้นล่าง [4] 

ระบบ MES จะอยู่ในส่วนของ Manufacturing Control Information ส่วน

ระบบ ERP จะอยู่ในส่วนของ Enterprise Information ซึ่งจะรบัขอ้มูลมา

จากระบบ MES มาคิดวิเคราะห์และวางแผนในระดับองค์กร 

เพราะฉะนัน้ขอ้มลูแบบเวลาจรงิของระบบ MES จงึมปีระโยชน์อยา่งมาก 

 

 

 
รปูที ่1 ลกัษณะการแลกเปลีย่นขอ้มลู 

 

 ถ้าหากแบ่งข้อมูลเป็นระดบัชัน้จะแบ่งได้เป็นสี่ระดบัตามรูปที่ 2 [4] 

คอื ขอ้มลูระดบัองคก์ร ขอ้มูลระดบัการดําเนินการ การผลติ ขอ้มูลระดบั

ระบบการทํางาน และขอ้มลูดบิทีไ่ดจ้ากตวัวดัต่างๆ  

 จากรูประดบัชัน้ขอ้มูลดา้นล่างจะเหน็ว่าระบบ MES จะอยู่ที่ระดบัที่

สาม ที่ทํ าหน้าที่ เ ป็นจุด เชื่ อมระหว่างกระบวนการการผลิตกับ

กระบวนการทางธรุกจิ  

 

 
รปูที ่2 ระดบัชัน้ขอ้มลู 

    

 เทคนิคที่สําคญัที่ใช้ในระบบ MES คอืระบบ OEE [3] ซึ่งทําหน้าที่

เป็นตัววัดผลเพื่อชี้ ให้เห็นว่าเครื่องจักรสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากเท่าไร และองคป์ระกอบของระบบ OEE มสีามสว่นคอื 

1. ความพร้อมใช้งาน (Availability) มสีาเหตุมาจากความสูญเสีย

อนัเน่ืองมาจากเวลาทีต่อ้งหยดุเดนิเครื่องจกัร 

- การเกดิเหตุขดัขอ้งของเครื่องจกัร 

- เวลาที่ใช้ในการติดตัง้เครื่องจกัร : การเตรียมพร้อมในการ

ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรรวมไปถงึการทําความสะอาด 

- ความสูญเสียแบบอื่นๆ ที่มีผลต่อความพร้อมใช้งาน ได้แก่ 

ความสญูเสยีทีเ่กดิในช่วงแรกของการเดนิเครื่อง เวลาที่ไม่ไดถู้ก

กําหนดแผนผลติไว ้เป็นตน้ 

2. สมรรถนะ (Performance) มีสาเหตุมาจากความสูญเสียอัน

เน่ืองมาจากความเรว็ 

- ความเร็วในการเดินเครื่องที่ตํ่ าลง : เน่ืองจากคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ไม่เสถียรหากผลิตที่ความเรว็ที่ถูกออกแบบมาหรือ

เพราะอาจไม่รู้ว่าเครื่องจกัรถูกออกแบบมา ให้เดนิเครื่องใหเ้รว็

กวา่น้ีได ้

- การหยดุเครื่องเลก็ๆน้อยๆ : เป็นเหตุการณ์ที่มาขดัจงัหวะการ

ไหลของการผลติ 

3. คุณภาพ (Quality) มสีาเหตุมาจากความสูญเสยีอนัเน่ืองมาจาก

ของเสยี 

- ของเสยีรอการทําลายและแกไ้ขชิน้งาน 

- ของเสยีทีเ่กดิช่วงแรกของการเดนิเครื่อง 

 และกระบวนการทํางานของ OEE จะแสดงตามรปูที ่3 ดา้นล่าง 
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รปูที ่3 กระบวนการทํางานของตวัชีว้ดั OEE 

 

1. ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวมรวมนัน้ก็คอื

ขอ้มลูความพรอ้มใชง้านของเครื่องจกัร สมรรถนะของเครื่องจกัร 

และคุณภาพของผลผลติ ซึ่งคดิออกมาเป็นสดัส่วนระหว่างผลที่

ไดก้บัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

2. ขัน้ตอนการประมวลผล การคาํนาณคา่ OEE คอื 

อตัรา OEE = ความพร้อมใช้งาน x สมรรถนะ x คุณภาพ x 

100% 

ความพรอ้มใชง้าน  = เวลาเดนิเครื่องจรงิ / เวลาปฏบิตังิานสทุธ ิ

สมรรถนะ          = ผลผลติจรงิ / ผลผลติเป้าหมาย 

คณุภาพ          = ผลผลติทีเ่ป็นของด ี/ ผลผลติจรงิ 

 เมื่อได้ค่า OEE จากการคํานาณมาแล้วก็ต้องทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูล OEE โดยใช้การเก็บรวบรวมแบบอตัโนมตัิของ

ระบบ DAQ เพื่อเกบ็เป็นฐานขอ้มลู 

3. ขัน้ตอนการรายงานผล ซึ่งผลที่ได้นัน้อาจออกมาในรูปแบบ

ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเอก็เซล กราฟแสดงผล หรอืรูปภาพ 

เพื่อสะดวกในการวางแผนและการคดิวเิคราะห ์

 เมื่อมกีารรายงานผลของกระบวนการการผลติแบบเวลาจรงิแล้ว กถ็อื

ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราได้รบัข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ แต่จะดี

มากกว่านัน้ หากเมื่อมีการวางแผนแล้วสามารถใช้แผนนัน้แบบเวลา  

จรงิดว้ย ดัง้นัน้ระบบ KPVI ที่เป็นระบบที่ใช้สําหรบัใส่ขอ้มูลการผลติได้

แบบเวลาจรงิไม่ว่าขอ้มูลการผลตินัน้อาจจะมกีารวางแผนล่วงหน้า หรอื

เป็นแผนแบบกระทนัหนักส็ามารถโหลดแผนการผลตินัน้ไดท้นัท ี

 

3. การออกแบบและการจดัทาํ 

 การปรบัปรุงสายการผลิตที่กล่าวถึงในบทความน้ีเป็นสายการผลิต

ไอศครมีแบบถ้วย ซึ่งในสายการผลติน้ีมเีครื่องมอื เครื่องจกัร และตวัวดั

สญัญาณ สามารถแบ่งออกได ้14 จดุ ตามรปูที ่4 ไดแ้ก่ 

1. Freezer เป็นที่เกบ็ไอศครมีที่ใช้สําหรบัสายการผลิต และที่หอ้งน้ีก็

ติดตัง้ PLC สําหรบัรบัข้อมูลของเครื่องมือ เครื่องจกัร และตัววัด

สญัญาณของสายการผลติ 

2. Cup Dispenser คอืจดุจา่ยถว้ยไอศครมี 

3. Filler คอืจดุจา่ยไอศครมีลงถว้ย 

4. Lid Dispenser คอืจดุจา่ยฝาปิดไอศครมี 

5. Lid Stopper คอืจดุทีก่ดฝาปิดไอศครมีใหแ้น่น 

6. Code date เป็นจดุทีย่งิวนัผลติและวนัหมดอายขุองไอศครมี 

7. Pick and Place เครื่องจกัรจุดน้ีจะยกรางไอศครมีทีอ่ยู่ในถ้วยไปวาง

ทีส่ายพานเพื่อในไปแพค็ใสก่ล่องต่อไป 

8. Push Chain จดุน้ีเป็นสายพานลําเลยีงรางไอศครมี 

9. Semi Auto Pack เป็นจุดจ่ายลงัใส่ไอศครมี ซึ่ง 1 ลงัจะใส่ไอศครมีได ้

124 ชิน้ และสง่รางใสไ่อศครมีกลบัไปยงัจดุที ่7 

10. Packer จดุน้ีจะใชค้นตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของไอศครมีในกล่อง 

11. Tape Sealing เมื่อตรวจสอบเรยีบรอ้ยกล่องไอศครมีกจ็ะถูกส่งมายงั

จดุน้ีเพื่อทําการปิดฝากล่อง 

12. Weigh Checking และกล่องไอศครมีกจ็ะถูกส่งมาชัง่น้ําหนัก เพื่อ

ตรวจสอบปรมิาณของไอศครมีในกล่อง 

13. X- Ray เครื่องน้ีจะตรวจสอบสิง่แปลกปลอมในกล่องไอศครมี 

14. Spiral Conveyor และกล่องไอศครมีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูก

สายพานลําเลยีงไปเกบ็ไวท้ีห่อ้งเกบ็ไอศครมีต่อไป 

 
รปูที ่4 สายการผลติไอศครมีแบบถว้ย 

 

 ระบบเดิม การเก็บขอ้มูลการผลิต หรือ ขอ้มูลเคร่ืองจกัร เช่น หากเกิด

การขัดข้องของเคร่ืองจักร  พนักงานท่ีดูแลสายการผลิตจะแจ้งต่อ       

หัวหน้างาน หัวหน้างานแจ้งต่อฝ่ายซ่อมบาํรุง แล้วจึงเข้ามาซ่อมบาํรุง

เคร่ืองจักร ทาํให้เสียเวลามาก ส่วนขอ้มูลถูกจดบนัทึกสาเหตุและเวลาท่ี

เคร่ืองจกัรขดัขอ้งโดยพนักงาน แลว้นาํส่งขอ้มูลต่อไปยงัส่วนกลาง ขอ้มูล

ผลผลิตก็ใช้พนักงานในการนับและจดบนัทึกเช่นกนั จึงทาํให้ขอ้มูลท่ีได้

ล่าชา้ แผนการผลิตก็ล่าชา้ตามไปดว้ย อีกทั้งขอ้มูลท่ีไดบ้างคร้ังยงัเส่ียงต่อ

การผดิพลาดสูงดว้ย 

 การปรับปรุงระบบใหม่เร่ิมจากการติดตั้ งตวัรับค่าสถาณะการทาํงาน

ของเครื่องมอืเครื่องจกัรต่างๆ และขอ้มลูเหล่านัน้จะถูกส่งมาที่ PLC และ

ระบบ MES จะไปดงึขอ้มลูเหล่านัน้แสดงในโปรแกรม ดงัแสดงในรปูที ่5 
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รปูที ่5 โปรแกรมแสดงสถานะการทํางานเครื่องจกัร 

 

 โดยเมื่อเครื่องมอืเครื่องจกัรจดุใดหยุดทํางานจะมหีน้าจอแสดงสาเหตุ

การหยุดทํางานของเครื่องจกัรเครื่องนัน้แสดงขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน

เลอืก และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลู ดงัแสดงในรปูที ่6 

 
รปูที ่6 หน้าจอแสดงสาเหตุการหยุดทํางานของเครื่องจกัร 

 

 และถ้าหากเกิดขึ้นมา โปรแกรมก็จะมีหน้าสําหรับบันทึกสาเหต ุ   

ของเสยีใหพ้นกังานเลอืกและเกบ็ขอ้มลูนัน้ไว ้ดงัแสดงในรปูที ่7 

 
รปูที ่7 หน้าจอการบนัทกึขอ้มลูเกี่ยวกบัปญัหาของเสยี 

 

 เมื่อมพีนกังานเขา้มาทําการซ่อมบํารงุเครื่องจกัรกจ็ะมหีน้าจอสําหรบั

บนัทกึขอ้มูล ประกอบดว้ย ผูบ้นัทกึ สายการผลติ รายการเครื่องจกัรที่

ทําการซ่อมบํารุง รายชื่อสมาชิกทีม และหวัหน้าทีมที่รบัผดิชอบการ

ปฏบิตัหิน้าที ่ดงัแสดงในรปูที ่8 

 
รปูที ่8 การบนัทกึขอ้มลูเกีย่วการซ่อมบํารงุ 

 

 โปรแกรมน้ีสามารถแสดงแผนการผลติปจัจบุนั และยงัสามารถโหลด

แผนการผลติไดด้ว้ย ตามทีแ่สดงในรปูที ่9 และ 10 

 
รปูที ่9 หน้าจอขอ้มลูในกระบวนการผลติ 

 

 
รปูที ่10 หน้าจอการเลอืกแผนการผลติและเครื่องจกัร 

 

 โปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นจะอยู่ที่สายการผลติ โดยใช้คอมพวิเตอร์

แบบพกพาเป็นตวัใช้งานโปรแกรมน้ี และข้อมูลที่ไดจ้ากโปรแกรมน้ี จะ

ถูกส่งไปที่เครื่องคอมพวิเตอร์กลางเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ใช้ในการ

วเิคราะห ์คาํนาณคา่ และรายงานผลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าการ

ผลิต, อตัรา OEE, ค่า OR (Output Rate), ขอ้มูลของเสยี, เวลาที่

สูญเสีย, คํานวณต้นทุนที่ใช้, ข้อมูลการจดัการสายการผลิต และการ

บนัทกึขอ้มูลของเสยี ผลของขอ้มูลจะแสดงได้ทัง้ในรูปแบบกราฟต่างๆ 

และเอก็เซล สามารถเรยีกดขูอ้มลูเป็นช่วงเวลา และสายการผลติได ้และ
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ยงัสามารถโหลดขอ้มูลออกจากโปรแกรมมาดูหรอืเกบ็ไวใ้นรปูแบบของ

เอกสารไดด้ว้ย รปูแบบขอ้มลูแสดงเป็นตวัอยา่งดงัรปูดา้นล่างน้ี 

 รปูที ่11 เป็นการแสดงผลเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

ผลผลติรวม ผลผลติทีผ่ลติได ้และผลผลติทีเ่สยีหาย 

 
รปูที ่11 หน้าจอรายงานการผลติ 

 

 รปูที ่12 เป็นการแสดงผลคา่อตัรา OEE ซึง่กราฟจะแสดงความพรอ้ม

ใช้งาน (%A) สมรรถนะ (%P) คุณภาพ (%Q) ซึ่งทัง้สามค่าเป็นองค ์

ประกอบ ของการคาํนวณคา่ OEE และคา่แสดงคา่อตัรา OEE รวมดว้ย  

 
รปูที ่12 หน้าจอรายงานคา่อตัรา OEE 

  

 รูปท่ี 13 แสดงรายงานค่า OR (Output Rate) ซึ่งแสดงผลเปรยีบเทยีบ

ระหวา่งผลผลติทีไ่ดก้บัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 
รปูที ่13 หน้าจอรายงานคา่ OR (Output Rate)   

 รูปที่ 14 แสดงข้อมูลของเสยีที่เกิดขึ้น โดยแบ่งแยกเป็นส่วนๆ เช่น 

Cream Topping ถว้ย ฝาปิด เป็นตน้ 

 
รปูที ่14 หน้าจอแสดงขอ้มลูของเสยี 

   

 รูปที่ 15 แสดงข้อมูลเวลาที่สูญเสยีที่เกิดขึ้น เช่น Breakdown and 

Equipment failure, Change over time, Process failure เป็นตน้ 

 
รปูที ่15 หน้าจอรายงานเวลาทีส่ญูเสยี 

   

 รูปที่ 16 แสดงต้นทุนการผลิต เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนการจ้าง

แรงงาน (หน่วยเป็น บาท) กบัผลผลติทีไ่ด ้(หน่วยเป็น ตนั) 

 
รปูที ่16 หน้าจอรายงานตน้ทุนการผลติ 
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4. สรปุ 

 ในบทความได้นําเสนอ แนวทางการปรบัปรุงสายการผลิตด้วยการ

นําเสนอแนวทางในการติดตัง้เครื่องมอืเพื่อการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วน

งานของสายการผลติ เพื่อใหส้ามารถเกบ็และเขา้ถงึขอ้มูลง่าย  เรว็และมี

ความถูกต้อง สามารถติดตามสถานการณ์ทํางานของเครื่องจกัร และ

กระบวนการทํางานต่างๆ ของสายการผลิต ซึ่งผลที่ไดจ้ากการปรบัปรุง

ดงักล่าวน้ี สามารถแสดงผลเครื่องจกัรใน สายการผลติไดแ้บบเวลาจรงิ 

มกีารแจง้เตอืนหากเกดิความผดิปรกตทิี่เครื่องมอื เครื่องจกัร และขอ้มูล

ต่างๆ กถู็กบนัทกึไวอ้ย่างครบถ้วน และแม่นยํา ที่สามารถแสดงผลเป็น

ขอ้มูลเชิงเปรยีบเทียบ ซึ่งทําให้มขีอ้มูลเพื่อสนับสนุน การวางแผนการ

ผลิตที่รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากกว่าแบบเดมิ อกีทัง้ยงัสนับสนุน

การทํารายงานผลเวลาที่สูญเสยี ต้นทุนการผลิต โดยหลงัจากปรบัปรุง

สายการผลิตมาใช้ระบบ MES แล้ว ทําให้เครื่องจกัรทํางานได้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ เวลาทีส่ญูเสยีน้อยลง มฐีานขอ้มูลที่ถูกต้องสําหรบั

ใช้ในปจัจุบนัและอนาคต วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา

มากขึ้น ทําให้ได้ผลการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และนําไปสูผ่ลตอบแทนทีม่ากขึน้ดว้ย 
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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีไดนํ้าเสนอการจดัการระบบการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ใน

สายงานผลิตการขึ้นรูปโดยอาศยัอลักอลิทึมของดจิตรา (DIJKSTRA’s 

Algorithm)  หาเสน้ทางทีเ่หมาะสม และสัน้ที่สุดในการขนส่งชิ้นส่วนยาน

ยนต์ เพื่อลดต้นทุน และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ อีก

ทัง้ผู้วจิยัสร้างแบบจําลองโดยใช้ AGV (Automatic Guided Vehicle) 

เป็นตวัอย่างในการนํามาประยุกต์ใช้กบัการจราจรระหว่างการขนส่ง

ชิน้สว่นยานยนต์ เพื่อลดความแออดั และเพิม่ความคล่องตวัใหก้บัระบบ

ขนสง่ 

 คําสําคญั: อลักอรทิึมดจิตรา, การขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์, การจดั

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 

1. ความเป็นมา และวตัถปุระสงค ์

 ในปจัจุบนัระบบอตัโนมตัมิคีวามจําเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง

มาก  ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสนิค้าที่มที ัง้

คุณภาพ และมคีวามรวดเรว็ในการผลิต  ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม                                                             

ต้องเพิม่ความเสถยีรในการผลติ โดยการเพิม่สมรรถนะในการผลติ โดย

การนําระบบอตัโนมตัทิี่สามารถลดความบกพร่องในการผลติมาปรบัใช ้

เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งในดา้นกําลงัการผลติ และเพิม่ความสามารถในการ

ลดต้นทุนในระบบการผลิต ประโยชน์ของระบบอตัโนมตัิทําให้ช่วยลด

เวลาในการทํางานจากปกติ ทัง้ในรูปแบบการผลิตชิ้นงาน การขนย้าย

ผลติภณัฑ ์และกระบวนการลดบุคลากรทีต่้องใช้ในการปฏบิตังิานขนส่ง

ได้  ซึ่งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์  ความเชื่อมัน่ใน

ระบบการผลิต และระบบการผลิตที่ทนัสมยั ทําใหลู้กคา้ไวว้างใจในการ

ผลติชิน้งานต่อไป 

 ผูว้จิยัได้เลือกรถ AGV(Automatic Guided Vehicle)[1] มาเป็น

ตวัอยา่งสาํหรบัการพฒันาระบบการขนส่งอตัโนมตั ิซึ่งสาํหรบั AGV นัน้

จะมคีวามคล่องตวัในการขนถ่ายวสัดอุตัโนมตั ิAGV จงึเหมาะสมที่จะใช้

งานขนถ่ายวสัดุชนิดแตกต่างกนั อกีทัง้ผูว้จิยัไดค้ํานึงถงึการจราจร และ

ลําดบังานในการขนสง่ชิน้สว่นยานยนต ์

 โดยในหวัขอ้ที ่1 จะกล่าวถงึที่มาและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  ส่วน

ในเน้ือหาหวัข้อต่อมามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี หวัข้อที่ 2 กล่าวถึง

หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัน้ี หวัขอ้ที่ 3 อธบิายระบบการ

ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ในสายงานผลิตการขึ้นรูป หวัข้อที่ 4 กล่าวถึง

บทสรปุงานวจิยั 

2. หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การผลติงานขึน้รปูโลหะ (Stamping Process) 

สาํหรบัการผลติงานขึน้รูปโลหะนัน้ หมายถงึ การผลติชิ้นงานโดยใช้

แผ่นโลหะ และแม่พิมพ์สําหรบัการขึ้นรูป โดยใช้แรงกระทําทางกล

เพื่อใหแ้ผน่โลหะไดร้ปูรา่งชิน้สว่นตามที่ต้องการ โดยทัว่ไปชิ้นงานที่ต้อง

ผลติดว้ยแมพ่มิพ ์คอืชิน้งานทีต่อ้งการผลติเป็นจํานวนมาก  หรอืชิ้นงาน

ทีม่รีปูรา่งซบัซอ้นตอ้งการความแมน่ยาํสงูไมส่ามารถผลติดว้ยวธิกีารอื่น 

2.2 อลักอรทิมึของดจิตรา (DIJKSTRA) [2] 

อัลกอริทึมดิจตรา เ ป็นหลักการหน่ึงทางคณิตศาสตร์สาขา 

Optimization โดยมีการใช้รูปภาพแสดงถึงปญัหาที่เกิดขึ้น รูปภาพ

เหล่าน้ีจะแสดงออกมาเป็นโครงข่าย(network) หรือ กราฟ(graph) 

ประกอบไปดว้ย  

2.2.1 โหนด (Node) เป็นจดุทีใ่ชแ้ทน อาคาร หรอื สถานที่ เช่น สีแ่ยก 

ป้ายรถเมล ์สถานีรถไฟ ขอ้ต่อของท่อน้ํา เป็นตน้ 

2.2.2 อาร์ก (Arc) เป็นเสน้ที่เชื่อมโยงระหว่างจุดใช้แทน ถนนหรอื

ระยะทางจากโหนดหน่ึงไปโหนดหน่ึง เช่น ถนน ท่อน้ํา รางรถไฟ เป็น

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

178



 

ต้น โดยอารก์บางครัง้จะมตีวัเลขที่แสดงถงึระยะทางระหว่างโหนด หรอื

ระยะเวลาทีใ่ชเ้ดนิทาง หรอื คา่ใชจ้า่ยจากโหนดไปโหนด 

การวเิคราะหโ์ครงข่าย (Network Analysis) อาศยัหลกัการวเิคราะห์

ข้อมูลตามหลกัการของ Operation Research โดยวเิคราะห์หาค่าที่

เหมาะสมที่สุดในการคิดเส้นทาง จากโครงสร้างของโครงข่าย ซึ่ง

ประกอบไปด้วยโหนดและอาร์ก ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ

จดัสง่ชิน้งานได ้

ในงานวิจ ัยน้ีจะใช้เทคนิคในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด โดยมีการ

กําหนดการเคลื่อนที่ คดิจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุด พจิารณาจากจุดที่ส ัน้

ที่สุด และวิเคราะห์ต้นทุนของเส้นทางเหล่านั ้น โดยมีหลักในการ

วเิคราะหด์งัน้ี 

• วเิคราะหห์าเสน้ทางที่ส ัน้ที่สุด จากเสน้ทางการเคลื่อนที่ที่แตกต่าง

กนัของชิน้งาน 

• วเิคราะหร์ปูแบบในการเคลื่อนทีแ่ต่ละครัง้ของชิน้งาน 

• วิเคราะห์เลือกเส้นทางที่ เหมาะสมที่สุด จากช่วงเวลาและ

ระยะเวลา ทีใ่ชใ้นการเคลื่อนทีจ่ากโหนดหน่ึงไปโหนดหน่ึง 

• วเิคราะหส์ถานการณ์นอกเหนือจากสถานการณ์ปกตหิากการเดนิ

รถไมส่ามารถเดนิตามเสน้ทางได ้

• วเิคราะหเ์รื่องทศิทางการเดนิรถ ต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ เพื่อให้

เกดิความยดืหยุน่ในระบบ 

• วเิคราะหล์ําดบัการสง่งานไปยงัสถานี โดยมขีอ้กําหนดเป็นเวลาใน

การสง่งาน 

สําหรบัอลักอรทิมึดจิตรา (DIJKSTRA’s Algorithm) จะเป็นการหา

ระยะทางทีส่ ัน้ทีส่ดุ (shortest-path-tree) โดยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนดงัน้ี 

• ขัน้ตอนการหาระยะทางทีส่ ัน้ทีส่ดุสาํหรบัการเดนิรถ 

• ขัน้ตอนการแก้เส้นทางแบบลําดับชัน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความเรว็ใหก้บัระบบ 

โดยข้างต้นที่กล่าวมาน้ี ผู้วิจยัได้นําแผนที่มาจําลองในระบบโดยใช้

ทฤษฎีกราฟเขา้มาร่วมประยุกต์ โดยแปลงแผนที่เสน้ทางการเดนิรถให้

เป็นกราฟเชิงเดี่ยวแบบต่อเ น่ืองเพื่อให้สามารถระบุทิศทางและ

ความสมัพนัธ์ของระยะทางระหว่างสถานที่ลงไปในกราฟ สําหรบัการ

กําหนดเสน้ทางการเดนิรถในระบบน้ี จะกําหนดใหโ้หนด แทนจุดที่ใช้ใน

การรบัและส่งชิ้นงานเพื่อการผลิต และอาร์ก แทนระยะทางระหว่าง

โหนดแต่ละโหนด มีการกําหนดตัวเลขระยะทางลงไปในเส้นกราฟ 

เรยีกว่าการกําหนดน้ําหนัก (Weight Graph) โดยทัว่ไปค่าที่ใช้ในการ

กําหนดน้ําหนกั สามารถแทนไดท้ัง้คา่ใชจ้า่ยในการเคลื่อนที่จากโหนดไป

โหนด หรอืระยะทาง หรอืเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิรถได ้

สมการทีใ่ชใ้นการคาํนวณมดีงัน้ี 

 },{ EVG =  (1) 
โดย  G แทน กราฟนํา้หนักของโครงข่าย 
 V แทน เซตของโหนดต่อโหนดในกราฟ 
 E แทน เซตของอาร์กในกราฟ 

 D(u), D(v) แทนความยาวของเส้น (u ,v)  โดย (u, v) เป็นสมาชิกของ 
เซต E โดยความยาวทุกเส้นของ (u ,v)  จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า  0 ดังน้ันจึงต้องกาํหนดให้ 
S แทนเซตของโหนดยอดโดยมีค่าเร่ิมต้นเป็นเซตว่าง 

 D[v] แทนค่าระยะทางจากโหนดเร่ิมจนถึงโหนดยอด (v)  
Q แทนเซตของ F โหนดยอด (v) ท่ียงัไม่เข้าการวนซํ้า (loop) และมีค่าเร่ิมต้น

เป็น V(G) 
การเลือกโหนด u ที่จะเข้าวนซ้ํา จะเลอืกโดยพจิารณาโหนดที่อยู่ใน

เซต Q ที่มคี่า d[u] ตํ่าที่สุด เมื่อเลอืกแล้วจุดน้ีจะทําการลบออกไปจาก

เซต Q แลว้นําไปใสใ่นเซต S แทน  

ตรวจสอบทุกโหนด v ทีม่เีสน้จากโหนด u ไปถงึโหนด v วา่  

ถา้ d[v] > d[u] ÷ w (u,v) d[u] แลว้ดงันัน้ 

จะตอ้งเปลี่ยน d[v] = d[u] + w(u,v) แล้วปรบัแกโ้หนดยอด v ว่าต้องมา

จากโหนด u และวนซ้ําจนกระทัง้เซต Q เป็นเซตว่าง จงึจะไดเ้สน้ทางที่

ส ัน้ทีส่ดุ ตามตอ้งการ 

2.3 AGV (Automatic Guided Vehicle) [3] 

AGV เป็นรถขนาดเล็กขบัเคลื่อนด้วยระบบอตัโนมตั ิมกีารนํามาใช้

แพร่หลายในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอุปกรณ์ลําเลียงและขนถ่ายสินค้า 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม โดยระบบรถ AGV มี

สว่นประกอบดงัน้ี  

• ตวัรถ ประกอบดว้ย กลไกขบัเคลื่อน มอเตอร ์และ

แบตเตอรี ่

• ชุดควบคมุการทํางานของรถ 

• ระบบนํารอ่งทางเดนิรถ 

• สว่นตดิต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร ์

โดยทัว่ไปรถ AGV จะถูกออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่

แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัตน้ทุนและประเภทงาน โดยส่วนใหญ่ระบบการนํา

รอ่งของรถ AGV จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

• แบบกําหนดเสน้ทางเดนิแน่นอน เช่น การใช้สายและแถบสบีนพืน้

เพื่อกําหนดทางเดนิของรถ  

• แบบเส้นทางเดินอิสระ เช่น การนําระบบ GPS (Global 

Positioning System: GPS) มาใช ้เป็นตน้ 

ซึ่งทัง้ 2 แบบ จะมกีารเชื่อมต่อกบัระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัการ

และประมวลผลในระบบ 

3. ระบบการขนส่งช้ินส่วนยานยนตใ์นสายงานผลิตขึน้รปู 

3.1 มลัตเิอเยนต ์

สําหรบัการจดัการระบบการขนส่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนตน์ัน้ ผูใ้ชไ้ดใ้ชท้ฤษฎกีราฟซึง่เป็นโครงสรา้งของตรรกศาสตรท์ี่มี

รปูแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุสองวตัถุ 

สญัลกัษณ์วงกลมแสดงจาํนวนของโหนดดงัภาพและเสน้โคง้ระหว่าง

โหนดแสดงระยะทาง  โดยสิง่เหล่าน้ีจะถูกใช้หาเส้นทางที่เหมาะสมและ

บรหิารจดัการการจราจรทีต่ดิขดัเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลทีด่ทีีส่ดุ  
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3.2 ดจิคสตรา 

 การหา เส้นทางที่ส ัน้ที่สุดระหว่างโหนดหน่ึงไปยงัโหนดอื่น ๆ จะใช้

ระยะเสน้โคง้แสดงขอ้มูลระหว่างจุดหน่ึงไปอกีจุดหน่ึง เสน้ทางของรถจะ

ถูกเกบ็ขอ้มูลโดยการใช้แทก็ RFID (radio frequency identification) ซึ่ง

เสน้ทางทีส่ ัน้ทีส่ดุจะถูกประมวลผล เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลในปจัจุบนักบั

ขอ้มลูก่อนหน้าน้ี เพื่อหาเสน้ทางทีเ่หมาะสม 

รปูที1่ เสน้ทางขนส่งในระบบ 

จากรูปที่ 1 แสดงใหเ้หน็เส้นทางของจุดรบัส่งชิ้นส่วนการผลติ โดย

จุดเริม่ต้นจะแทนดว้ยจุด "S" และจุด "D" แทนสถานีที่นําชิ้นส่วนในการ

ผลติลงจากรถ AGV และจุด "P" แทนสถานีที่นําชิ้นส่วนในการผลติขึน้

วางบนรถ AGV ตวัเลขบนเสน้แทนระยะทางจากสถานีหน่ึงไปอกีสถานี

หน่ึง โดยมสีถานีทัง้หมดหกสถานี  ซึ่งแต่ละสถานีมสีถานีย่อยเป็นสถานี

รบัและถ่ายชิน้สว่นตามแต่ทีม่กีารเรยีกการผลติ โดยการคน้หาเสน้ทางที่

ส ัน้ทีส่ดุจากจดุ S ไปยงัแต่ละสถานี จะมขี ัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ขัน้ท่ีหน่ึง การหาเส้นทางที่ส ัน้ที่สุดจากจุดเริม่ไปสถานีเพื่อทําการ

จดัสง่สนิคา้ 

 ขัน้ท่ีสอง การหาเสน้ทางที่ส ัน้ที่สุดสถานีไปยงัไปยงัจุดซึ่งเป็นพืน้ที่

พกัสนิคา้ 

สําหรบัเสน้ทางในผงัการขนส่งมทีัง้หมด  11 เสน้ทาง คดิเป็นระยะทาง

ของแต่ละเสน้ทาง ดงัน้ี 

 

เสน้ทางที ่1 : S > C > D3 > P3 > R > S 

; รวมความยาว 155 เมตร 

เสน้ทางที ่2 : S > C > D3 > P3 > D6 > P6 > R > S 

; ความยาว รวม 215 เมตร 

เสน้ทางที ่3 : S > C > D3 > P3 > D5 > P5 > R > S 

; ความยาว รวม 235 เมตร 

เสน้ทางที ่4 : S > C > D3 > P3 > D4 > P4 > R > S 

; ความยาว รวม 255 เมตร 

เสน้ทางที ่5 : S > C > D2 > P2 > R > S 

; รวมความยาว 155 เมตร 

เสน้ทางที ่6 : S > C > D2 > P2 > D6 > P6 > R > S 

; รวมความยาว 205 เมตร 

เสน้ทางที ่7 : S > C > D2 > P2 > D5 > P5 > R > S 

; ความยาว รวม 215 เมตร 

เสน้ทางที ่8 : S > C > D2 > P2 > D4 > P4 > R > S 

; ความยาว รวม 235 เมตร 

เสน้ทางที ่9 : S > C > D1 > P1 > R > S 

; ความยาว รวม 175 เมตร 

เสน้ทางที ่10 : S > C > D1 > P1 > D6 > P6 > R > S 

; ความยาว รวม 235 เมตร 

เสน้ทางที ่11 : S > C > D1 > P1 > D5 > P5 > R > S 

; ความยาว รวม 235 เมตร 

เสน้ทางที ่12 : S > C > D1 > P1 > D4 > P4 > R > S 

; ความยาว รวม 235 เมตร 

 
รูปท่ี 2 แผนผงัแสดงการขนส่ง 

 สําหรบัเส้นทางการขนส่งชิ้นส่วนการผลิตไปยงัแต่ละสถานีนัน้ จะ

เลือกเส้นทางที่นําไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุด โดยพิจารณา เส้นทางที่ถูก

เลอืกจากสถานีทีผ่า่น โดยอตัโนมตัติามคาํสัง่ของโปรแกรมที่ออกแบบไว้

ในระบบ สามารถแจกแจง เสน้ทางแต่ละเสน้ทาง ดงัน้ี 

 

เสน้ทางที ่1 : สถานีที ่3 

เสน้ทางที ่2 : สถานีที ่3 และ 6 

เสน้ทางที ่3 : สถานีที ่3 และ 5 

เสน้ทางที ่4 : สถานีที ่3 และ 4 

เสน้ทางที ่5 : สถานีที ่2 

เสน้ทางที ่6 : สถานีที ่2 และ 6 

เสน้ทางที ่7 : สถานีที ่2 และ 5 

เสน้ทางที ่8 : สถานีที ่2 และ 4 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

180



 

เสน้ทางที ่9 : สถานีที ่1 

เสน้ทางที ่10 : สถานีที ่1 และ 6 

เสน้ทางที ่11 : สถานีที ่1 และ 5 

เสน้ทางที ่12 : สถานีที ่1 และ 4 
 

 ในการจดัการระบบจราจรของการขนส่งชิ้นส่วนการผลิต แบ่ง

ออกเป็น 3 กรณี ดงัน้ี 

 กรณีที่ 1 จากรูปที่ 4 หาก รถ AGVs มคีวามสําคญัเร่งด่วนจะให้

ความสาํคญั มคีา่เท่ากบั 1 (priority = 1) 

 กรณีที ่2 จากรปูที ่5 เคส 1 รถ AGVs ทัง้สองมคีวามสําคญัแตกต่าง

กนั ถา้ความสาํคญัของรถเท่ากบัหน่ึง รถ AGV คัน้นัน้ จะไดส้ทิธิไ์ปก่อน

(priority = 1 , go first ) 

 กรณีที ่3 จากรปูที ่5 เคส 3 รถ AGVs ทัง้สองทีม่คีวามสําคญั เป็น 0 

เท่ากนั จะพจิารณาจากเวลาทีใ่ชน้้อยกวา่ไดส้ทิธิไ์ปก่อน 

 
รปูที ่3 แสดงการจดัการในจุดเชือ่มต่อในกรณทีี ่1  

 
รปูที ่4 แสดงการจดัการในจุดเชือ่มต่อในกรณทีี ่2 

 
รปูที ่5 แสดงการจดัการในจุดเชือ่มต่อในกรณทีี ่3 

 

4. ผลการทดลอง 

สําหรับระบบแสดงผลติดตามและควบคุม รถAGV จะแสดง

รายละเอียดขอ้มูลในการเคลื่อนทีข่องรถ AGV ขณะอยู่บนเส้นทางการ

เดนิรถ ดงัแสดงใน รปูที ่6 

 
รปูที ่6 แผงควบคุมและแสดงผลการทาํงานของ รถ AVG 

 ในหน้าจอแสดงผลน้ี ผูใ้ชต้อ้งระบุสถานีทีม่กีารขนสง่ชิน้ส่วนการ

ผลติขึน้และลง ของรถ AGVs แต่ละคนั หลงัจากระบบเริม่ทํางาน ขอ้มลู

จะถูกแสดงบนหน้าต่างน้ี 

ตวัอย่างเช่นสถานี P คอื จุดที่นําชิ้นส่วนลงของรถ AGV1 และ รถ

AGV2 สถานี M คอืจดุทีนํ่าชิน้สว่นขึน้ของรถ AGV1 และสถานี N คอืจุด

ทีนํ่าสนิคา้ขึน้ของรถ AGV2 เมื่อเริม่เปิดใช้โปรแกรม AGVs จอแสดงผล 

จะแสดงตําแหน่งปจัจบุนั ตําแหน่งถดัไป เวลาปจัจบุนั ลําดบัความสําคญั 

สถานะ AGV สถานะสนิค้า และเสน้ทางลําเลียงสนิค้า จากการแสดง,

ตําแหน่งถดัไปของรถ AGV1 และรถ AGV2 คอื HR ( จุดทางขวา) ซึ่ง

ถ้าเป็น ตําแหน่งเดยีวกนั ระบบจะตอ้งจดัการกบัลําดบัการจราจรที่เกิด

การติดขดัของรถ AGV1 ซึ่งมาถึง ในตําแหน่ง HR ที่ เวลา10:20:30 

และรถ AGV2 ที่จะมาถงึ ในตําแหน่ง HR ที่เวลา 10:20:31 ดงันัน้ รถ 

AGV1 จงึไดร้บัความสําคญัเป็นอนัดบัแรก และ รถAGV2 จะต้องรอ

จนกวา่รถ AGV1 ออกจากตําแหน่ง HR 

5. บทสรปุ 

  บทความน้ีเป็นงานวจิยั ทีม่กีารประยุกต์ใช้อลักอรทิึมดจิตรา มาใช้

จดัการ และแก้ปญัหาระบบการจราจร ที่เกิดจากการขนส่งชิ้นงานเพื่อ

การผลติในระบบงานขึน้รูปโลหะ โดยการหาเสน้ทางที่เหมาะสมสําหรบั

เสน้ทางการเดนิของรถ AGV นัน้ ทําใหร้ะบบการผลติสามารถลดต้นทุน

การจดัส่ง เพิม่ประสทิธภิาพในขบวนการผลติได ้สําหรบัการพฒันาการ

วจิยัในอนาคต ทางผูว้จิยัมแีนวทางในการเพิม่พารามเิตอร ์เช่น น้ําหนัก

ของชิน้งาน หรอืการจํากดัขนาดของชิ้นงาน เป็นต้น ที่สามารถปรบัปรุง

ประสทิธภิาพการทํางาน และประสทิธภิาพในระบบการจดัการการขนส่ง

การชิน้สว่นยานยนตต์่อไป 
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บทคัดย่อ 

    งานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ท่ี

สําคัญของการบาํรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร โดยนาํหลกัการการปรับปรุง

อยา่งมีคุณค่าเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร ประสิทธิภาพของคน 

และคุณภาพของสภาพแวคลอ้มท่ีทาํงาน โดยนาํขั้นตอนดาํเนินการทั้ง 7 

ขั้นตอน มาประยุกตใ์ช้ในโรงงานโม่แป้งขา้วสาลี เพ่ือสร้างจิตสํานึกของ

การดูแลรักษาเคร่ืองจักรให้แก่พนักงานผู้ควบคุมเคร่ืองจักร เพ่ือเป็น

จุดเร่ิมต้นของการร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม และจัดการองค์ความรู้เพ่ือ

ถ่ายทอดต่อกนั เพ่ือการพฒันาปรับปรุงท่ีย ัง่ยนื   

    ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการ ไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน

ควบคุมเคร่ืองจกัร จากเดิมทาํหน้าท่ีเพียงการควบคุมเคร่ืองจกัรเพียงอย่าง

เดียว สามารถค้นหาขอ้บกพร่องของเคร่ืองจกัร และสามารถแก้ไขความ

ผิดปกติเบ้ืองตน้ สามารถลดความสูญเปล่าทุกประเภท เปรียบเสมือนเป็น

อุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติตลอดเวลา ทาํให้รู้ทันเวลาก่อนท่ีจะเกิด

เคร่ืองจกัรเสียขั้นรุนแรง ทาํให้ช่างซ่อมบาํรุงแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ช่วยแบ่งเบาภาระงานของช่างซ่อมบาํรุง และทาํให้ความพร้อมใชง้านของ

เคร่ืองจกัรเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรเพ่ิมข้ึน 

จากเดิมร้อยละ 76.49 เป็นร้อยละ 85.99 

   คาํสําคญั: การบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง, การบาํรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมี

ส่วนร่วม, ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร, โรงงานโม่แป้งขา้วสาลี 

 

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. 

   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 

    ในปจัจุบนัการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีของประเทศ

ไทย มีความต้องการของตลาดสูงมาก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมความต้องการบรโิภคของคนไทย ตามสภาพสงัคมที่เร่งรีบ 

ตอ้งทํางานแข่งกบัเวลา และการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการที่มคี่านิยม

บรโิภคอาหารแบบชาวตะวนัตก ทําใหอุ้ตสาหกรรมการผลติแป้งขา้วสาลี

มคีวามต้องการสูง ซึ่งแป้งสาลีเป็นวตัถุดิบที่สําคญัสําหรบัผลิตอาหาร

หลายๆ ชนิด การผลิตต้องรองรับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และจะตอ้งผลติผลติภณัฑใ์หเ้พยีงพอ

ต่อความต้องการ จําเป็นอย่างยิ่งต้องมกีารบรหิารจดัการกระบวนการ

การผลติใหไ้ดผ้ลผลติเตม็ความสามารถของเครื่องจกัร อกีทัง้เครื่องจกัร

ทีท่ํางานอยูต่อ้งมคีวามพรอ้มในการผลติและต้องผลติผลติภณัฑไ์ดอ้ย่าง

มีคุณภาพ และผลิตได้อย่างต่อเน่ือง การที่เครื่องจกัรต้องผลิตอย่าง

ต่อเ น่ืองนั ้นส่งผลกระทบถึงอายุการใช้งานของเครื่องจักร ทําให้

เครื่องจกัรนัน้เสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อเกิดการชํารุด

อยา่งรนุแรง ซึง่ทําใหย้ากต่อการซ่อมแซมใหเ้ครื่องจกัรนัน้กลบัมาใช้งาน

ไดด้งัเดมิ  การผลติอย่างต่อเน่ืองเป็นการยากที่จะบํารุงรกัษาเครื่องจกัร

ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ส่งผลต่อสมรรถนะลดลงเรื่อยๆ  ทําให้

ประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร (Overall Equipment Effectiveness: 

OEE) ลดลง จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบการบํารงุรกัษาทีเ่หมาะสม 

   การมอบหมายงานการบํารุงร ักษาให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อม

บํารุงรกัษาแต่เพยีงฝ่ายเดยีว จะต้องใช้บุคลากรซ่อมบํารุงจํานวนมาก 

ถ้ากําหนดให้ฝ่ายผลิตมีหน้าที่ดูแลรกัษาเครื่องจักรที่ตนเองใช้ จะ

สามารถแบ่งเบาภาระของช่างซ่อมบํารุงได ้เมื่อเครื่องจกัรบกพร่อง ต้อง
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รอช่างซ่อมบํารุงมาแก้ไขเท่านัน้ ทําใหเ้กดิการเสยีหายต่อกระบวนการ

ผลติเป็นอยา่งมาก และถา้ความบกพร่องของเครื่องจกัรรุนแรงอาจส่งผล

กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรกัษาที่สูงมาก และสง่ผลต่อความ

พงึพอใจของลูกค้าลดลง ซึ่งอาจเกิดความเสียหายรุนแรงในระยะยาว 

ดงันัน้ ถา้กระบวนการผลติจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบที่ด ีตดิตามสภาพ

ของเครื่องจกัรที่ใช้อยู่อย่างใกล้ชิด ความน่าเชื่อถือของเครื่องจกัรจะ

เพิม่ขึ้น ความสามารถผลิตได้ตามแผนและสมรรถภาพของเครื่องจกัร

เพิม่ขึน้ เป็นอกียทุธวธิหีน่ึงทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

    ผู้วิจยัได้เล็งเห็นความสําคญัของการนําการบํารุงรกัษาด้วยตนเอง 

(Autonomous Maintenance: AM) มาประยุกต์ ใช้ ง านบํ ารุ ง ร ักษา

เครื่องจกัร เพื่อการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงทศันคติของพนักงาน อนั

จะส่งผลให้พนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องจกัรอุปกรณ์ เพิ่มเติม

ความรู้ความสามารถการแก้ไขปญัหาเบื้องต้นของเครื่องจกัรอุปกรณ์  

และสรา้งจติสํานึกการมสี่วนร่วมของการบํารุงรกัษาและการทํางานเป็น

ทมี นอกจากน้ี การบํารงุรกัษาดว้ยตนเอง (AM) เป็นกจิกรรมเพื่อพฒันา

ตนเองใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะการดูแล การบํารุงรกัษา ซึ่ง

AM เป็นการดึงเอาศกัยภาพความสามารถของพนักงานออกมา ทําให้

พนักงานสามารถค้นพบเส้นทางอาชีพอีกเส้นทางหน่ึง เพื่อการพฒันา

เส้นทางอาชพีของตนเอง AM จะนํามาซึ่งพนักงานผู้ควบคุมเครื่องจกัร

ของฝ่ายผลิตหรอืพนักงานหน้างาน เพิม่พูนจติสํานึกในการรกัและหวง

แหนเครื่องจกัรทีต่นเองใชง้าน ประดจุเป็นเจา้ของเครื่องจกัรและอุปกรณ์

นัน้ สร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องจกัรเพิ่มขึ้น งานวิจยัน้ีได้กําหนด

วตัถุประสงค ์ เพื่อ OEE เพิม่ขึน้ไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 85 

 

2. หลกัการพืน้ฐานและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

   TPM คอืระบบการบํารุงรกัษา โดยเน้นแนวคดิจากความร่วมมอืของ

ทุกฝ่าย ตัง้แต่ผู้บริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบํารุงรกัษา 

ฝา่ยจดัซือ้ รวมถงึผูป้ฏบิตังิาน ซึ่งมสี่วนสําคญัของระบบการบํารุงรกัษา 

เป็นหลกัปฏบิตัใิหมว่า่ เครื่องจกัรนัน้ควรไดร้บัการบํารุงรกัษาบนพืน้ฐาน

การเพิม่ผลิตภาพ (Productivity) TPM ไดด้ําเนินการอย่างจรงิจงัใน 

บรษิทั Nippon Denso ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัยานยนต์จนประสบ

ความสาํเรจ็ ซึง่เป็นววิฒันาการขัน้สาํคญัของ TPM [1] 

   TPM เป็นการบํารุงรกัษาเครื่องจกัรที่ได้รบัความนิยมและได้ดําเนิน

อยา่งแพรห่ลาย [1, 2, 3] เป็นกจิกรรมที่เน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน

ทุกคน รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสูงต้องมุ่งม ัน่ดําเนินการ ติดตาม และวดั

ประสทิธผิล เพื่อความกา้วหน้าอย่างยัง่ยนื โดยใช้ดชันีชี้วดั OEE [1, 2, 

4, 5] อย่างไรกต็าม สําหรบัวสิหกจิขนาดเลก็อาจใช้ดชันีชี้วดัที่ง่าย คอื

ความพรอ้มใชง้านของเครื่องจกัร (Availability: A) [4] 

   TPM เป็นกิจกรรมโครงการระยะยาว เพื่อรองรบัความสําเร็จของ

องคก์ร ส่วนใหญ่จะเริม่ต้นโครงการจากกจิกรรมแรกของ TPM คอื AM 

[3, 5, 6] เน่ืองจากใช้เครื่องมอืพืน้ฐานธรรมดา เช่น 5ส KAIZEN เพื่อ

สรา้งจติสํานึกของการทํางานเป็นทมี [4, 5] อบรมและปฎิบตัจิรงิ งาน

บํารุงรกัษาเครื่องจกัรขัน้พืน้ฐาน เช่น ทําความสะอาด หล่อลื่น ขนัแน่น 

ซึง่พนกังานฝา่ยผลติทําไดด้ ีถา้ไดร้บัการอบรมทีเ่หมาะสม [3, 7, 8] 

   ขัน้ตอนการดําเนินงาน AM นัน้ ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน [3, 5, 6] 

ดชันีชีว้ดัความสําเรจ็ของ AM นอกจาก OEE ดงักล่าวขา้งต้น ผลลพัธท์ี่

เป็นรปูธรรม ยงัจะทําใหเ้ครื่องจกัร พนักงาน และสภาพแวดล้อมสถานที่

ทํางาน เปลี่ยนแปลงดีขึ้น วฒันธรรมองค์กรดีขึ้น [3] เครื่องจกัรเสีย

ฉุกเฉิน (Breakdown) ลดลง [9, 10, 11] เป็นต้น เป็นพืน้ฐานที่สําคญั 

เพื่อดาํเนินการโครงการ TPM อยา่งสะดวกและมัน่คงต่อไป 

 

3.วิธีการดาํเนินการ 

    โรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานโม่แป้งข้าวสาลี ตัง้อยู่ในจังหวัด

สมุทรปราการ พนักงาน 170 คน พืน้ที่ 9 ไร่กว่า มกํีาลงัการผลติ 400 

ตนัต่อวนั ประกอบดว้ยสายการผลิต 2 สาย มนีโยบายด้านคุณภาพ 

ความสะอาดสุขอนามยั และมาตรฐานความปลอดภยั ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานการผลติ เช่น ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, 

HACCP, HALAL และ FSSC 22000 

   เน่ืองจากธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งสาลีนัน้มกีารแข่งขนัสูงมากดงักล่าว

ขา้งตน้ ดงันัน้ โรงงานกรณีศกึษาจําเป็นอย่างยิง่ต้องปรบัปรุงทุกๆ ดา้น 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ได้พยายามหากลยุทธ์การ

บรหิารงานต่างๆ เพื่อสร้างแผนปฏิบตัิการที่ดีและเหมาะสมกบัองค์กร 

แนวคิด AM เ ป็นกิจกรรมป้องกันการเกิดความสูญเปล่า  และมี

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง สามารถดูแล

รกัษาเครื่องจกัรใหพ้รอ้มใชง้าน เดนิเครื่องไดเ้ตม็สมรรถนะ    

    การวจิยัน้ี ได้เลือกเครื่องโม่ B1 B2 เป็นเครื่องต้นแบบ ซึ่งเป็น

เครื่องจกัรสาํคญัของกระบวนการ เป็นเครื่องโม่รุ่น MDDL 8 Roller ผลติ

โดย Buhler [12, 13] 

    ก่อนดําเนินการได้เกบ็ขอ้มูล OEE เป็นเวลา 6 เดอืน (มกราคม -

มถุินายน 2557) ดงัตารางที ่1 คา่เฉลีย่ OEE ตลอด 6 เดอืนเท่ากบั รอ้ย

ละ 76.5 การดําเนินการกจิกรรม AM ประกอบดว้ยขัน้ตอนปฏบิตักิาร 

การตรวจประเมนิเพื่อตดิตามผลการดําเนินการ ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอน

เตรยีมการ และ 7 ขัน้ตอนของ AM ดงัรปูที ่1 

 

   ตารางที ่1 ค่า OEE เดอืน มกราคม – มถุินายน 2557 

เดอืน A% P%  Q%  OEE% 

ม.ค 90.93 83.25 100.00 75.70 

ก.พ 88.82 83.13 100.00 73.84 

ม.ีค 91.46 84.78 100.00 77.54 

เม.ย 92.06 85.07 100.00 78.32 

พ.ค 90.88 80.57 100.00 73.22 

ม.ิย 93.16 86.29 100.00 80.39 

ค่าเฉลีย่ 91.22 83.85 100.00 76.49 

   หมายเหตุ     OEE% = A% x P% x Q%  
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รปูที ่1 แผนภมูดิาํเนินการกจิกรรม AM 

 

   ขัน้ตอนการเตรยีมการ 

   การเตรยีมการก่อนเริม่ข ัน้ตอนที่ 1 ถอืว่ามคีวามสําคญัมาก เพราะจะ

เป็นกา้วแรกทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ การเตรยีมการไดด้ําเนินการเหมอืน

ดําเนินโครงการ TPM เพราะจะนําไปสู่การดําเนินการประสบผลสําเรจ็

ต่อไป ไดด้ําเนินการดงัต่อไปน้ี 1) ไดป้ระกาศพนัธสญัญาสนับสนุนของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 2) ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั AM ความรูเ้บื้องต้นของ

เครื่องจักรและขัน้ตอนการดําเนินการอย่างละเอียด 3) ได้จ ัดตัง้

คณะกรรมการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม และได้แต่งตัง้ทีม AM 

ประกอบดว้ยฝา่ยผลติ ช่างซ่อมบํารุง และฝา่ยอื่นๆ 4) กําหนดนโยบาย 

และเป้าหมาย 5) จดัทําแผนดาํเนินการ 6) จดัพธิเีปิดอยา่งเป็นทางการ 

    ขัน้ตอนที ่1 การทําความสะอาดเบือ้งตน้ 

    ไดด้ําเนินการทําความสะอาดแบบตรวจหาจุดผดิปกตขิองเครื่องจกัร 

ซึ่งทําให้พนักงานมองเห็นจุดบกพร่อง  เช่น  การรัว่ซึม  ความหลวม  

และส่วนที่เสียหาย  การทําความสะอาดและตรวจเช็ค  ได้มอบหมาย

หน้าทีใ่หพ้นกังานควบคมุเครื่องจกัร โดยช่างซ่อมบํารงุช่วยแนะนําอบรม

ให้ความรู้ในระหว่างทําความสะอาด ไดกํ้าหนดรูปแบบความผดิปกติ 7 

ประการ เมื่อพบเหน็สิง่ผดิปกต ิไดต้ดิป้ายสขีาวในกรณีที่เหน็ว่าสามารถ

แกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง และไดต้ดิป้ายสแีดงกรณีที่ต้องใหท้างช่างซ่อมบํารุง

เป็นผูแ้กไ้ข  

    การทํากิจกรรมน้ี พนักงานควบคุมเครื่องจกัรได้พบสิ่งผิดปกติ คือ 

รอยรัว่ของลมบรเิวณขอ้ต่อท่อลม และพบรอยรัว่ฟุ้งกระจายของแป้งฝุน่ 

ทําให้มีคราบแป้งเกาะอยู่ห้องส่งกําลงั พนักงานได้ติดป้ายสีขาวไว้ซึ่ง

สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง และไดต้รวจพบมคีราบจารบทีี่แท่นเครื่อง มี

ร่องรอยการรัว่ของจารบีที่ไหลออกมาจากห้องลูกปืนของลูกกลิ้ง จงึได้

ตดิป้ายสแีดง 

    ขัน้ตอนที่ 2 การแก้ไขจุดที่ก่อใหเ้กดิสิง่สกปรกและตําแหน่งที่เข้าถึง

ยากลําบาก 

     หลงัจากขัน้ตอนที่ 1 ไดนํ้าปญัหาจากป้ายทัง้หมดมาวเิคราะหส์าเหตุ 

วิธีการแก้ไข ผู้ร ับผิดชอบ ทําการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เครื่องจักร

สมบูรณ์มากขึ้น ให้สะดวกรวดเร็วต่อการทําความสะอาด และใช้เวลา

น้อยในการดแูลระบบหลอ่ลื่นเครื่องจกัร 

    ในขัน้ตอนน้ี ทมี AM ได้รวบรวมป้ายทัง้หมด ทําตารางเรยีงลําดบั

ความสําคญั ความปลอดภยั คุณภาพ กระบวนการ จดัประชุมโดยทีม 

AM เพื่อร่วมวเิคราะห์ สาเหตุของปญัหา การแก้ไข ผู้รบัผดิชอบ โดย

มุ่งเน้นแก้ไขที่แหล่งกําเนิดของปญัหา สําหรบัเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไข

แหล่งกําเนิด ไดกํ้าหนดรายละเอยีดวธิคีวบคมุการเกดิของปญัหา 

    จากขัน้ตอนที่ 1 สิ่งผิดปกติที่ได้มาจากป้ายสีขาว และวิเคราะห์

สาเหตุพบว่า ข้อต่อลอ็คท่อลมหลวม สาเหตุรากเงา้ของปญัหาเกิดจาก

ท่อลมเสื่อมสภาพ แตกหกั พนักงานไดท้ําการเปลี่ยนขอ้ต่อ และเปลี่ยน

ท่อลมใหม ่ 

    ส่วนปญัหาที่มีรอยรัว่การฟุ้งกระจายของแป้งฝุ่นไปสู่ห้องส่งกําลัง 

วเิคราะห์สาเหตุของรากเง้าพบว่า มชี่องว่างระหว่างเครื่องและแผ่นกัน้ 

สาเหตุเกดิจากประกอบกนัไม่แน่นสนิท เกดิจากการประกอบเครื่องจกัร

ไมส่มบูรณ์ พนกังานจงึไดถ้อดประกอบแผน่กัน้ใหม ่

    ส่วนปญัหาจารบีหยดติดที่แท่นเครื่องได้ติดป้ายสีแดง ดังกล่าว

ขา้งต้นนัน้ เพื่อใหช้่างซ่อมบํารุงดําเนินการแก้ไขปรบัปรุง โดยวเิคราะห์

สาเหตุการรัว่ เกิดจากชีลรัว่ ได้เปลี่ยนซีลใหม่ และจากการวิเคราะห์

สาเหตุของรากเง้าพบว่า อีกสาเหตุหน่ึงเพราะอัดปริมาณจารบีมาก

เกินไป จึงได้กําหนด ปริมาณการอัดจารบีและปริมาณการเติม

น้ํามนัหล่อลื่นในแต่ละครัง้และระยะเวลา   

    เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนว่า งานบํารุงรกัษาบางอย่างพนักงาน

ควบคุมเครื่องจกัรสามารถตรวจสอบหาความผดิปกตไิดด้ ีสามารถช่วย

แบ่งเบาภาระของช่างซ่อมบํารุง และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ

เครื่องจกัรได้ก่อนที่จะเกิดความเสยีหายขัน้รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นการ

ป้องกนัการแกไ้ขเพิม่ความยากลําบากขึน้ เสยีเวลาซ่อมนานขึน้ 

    ขัน้ตอนที ่3  การเขยีนมาตรฐานเบือ้งตน้ 

    ขัน้ตอนเขยีนมาตรฐานเพื่อใหผู้ค้วบคมุเครื่องจกัรสามารถปฏบิตัติาม

ได้อย่างง่ายๆ เพื่อรกัษาสภาพเครื่องจักรให้คงรกัษามาตรฐานเดิม  

หลงัจากการดําเนินกิจกรรมในขัน้ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการกําหนด

วธิปีฏบิตัิของพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งใช้สําหรบัการดูแลความสะอาดและ
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ระบบหล่อลื่น รวมถงึวธิคี้นหาตําแหน่งจุดบกพร่อง ตําแหน่งที่ทําความ

สะอาดยากลําบาก กจิกรรมน้ีเพื่อป้องกนัการกลบัมาของปญัหาอกี จงึได้

สร้างมาตรฐานเพื่อพนักงานประจําเครื่องจักรใช้เป็นคู่มือระเบียบ

ปฏบิตักิารการบํารงุรกัษาประจาํวนั โดยแบ่งได ้3 กลุ่ม คอื  

    1. มาตรฐานการทําความสะอาด จากการทําความสะอาดทีผ่่านมาใน

ขัน้ตอนที่ 1 และขัน้ตอนที่ 2 ได้แสดงถงึจุดหรอืบรเิวณที่ต้องทําความ

สะอาดของเครื่องโม่แป้ง อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ตลับลูกปืน 

ฟนัเฟือง สายพานขบั อุปกรณ์นิวเมติก แท่นเครื่อง และอื่นๆ ทําความ

สะอาดเศษข้าว/เศษแป้งที่ตกค้างบรเิวณ Rollers และ Casing ได้ทํา

ความสะอาดใบพดัระบายความรอ้นมอเตอรใ์นขณะเครื่องจกัรหยดุ 

    2. มาตรฐานการหล่อลื่น บรเิวณตําแหน่งที่ต้องการหล่อลื่น ชิ้นส่วน

ต่างๆ ของเครื่องโม ่รวมทัง้กําหนดความถี่ ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบ

ระดบัน้ํามนัเกยีร์ ตรวจสอบระดบัน้ํามนั Feed Roll Geared Motor 

ตรวจระดบัน้ํามนัเกยีรข์องเฟืองขบั Grinding rolls และมาตรฐานการอดั

จารบี อดัจารบีตลบัลูกปืน ลูกกลิ้ง จุดละ 20 กรมั ตามตําแหน่งหวัอดั

จารบ ี 

    3. มาตฐานการตรวจสอบ ปรับตัง้ เพื่อทบทวนจุดต่างๆ ที่ต้อง

ตรวจสอบเป็นประจาํ การปรบัตัง้ใหเ้ครื่องจกัรพรอ้มใช้งานอยู่เสมอ เช่น 

การขนัแน่น การตัง้ค่า ตัง้ความตึงสายพาน โดยจดัทําเป็นคู่มือการ

ปฏบิตัแิบบงา่ยๆ เขา้ใจงา่ย ในรปูแบบ One Point Lesson (OPL) 

    หลงัจากขัน้ตอนที่ 3 ได้ทําการตรวจประเมนิ เพื่อตรวจสอบสรุปผล

การดําเนินการที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการส่งเสรมิการดําเนินกิจกรรม 

ทํารายการตรวจติดตาม (Check Sheets) ไดจ้ดัทํารายการตรวจโดย

ครอบคุมเรื่องความปลอดภยั ความพร้อมใช้งานของเครื่องจกัร (A) 

สมรรถนะ (P) และคุณภาพ (Q) โดยแต่ละหวัข้อให้คะแนนเท่ากบั 25 

คะแนน ทัง้หมด 4 หวัขอ้ รวมเป็น 100 คะแนน ไดต้ัง้เกณฑ์ผ่านการ

ประเมินต้องมากกว่า 80 คะแนน จากการประเมินพนักงานทุกคนได้

คะแนนมากกว่า 80 คะแนน ซึ่งถือว่าการปรบัปรุงในส่วนเครื่องจกัร

ประสบผลสาํเรจ็และสามารถเริม่ดาํเนินการในขัน้ที ่4 และ 5 ต่อไป 

    ขัน้ตอนที ่4 การตรวจเชค็โดยรวม 

    ในขัน้ตอนที่ 4 เป็นขัน้ตอนที่มุ่งเน้น การสร้างพนักงานผู้ควบคุม

เครื่องจกัรในระดบัปฏบิตักิารใหม้คีวามรู ้ความชํานาญในเรื่องเครื่องจกัร  

ไปพรอ้มๆ กบัการตรวจวดั ความผดิปกติ และแก้ไขส่วนชํารุดใหก้ลบัสู่

สภาพดงัเดมิ 

    หลงัจากพนักงานไดผ้่าน 3 ขัน้ตอนมาแล้ว ทุกคนได้เรยีนรู้การทํา

ความสะอาด การขจดัแหล่งกําเนิดของปญัหา ตลอดจนการตรวจสอบที่

จะไม่ให้ปญัหาเกิดซ้ําอีก เพื่อให้เกดิองคค์วามรู้เชงิลึกแก่พนักงานฝ่าย

ผลิต ได้นําขัน้ตอนที่ 1, 2, 3 เสรมิสร้างความรู้เพิม่เติม เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความชํานาญมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะรายละเอียดเชิงลกึเกี่ยวกบั

เครื่ อ ง โม่แ ป้ง  เช่น  ส่วนประกอบต่ างๆ หน้าที่การทํ างานของ

ส่วนประกอบที่สําคญั การตรวจสอบ การแก้ไข การให้ความรู้โดยใช้

รายละเอยีด Component Sheets, Work Instruction Sheets, และ OPL 

    ขัน้ตอนที ่5 การตรวจเชค็ดว้ยตนเอง 

    การนํามาตรฐานการทําความสะอาด การหล่อลื่น ในขัน้ตอนที่ 3 และ

มาตรฐานการตรวจสอบโดยรวมจากขัน้ตอนที่ 4 มาปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงานบํารุงรกัษาของผูค้วบคุมเครื่องจกัรใหส้มบูรณ์

มากขึน้ ทําใหเ้ครื่องจกัรเสื่อมสภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ช่วยเพิม่เวลา

พรอ้มใช้งาน (A) มากขึน้ ช่วยเพิม่สมรรถนะ (P) เครื่องจกัร และช่วย

เพิม่คณุภาพ (Q) ของผลติภณัฑ ์ 

    ขัน้ตอนที ่4 และ 5 เป็นขัน้ตอนที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ตวับุคคล 

จงึได้กําหนดการประเมนิผู้ควบคุมเครื่องจกัร ที่จะสามารถดําเนิน AM 

ได ้จงึไดด้าํเนินการต่อในขัน้ตอนต่อไป 

     จากการประเมนิพนักงานทัง้หมด 7 คน ผลการประเมนิพนักงาน 3 

คนไดค้ะแนนมากกว่า 90 คะแนน อกี 4 คนไดค้ะแนน 80 – 89 คะแนน 

ผลประเมินแสดงให้เห็นว่า พนักงานสามารถปฏิบัติการบํารุงรกัษา

เครื่องจกัรดว้ยตนเองได ้ โดยคณะกรรมการส่งเสรมิการดําเนินกจิกรรม 

ไดต้รวจประเมนิความรูแ้ละทกัษะของผูป้ฏบิตังิานซึง่เกีย่วกบั เครื่องจกัร  

    ขัน้ตอนที ่6 การเขยีนมาตรฐาน 

    เ ป็นขัน้ตอนทบทวนหน้าที่ของผู้ ใช้ เครื่ อ งจักร การปรับปรุง

ประสทิธผิลของการดําเนินการ และมาตรฐานทุกอย่างที่เกี่ยวขอ้งตัง้แต่

ข ัน้ตอนปรบัปรุงจนถงึการควบคุมมาตรฐาน AM และไดเ้พิม่เตมิส่วนที่

จําเป็นคือกิจกรรมเพื่อควบคุมดูแลรกัษาสภาพเครื่องจกัรอย่างจรงิจงั 

และพยายามทําให้บทบาทหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

สายการผลิตได้ร ับการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึพยายามลดความสูญเปล่า และสามารถดําเนิน AM ได้

อยา่งสมบูรณ์  

     หลงัจากไดด้ําเนินกจิกรรมกบัเครื่องต้นแบบผ่านมา 5 ขัน้ตอนแล้ว 

ขัน้ตอนน้ีนําสิง่ทีไ่ดค้น้พบ ทีไ่ดใ้ชใ้นแต่ละขัน้ตอนมาเขยีนเป็นมาตรฐาน

การทําความสะอาด ภายนอก เช่น ฝาครอบ แท่นเครื่อง ภายในเครื่อง 

เช่น Feed Gate ลูกกลิง้ Roller Transmission มาตรฐานการหล่อลื่น ได้

กําหนดจํานวนจุดที่ต้องหล่อลื่น สารสําหรับหล่อลื่น และปริมาณ 

นอกจากนั ้น  มาตรฐานการตรวจสอบ ความตึงของสายพาน 

Transmission สายพานตน้กําลงั การตัง้คา่ทีร่ะดบัผลกระทบต่อคุณภาพ

ผลติภณัฑ ์เช่น การตัง้ Feed Gate ป้อนวตัถุดบิเข้าเครื่อง การตัง้การ

บบีของลูกกลิง้โม ่ 

    ขัน้ตอนที ่7 การปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 

    ในขัน้ตอนน้ีไดก้ารรวบรวมผลสรปุกจิกรรมทัง้หมดที่ไดด้ําเนินการมา

ตัง้แต่ข ัน้ตอนที่  1 จนถึงขัน้ตอนที่  6 เพื่ อ ให้พนักงานเห็นการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ เชน่ เครื่องจกัร พนักงาน สภาพแวดล้อม นอกจากน้ี

ยงัเกดิความทา้ทายทีจ่ะหาวธิแีกไ้ขปญัหาต่างๆ เพื่อเกดิการพฒันา โดย

มแีนวคดิวา่ การปรบัปรงุนัน้เป็นเรื่องไม่มทีี่สิน้สุด ไดนํ้าผลดําเนินการที่

ประสบผลสําเร็จ แสดงเป็นบอร์ดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

หน่วยงานอื่นได้เหน็ ได้ศึกษาวธิดีําเนินกิจกรรมอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 

ไดแ้สดงรปู ก่อน-หลงั ดาํเนินการ เพื่อชีใ้หเ้หน็พฒันการอย่างชดัเจน ทํา

ให้เข้าใจขัน้ตอนอย่างถูกต้อง จนนําไปสู่ความสําเร็จและพฒันาเพื่อ

กําหนดนโยบายที่ยกระดบัเป้าหมาย ขยายกจิกรรมไปยงัหน่วยงานอื่น 
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ทําใหข้ยายการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทัง้องคก์ร ไดจ้ดัใหม้กีารประกวด

ผลการดําเนินการและประกาศเกยีรตคิุณอย่างเป็นทางการ ทําใหม้กีาร

พฒันาอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

    หลงัจากจบขัน้ตอนที่ 6, 7 แล้ว ไดต้รวจประเมนิเพื่อตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ผ่านมาทัง้หมด โดยคณะกรรมการส่งเสริมการดําเนิน

กจิกรรม ซึง่เป็นการตรวจประเมนิผลสาํเรจ็การดําเนินโครงการ AM ของ

เครื่องต้นแบบน้ี โดยเน้นประเมนิการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจกัร การ

เปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

สภาพการทํ างาน ผลการประเมินผ่านทั ้ง เครื่ องจักร  คน และ

สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบของ AM จงึนําไปสู่

การขยายกจิกรรมจากเครื่องตน้แบบไปสูทุ่กเครื่องจกัรทัว่ทัง้องคก์ร 

     หลงัดาํเนินการไดร้วบรวมคา่ OEE ตัง้แต่ กรกฎาคม – ธนัวาคม 

2557 ดงัตารางที ่2 ซึง่มคีา่เฉลี่ยตลอด 6 เดอืน เท่ากบั รอ้ยละ 85.99  

 

     ตารางที ่2 ค่า OEE เดอืน กรกฎาคม-ธนัวาคม 2557 

เดอืน A% P% Q% OEE% 

ก.ค 93.19 87.34 100.00 81.39 

ส.ค 93.51 91.15 100.00 85.24 

ก.ย 93.93 92.36 100.00 86.75 

ต.ค 93.44 91.94 100.00 85.91 

พ.ย 94.99 92.08 100.00 87.47 

ธ.ค 95.34 93.55 100.00 89.19 

ค่าเฉลีย่ 94.07 91.40 100.00 85.99 

 

 
รปูที ่2 เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการดาํเนินกจิกรรม AM 

 

4. สรปุ และข้อเสนอแนะ 

4.1 บทสรปุ 

    พนักงานผู้ปฏิบตัิหน้างานซึ่งแต่เดมิทําหน้าที่เพยีงการผลิต ได้เพิม่

การมสี่วนร่วม ความรบัผดิชอบ การดูแลเครื่องจกัรอุปกรณ์ของตนเอง 

เน่ืองจากได้เล็งเหน็ประโยชน์ที่ได้รบัจากการดําเนินกิจกรรม AM จาก

เครื่องต้นแบบ และเพื่อเป็นการพฒันาตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถ

ในการดแูลบํารงุรกัษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ใหม้สีภาพพรอ้มใช้งานอยู่เสมอ 

เพื่อผลกัดนัตนเองในดา้นการพฒันาสายอาชพี และเป็นกจิกรรมที่ช่วย

ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างยุติธรรมและเป็นที่

ยอมรบัของทกุฝา่ย  

    เครื่องจกัรได้รบัการดูแลใส่ใจมากขึ้น ทําให้เวลาความพร้อมใช้งาน

ของเครื่องจกัร (Availability: A) สูงขึน้ และสมรรถนะ (Performance: P) 

เพิม่ขึน้ ซึ่งเกดิการหยุดกระทนัหนัของเครื่องจกัรอุปกรณ์ (Unexpected 

Breakdown) ลดลง และสามารถเดนิเครื่องจกัรไดอ้ย่างต่อเน่ืองและผลติ

ผลติภณัฑไ์ดค้ณุภาพ (Q) เครื่องจกัรอุปกรณ์รวมทัง้พืน้ที่ทํางานมสีภาพ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดมากขึน้  

    หลงัจากดําเนินการตามขัน้ตอนของ AM แล้ว พบว่าพนักงานหน้า

งานสามารถตรวจสอบและแก้ไขอาการล้มเหลวหรอืบกพร่องเบื้องต้นได ้

และสามารถช่วยเหลอืการบํารุงรกัษาเครื่องจกัรไปพรอ้มๆ กบัช่างซ่อม

บํารุง เน่ืองจากได้รบัการอบรมเกี่ยวกบัเครื่องจกัรอย่างละเอียด การ

ดาํเนินการไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นเวลา 1 ปี สําหรบัครึง่ปีแรก คอืก่อน

ดําเนินการ AM ส่วนครึง่ปีหลงั คอืหลงัการดําเนินการ AM ไดพ้บว่า ค่า 

OEE เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.49 คอืจากเดมิก่อนดําเนินการ AM เป็นรอ้ยละ 

76.50 เป็น 85.99 สามารถสรุปได้ว่า การดําเนินกิจกรรม AM น้ี 

สามารถช่วยให้เกิดความพร้อมใช้งานและสมรรถนะ ทําให้ผลผลิต

เพิม่ขึน้ สามารถเดนิเครื่องจกัรไดเ้ตม็ผลติภาพ 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

     การเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสื่อมสภาพและความ

ผดิปกตขิองเครื่องจกัรอุปกรณ์ ดว้ย 3 กจิกรรมคอื OPL บอรด์กจิกรรม 

(Activity Board) การประชุม (Meeting)   โดยสรา้งกจิกรรมการทบทวน

และปรบัปรุงมาตรฐาน AM อย่างสมํ่าเสมอและทําอย่างต่อเน่ือง 

ผลสาํเรจ็น้ีสามารถขยายผลจากความร่วมมอื ร่วมใจ การมสี่วนร่วมของ

พนักงานในกจิกรรมน้ี การทํางานเป็นทมี ไดข้ยายผลไปยงักจิกรรมอื่น

อกีมากมาย สามารถทําให้การดําการกจิกรรมเสาอื่นๆ ของ TPM ให้

สําเรจ็ได้สะดวกและมัน่คงมากขึน้ และได้ถ่ายทอดความรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

   จากประสบการณ์ การดาํเนินการ AM นัน้ ข ัน้ตอนเตรยีมการ เป็น

กจิกรรมทีส่าํคญั ซึง่ตอ้งทําก่อนเริม่ดาํเนินการ เพื่อเกดิความเขา้ใจที่

ตรงกนั ไดเ้ริม่ตน้พรอ้มกนัทุกคน ทําไดถู้กตอ้งตามหลกัการ และ

ก่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนกังาน นอกจากนัน้ เพื่อใหร้ายละอยีดที่

ดาํเนินการอยูน่ัน้ถูกตอ้ง และต้องประเมนิทุกขัน้ตอนก่อนเริม่ข ัน้ตอน

ใหมต่่อไป เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่สามารถดาํเนินขัน้ตอนต่อไปอยา่งราบรื่น  
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การสรา้งและประเมินคณุภาพเครือ่งฝานกล้วยเส้น  
 A Construction and Quality Evaluation of French-Fried Type Sliding Machine for Banana 
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บทคดัย่อ 

 การสร้างเครื่องฝานกลว้ยเสน้เป็นเครื่องต้นแบบสําหรบัการแปรรูป

กล้วยน้ําว้าให้เป็นเส้น เพื่อเป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการผลิต ซึ่งใช้
หลักการทํางานแบบกลไกชุดข้อเหวี่ยง (Slider–Crank Mechanism) 
โดยตัง้สมมุตฐิานสาํหรบัการประเมนิหาคุณภาพของเครื่องทีส่รา้งขึน้คอื 
ผูเ้ชีย่วชาญและผูช้ํานาญการมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกบัเครื่องทีส่รา้ง

ขึน้อยู่ในเกณฑด์ ี(Index of Item-Objective Congruence, IOC  0.5) 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลรวมของดชันีความสอดคล้องในด้านการ

ออกแบบโครงสรา้งและคุณภาพการทาํงานของผูเ้ชีย่วชาญ เท่ากบั 0.78 
และของผูช้ํานาญการในดา้นคุณภาพการทํางาน เท่ากบั 0.76 แสดงว่า
คุณภาพการทํางานของเครื่องฝานกล้วยเส้น  ผู้ เชี่ยวชาญและ

ผูช้าํนาญการมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกบัเครือ่งทีส่รา้งขึน้   

 คําสําคญั: การสรา้งเครื่องฝานกลว้ยเสน้, กล้วยเสน้, การแปรรูป
กลว้ยน้ําวา้, ดชันีความสอดคลอ้ง  

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 Construc-
tion, Index of Item-Objective Congruence      
   

1. คาํนํา 

 ในปจัจุบนัน้ีประเทศชาตกิําลงัเผชญิปญัหาวกิฤตทางดา้นเศรษฐกจิ

และประชาชนทุกระดบัประสบปญัหาต่างๆ ปญัหาหน่ึงทีป่ระชาชนระดบั
รากหญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปญัหาความ

ยากจน ดงันัน้เพื่อแก้ปญัหาดงักล่าวน้ี รฐับาลจงึไดจ้ดัใหม้โีครงการ 
“หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ์” เพื่อใหแ้ต่ละชุมชนได้ใช้ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น

มาใช้ในการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ บรกิารทีม่คีุณภาพ มจีุดเด่นและ
มลูค่าเพิม่เป็นทีต่อ้งการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ และไดก้ําหนด
ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล

หน่ึงผลติภณัฑ ์แหง่ชาต ิพ.ศ 2544 
ในระดบัตําบลของจงัหวดับุรีรมัย์ ได้มชีาวบ้านแปรรูปกล้วยน้ําว้า

แบบต่างๆ เช่น กลว้ยฉาบ กลว้ยอบน้ําผึง้ กลว้ยบวชช ี กลว้ยตากแหง้  
กลว้ยกวน กลว้ยป้ิง เป็นต้น ออกมาจําหน่ายในทอ้งตลาด แต่เพื่อ
ต้องการดึงดูดลูกค้า สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน และตอบสนอง
โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ชาวบา้นในระดบัตําบลจงึไดท้ําการ
คดิแปรรูปกลว้ยเป็นแบบเสน้เรยีกว่า “กลว้ยเสน้” เพือ่ใหม้จีุดเด่นเป็นที่
ต้องการของตลาดและเป็นอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ โดยใช้ภูมปิญัญา

ทอ้งถิ่นพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพ จากการแปรรูปกล้วยใหเ้ป็น
เสน้นัน้ ชาวบ้านได้แปรรูปแล้วกล้วยออกมาเป็นเสน้ที่ไม่เท่ากนัทําให้
เสน้ออกมาไมส่วยงาม เมือ่ฝานไปนานๆ แลว้ทาํใหเ้มือ่ยลา้ ใชเ้วลามาก
ในการฝาน ทาํใหไ้มท่นัต่อการผลติตามทีต่อ้งการ และการแปรรปูกลว้ย
น้ําวา้ใหเ้ป็นเสน้นัน้ตอ้งใชแ้รงงานคนในการฝานและทําใหเ้กดิอนัตราย

ไดใ้นขณะทําการฝานกลว้ยเสน้เพราะอาจถูกใบมดีบาดมอืได ้การแปร
รปูกลว้ยน้ําวา้ใหเ้ป็นเสน้ดว้ยมอืนัน้มลีกัษณะดงัแสดงในรปูที ่1 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่1 การฝานกลว้ยเสน้ดว้ยมอื 
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จากประเดน็ปญัหาดงักล่าวที่เกดิขึน้ ผูว้จิยัจงึได้คดิ “การออกแบบ
และสร้างเครื่องฝานกล้วยเสน้” เพื่อใหเ้ป็นต้นแบบสําหรบัการแปรรูป
กล้วยแบบเส้นด้วยเครื่องมือทุ่นแรง โดยมีขนาดที่เหมาะสมและมี
มาตรฐานของกลว้ยแบบเสน้เท่ากนั ความหนาประมาณ 5 มม. ลกัษณะ

ของเครื่องใชง้านสะดวก ตน้ทุนในการผลติไม่สงูมากนัก ทําใหช้าวบา้น
ในระดบัตําบลสามารถสัง่ผลติได้หรอืจดัหาได ้และเพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาเครือ่งฝานกลว้ยแบบเสน้ต่อไป  

2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

เพื่อสรา้งเครื่องฝานกล้วยเสน้ใช้ในกลุ่มแม่บา้นระดบัตําบล จงัหวดั
บุรีร ัมย์ และประเมินคุณภาพเครื่องฝานกล้วยเส้นที่สร้างขึ้นโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจกัรกลและผูช้ํานาญการด้านการฝาน

กล้วยเส้น โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้นกับแบบ
ประเมนิ (Index of Item-Objective Congruence, IOC)  0.5 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั 

การศึกษาครัง้ น้ี ใช้ระ เบียบวิธีวิจ ัย เชิงทดลอง  (Experimental  
Research) มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งและหาคุณภาพเครื่องฝานกลว้ยเสน้

ใช้แก้ปญัหาการฝานกล้วยน้ําวา้ออกมาเป็นเสน้ไม่เท่ากนั และช่วยลด
การใช้แรงงานคนในการฝานกล้วยเส้น ผู้วจิยัได้ดําเนินการวิจยัตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้  

จากสภาพปญัหาและความเป็นไปไดใ้นการสร้างเครื่อง ผูว้จิยัได้

ศกึษาดูงานในกลุ่มแม่บา้น บา้นประคอง อําเภอชาํนิ จงัหวดับุรรีมัย ์ซึง่
เป็นกลุ่มชาวบา้นทีท่ําการแปรรูปกลว้ยชนิดต่างๆ ออกมาจําหน่ายตาม
ท้องตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกบัปญัหาของการฝานกล้วยชนิดต่างๆ 
และศกึษาระเบยีบวธิกีารวจิยั วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูล การแปรผลและสรุปผล จากเอกสารตําราต่างๆ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการสรา้งเครือ่งจกัร 

3.2 การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากรทีใ่ช้ในการประเมนิคุณภาพการสรา้งเครื่องฝานกลว้ยเสน้

ของการวิจัยครัง้ น้ีคือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสร้าง

เครือ่งจกัรกลและผูช้าํนาญการดา้นการฝานกลว้ยเสน้  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื ผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์

ดา้นการสรา้งเครื่องจกัรกลไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 ท่าน และ
ผูช้าํนาญการดา้นการฝานกลว้ยเสน้ในกลุ่มแมบ่า้น บา้นประคอง อําเภอ
ชาํนิ จงัหวดับุรรีมัย ์จํานวน 15 ท่าน โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

3.3 การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ซึง่แบง่ออกดงัน้ี 

3.3.1 การออกแบบและสรา้งเครือ่งฝานกลว้ยเสน้ 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการออกแบบและสรา้งเครื่องฝานกลว้ยเสน้โดยมี

ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขัน้ตอนแรก ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นของลกัษณะกล้วยน้ําวา้ การ

แปรรปูกลว้ยเสน้ โดยกลว้ยทีนํ่ามาฝานตอ้งเป็นกลว้ยน้ําวา้ทีย่งั
ไม่สุกและต้องปอกเปลอืกกล้วยก่อนนํามาฝาน และศึกษา

แนวทางในการออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วยเส้น โดย
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกแบบและสร้าง

เครือ่งจกัรกล  
 ขัน้ตอนทีส่อง ออกแบบและเขยีนแบบเครื่องฝานกลว้ยเสน้ โดย

การออกแบบใช้หลักการทางวิศวกรรม [3-4] สําหรับการ
ออกแบบเครื่องฝานกล้วยเส้น และใช้หลกัการเขยีนแบบ [5] 
สาํหรบัการลงมอืสเกต็ภาพรูปแบบเครื่องโดยรวมและภาพแยก

ชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เสร็จแล้วเขยีนแบบและ
จําลองการเคลื่อนที่ของเครื่องฝานกล้วยเส้นด้วยโปรแกรม 
Computer-Aided Design (CAD) เ ค รื่ อ งที่ อ อกแบบขึ้ น ใ ช้
หลักกา รทํ า ง านแบบกลไกชุ ดข้อ เหวี่ ย ง  (Slider-Crank 
Mechanism) และใบมดีตดัทําดว้ยเหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด SUS 
316 อยู่คงทีจ่าํนวน 10 ใบ หา่งกนั 5 มม. และใชเ้อ-ซ ีเซอรโ์ว 
มอเตอร ์(AC Servo Motors) 150 วตัต์ในการส่งกําลงั ดงัแสดง
ในรปูที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 แบบโครงสรา้งของเครือ่งฝานกลว้ยเสน้ 

 ขัน้ตอนที่สาม  ปรึกษาและนํา เสนอการออกแบบให้กับ
ผูเ้ชีย่วชาญและผูช้ํานาญการตรวจสอบลกัษณะของเครื่องฝาน

กล้วยเส้นที่ได้จากการออกแบบและเขียนแบบขึ้น  ถ้ามี
ขอ้เสนอแนะหรอืแกไ้ขผูว้จิยักก็ลบัไปแกไ้ข แลว้กใ็หผู้เ้ชีย่วชาญ
และผูช้าํนาญการตรวจสอบอกีครัง้จนผา่น  

 ขัน้ตอนทีส่ ี ่สรา้งเครื่องฝานกลว้ยเสน้โดยลงมอืสรา้งตามแบบที่
ไดอ้อกแบบและเขยีนแบบไว ้ดงัแสดงตวัอยา่งในรปูที ่3 

 ขัน้ตอนทีห่า้ ทดสอบการใชเ้ครือ่งฝานกลว้ยเสน้ทีส่รา้งเสรจ็แลว้
ดงัแสดงในรปูที ่4, 6 และ7  
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รปูที ่3 แสดงการสรา้งชิน้สว่นเครือ่งฝานกลว้ยเสน้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รปูที ่4 แสดงเครือ่งฝานกลว้ยเสน้ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 

3.3.2 การสร้างแบบประเมนิความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญและผู้
ชาํนาญ 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการสรา้งแบบประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการสรา้งเครื่องจกัรกลและผูช้ํานาญการดา้นการฝานกลว้ยเสน้ ดงั
แสดงในรปูที ่5 

3.3.3 การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการ
ดําเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การสร้างเครื่องจกัรกล และขอ้มูลจากกลุ่มผู้ชํานาญการด้านการฝาน

กลว้ยเสน้ ขัน้ตอนในการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ
และผูช้าํนาญการ แสดงดงัต่อไปน้ี 
 นัดหมายผูเ้ชีย่วชาญและผูช้ํานาญการ โดยทําหนังสอืเรยีนเชญิ

นัดหมาย วนั เวลา เพื่อทําการประเมนิเครื่องฝานกล้วยเส้นที่
สรา้งขึน้ 

 แนะนําการใช้เครื่องฝานกล้วยเส้นที่สร้างขึ้นและการใช้แบบ

ประเมนิความคดิเหน็ 

 

รปูที ่5 แสดงขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
และผูช้าํนาญการ  

 สาธิตการใช้เครื่องฝานกล้วยเส้นให้กับผู้ เชี่ยวชาญและ

ผูช้าํนาญการ ดขูัน้ตอนและขอ้ควรระวงัในการใชเ้ครื่อง ดงัแสดง
ตวัอยา่งในรปูที ่6 และ 7 

 ผูเ้ชีย่วชาญและผูช้าํนาญการ ทดลองการใชเ้ครือ่งฝานกลว้ยเสน้ 
วา่มคีุณภาพหรอืไม ่ดงัแสดงตวัอย่างในรปูที ่ 6 และ 7  สาํหรบั
รปูที ่8 แสดงตวัอย่างกลว้ยเสน้หลงัจากผา่นกรรมวธิกีารแปรรปู
ดว้ยเครือ่งฝานกลว้ยเสน้  

 ผูเ้ชีย่วชาญและผูช้ํานาญการประเมนิเครื่องฝานกลว้ยเสน้ โดย
กรอกขอ้มลูแสดงความคดิเหน็ลงในใบประเมนิความคดิเหน็ 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมนิความคดิเหน็เพื่อใชใ้นการ

วเิคราะหผ์ลต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่6 สาธติการใชเ้ครือ่งฝานกลว้ยเสน้ใหก้บัผูช้าํนาญการ 
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รปูที ่7 การทดลองใชเ้ครือ่งฝานกลว้ยเสน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่8 แสดงตวัอยา่งกลว้ยเสน้จากการแปรรปูดว้ยเครือ่งฝาน   
กลว้ยเสน้ 

3.3.4 การวเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล     

ผู้วจิยันําผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแบบประเมนิความ

คดิเหน็มาวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติ ิโดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 
สว่นดงัน้ี 
 แบบประเมนิตอนที ่ 1 ถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป วเิคราะหด์ว้ย

สถติคิา่รอ้ยละ (%) 
 แบบประเมนิตอนที ่ 2 ถามเกีย่วกบัการออกแบบโครงสรา้งของ

เครื่องฝานกล้วยเสน้และคุณภาพการทํางาน ซึ่งวเิคราะห์โดย
ดชันีความสอดคล้องระหว่างเครื่องที่สร้างขึ้นกบัแบบประเมนิ 
(IOC) โดยอาศยัดุลพนิิจของผูเ้ชี่ยวชาญและผูช้ํานาญการเป็น

ตวัวดัความสอดคลอ้ง ดงัแสดงในสมการ (1) และหาค่าเฉลีย่
ผลรวมคะแนนของ IOC ( x ) ดงัแสดงในสมการ (2) 

                       
n

R
IOC


                                     (1) 

                              
N

IOC
x


                                      (2) 

โดยที ่

R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ   
ผูช้าํนาญการ 

IOC  คอื ผลรวมคะแนนของ IOC ทัง้หมด 
n   คอื จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญและผูช้าํนาญการ 
N   คอื จาํนวนคาํถามของแบบประเมนิความคดิเหน็ 

 แบบสอบถามตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะทัว่ๆ ไป วเิคราะหโ์ดยการ
สรุปความคดิเหน็จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการโดยใช้การ

แจกแจงความถี ่

4. ผลการศึกษา 

การศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะหผ์ลทางสถติจิากแบบประเมนิความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้
ประเมนิคุณภาพของเครือ่งฝานกลว้ยเสน้ทีส่รา้งขึน้ในแกป้ญัหาการฝาน

กลว้ยน้ําวา้ออกมาเป็นเสน้ไมเ่ทา่กนัและชว่ยลดการใชแ้รงงานคนในการ

ฝานกลว้ยเสน้ จากการทดลองและเก็บขอ้มูลได้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
เป็นลาํดบัดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

จากการนําเครื่องฝานกลว้ยเสน้ไปทดลองฝานกลว้ยน้ําวา้ทีย่งัไม่สุก 
ทีแ่ผนกเทคนิคพืน้ฐาน วทิยาลยัเทคนิคบุรรีมัย์ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้น
การสร้างเครื่องจกัรกลประเมนิเครื่องที่สร้างขึ้น ซึ่งมผีลการวเิคราะห์
ปรากฏผลดงัน้ี 

4.1.1 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ขอ้มลูทัว่ไป 

ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ระดบัวุฒกิารศกึษาของผูเ้ชีย่วชาญ

สว่นใหญ่เป็นระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 100 ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด และ
ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการสรา้งเครือ่งจกัรกลของผูเ้ชีย่วชาญจะ

อยู่ระหว่างประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไปคอืรอ้ยละ 100 และมตีําแหน่งหรอื
หน้าทีป่จัจุบนัเป็นอาจารยส์อนแผนกเทคนิคการผลติ รอ้ยละ 60 ส่วนที่
เหลอืเป็นอาจารยส์อนแผนกเทคนิคพืน้ฐาน รอ้ยละ 40 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นทางด้านการ
ออกแบบโครงสรา้ง 

จากรปูที ่9 แสดงผลการวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเครื่อง
ทีส่รา้งขึน้กบัแบบประเมนิ (IOC) โดยอาศยัดุลพนิิจของผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การสร้างเครื่องจักรกลในด้านการออกแบบโครงสร้างผลปรากฏว่า 
ค่าเฉลีย่ผลรวมคะแนนทัง้หมดของ IOC จากแบบประเมนิทุกขอ้ของ

ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ ( x ) จํานวน 5 ท่าน เท่ากบั 0.78 
แสดงว่าการออกแบบโครงสร้างของเครื่องฝานกล้วยเส้นเครื่องน้ี 
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกบัเครือ่งทีส่รา้งขึน้     

การออกแบบโครงสรา้งทีผู่เ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิเครื่องฝานกลว้ยเสน้  
ผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านความ

เหมาะสมในการเลอืกวสัดุและวสัดุทีนํ่ามาใชส้รา้งสามารถหาไดง้่ายใน

ท้องตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องมากที่สุด ส่วนการ
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บํารุงรกัษาของเครื่องฝานกลว้ยเสน้มคี่าเฉลีย่ดชันีความสอดคลอ้งน้อย

ทีส่ดุ เทา่กบั 0.4 ของระดบัความคดิเหน็  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

รปูที ่9 กราฟแสดงคา่ IOC ทางดา้นการออกแบบโครงสรา้ง 

4.1.3 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ทางดา้นคุณภาพการ
ทาํงานของเครือ่งฝานกลว้ยเสน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

จากรูปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
เครื่องที่สร้างขึ้นกับแบบประเมิน  ( IOC) โดยอาศัยดุลพินิจของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจกัรกลพจิารณาในด้านคุณภาพการ

ทาํงานผลปรากฏวา่ ค่าเฉลีย่ผลรวมคะแนนทัง้หมดของ IOC จากแบบ

ประเมนิทุกขอ้ของดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ ( x ) จํานวน 5 
ท่าน เท่ากบั 0.78 แสดงวา่คุณภาพการทํางานของเครื่องฝานกลว้ยเสน้ 
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกบัเครือ่งทีส่รา้งขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่10 กราฟแสดงคา่ IOC ทางดา้นคุณภาพการทาํงานสาํหรบั

ผูเ้ชีย่วชาญ 

คุณภาพการทํางานทีผู่เ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิเครื่องฝานกลว้ยเสน้ผล

ปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดในด้าน

ขัน้ตอนการใชง้านงา่ยไมยุ่่งยากซบัซอ้น มคีวามปลอดภยัในขณะใชง้าน 
ขนาดความกว้างของกล้วยเสน้เท่ากนัทุกเสน้หลงัจากฝานแล้ว กล้วย

เสน้ทีฝ่านออกมาไดป้รมิาณพอดตีามปรมิาณการป้อน ช่องทางใส่ฝาน
กล้วยเสน้ผู้ใช้สามารถใส่กล้วยได้ง่าย และช่องทางออกของกล้วยเส้น
ผู้ใช้สามารถนําภาชนะรองรับได้ง่าย ส่วนการเคลื่อนย้ายและการ
บาํรุงรกัษาของเครือ่งฝานกลว้ยเสน้มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งน้อยทีส่ดุ 

4.1.4 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะทัว่ๆ ไป
ของผูเ้ชีย่วชาญ 

   ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิขอ้เสนอแนะทัว่ไปของผูเ้ชีย่วชาญคอื
ควรปรบัปรุงในเรื่องการเคลื่อนย้ายให้สะดวก ขนาดของเครื่องควรมี
ขนาดเลก็ กะทดัรดั และอุปกรณ์ฝานกลว้ยเสน้ทัง้หมดควรเป็นเหลก็กลา้

ไรส้นิม 

4.2 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ของผูช้าํนาญการ 

จากการนําเครื่องฝานกลว้ยเสน้ไปทดลองฝานกลว้ยน้ําวา้ทีย่งัไม่สุก 
ที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านประคอง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีร ัมย์ โดยให้
ผูช้ํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้นประเมนิเครื่องที่สร้างขึ้น ซึ่งมผีล
การวเิคราะหป์รากฏผลดงัน้ี 

4.2.1 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ขอ้มลูทัว่ไป 

ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า เพศของผูช้ํานาญการดา้นการฝาน

กลว้ยเสน้สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 67 สว่นทีเ่หลอืเป็นเพศชาย 
รอ้ยละ 33 และสว่นมากมอีายุระหวา่ง 20-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47 อายุ 
30 ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 40 และสว่นทีเ่หลอือายุไมเ่กนิ 20 ปี รอ้ยละ 13 
และวุฒกิารศกึษาอยู่ในระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 100 และ
ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ชํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้นมี

ประสบการณ์ระหว่าง  5-10 ปี  คิด เ ป็นร้อยละ  73 ส่วนที่ เหลือ
ประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 27 

4.2.2 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ทางดา้นคุณภาพการ
ทาํงานของเครือ่งฝานกลว้ยเสน้โดยผูช้าํนาญการ 

จากรูปที ่ 11 แสดงผลการวเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งระหว่าง

เครื่องที่สร้างขึ้นกับแบบประเมิน  ( IOC) โดยอาศัยดุลพินิจของ
ผู้ชํานาญการด้านการฝานกล้วยเส้นในด้านคุณภาพการทํางานผล

ปรากฏวา่ ค่าเฉลีย่ผลรวมคะแนนทัง้หมดของ IOC จากแบบประเมนิทุก

ข้อของดชันีความสอดคล้องของผู้ชํานาญการ ( x ) จํานวน 15 ท่าน 
เท่ากบั 0.76 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของเครื่องฝานกล้วยเส้น 
ผู้ชํานาญการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น  ซึ่ง
ผูช้าํนาญการมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัมากทีสุ่ดในดา้นขัน้ตอนการใช้

งานงา่ยไมยุ่่งยากซบัซอ้น มคีวามปลอดภยัในขณะใชง้าน มคีวามมัน่คง
แขง็แรงในขณะใชง้าน และมคีวามสวยงามของกลว้ยเสน้เท่ากนัทุกเสน้
หลงัจากฝานแลว้ ส่วนขนาดน้ําหนักและการเคลื่อนยา้ยของเครื่องมคี่า
ดชันีความสอดคลอ้งน้อยทีส่ดุ  
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รปูที ่11 กราฟแสดงคา่ IOC ทางดา้นคุณภาพการทาํงานสาํหรบั

ผูช้าํนาญการ 

4.2.3 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะทัว่ๆ ไป
ของผูช้าํนาญการ 

ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิขอ้เสนอแนะทัว่ไปของผูช้ํานาญการคอื 
ควรปรบัปรุงในเรื่องขนาดของกล้วยเส้น โดยออกแบบการฝานให้ได้
หลายๆ ขนาด และการออกแบบเครื่องฝานกล้วยเสน้ควรออกแบบให้
เลก็ กะทดัรดัและเคลือ่นยา้ยใหส้ะดวก 

5. สรปุ 

การสรา้งเครื่องฝานกลว้ยเสน้ใชใ้นกลุ่มแม่บา้น ระดบัตําบล จงัหวดั
บุรรีมัย์ เป็นการสรา้งเครื่องต้นแบบใชใ้นการแปรรูปกลว้ยน้ําวา้ใหเ้ป็น
เสน้ เพือ่เป็นเครื่องมอืทุ่นแรงในการผลติและลดการใชแ้รงงานคน โดย
ผู้วิจ ัยตัง้สมมุติฐานคือ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการมีความคิดเห็น

สอดคล้องในเรื่องคุณภาพของเครื่องที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ด ี(IOC  
0.5) ผลการวเิคราะห์แบบประเมนิความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญและผู้

ชาํนาญ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี     
(1)  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเครือ่งทีส่รา้งขึน้กบัแบบประเมนิ (IOC) 

โดยอาศยัดุลพนิิจของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจกัรกลใน

ดา้นการออกแบบโครงสรา้ง มคี่าเฉลีย่ผลรวมคะแนนทัง้หมดของ 
IOC จากแบบประเมินทุกข้อของดัชนีความสอดคล้องของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ( x ) จํานวน 5 ท่าน เท่ากบั 0.78 แสดงว่าการ
ออกแบบโครงสรา้งของเครื่องฝานกลว้ยเสน้เครื่องน้ี ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็สอดคลอ้งกบัเครือ่งทีส่รา้งขึน้ 

(2) ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเครื่องทีส่รา้งขึน้กบัแบบประเมนิ (IOC) 
โดยอาศยัดุลพนิิจของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจกัรกลใน

ดา้นคุณภาพการทาํงาน มคี่าเฉลีย่ผลรวมคะแนนทัง้หมดของ IOC 
จากแบบประเมนิทุกขอ้ของดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (
x ) จํานวน 5 ท่าน เท่ากบั 0.78 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของ

เครื่องฝานกลว้ยเสน้ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัเครื่องที่
สรา้งขึน้ 

(3) ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเครื่องทีส่รา้งขึน้กบัแบบประเมนิ (IOC) 
โดยอาศยัดุลพนิิจของผูช้ํานาญการดา้นการฝานกลว้ยเสน้ในดา้น

คุณภาพการทาํงาน มคีา่เฉลีย่ผลรวมคะแนนทัง้หมดของ IOC จาก
แบบประเมนิทุกขอ้ของดชันีความสอดคลอ้งของผูช้าํนาญการ ( x ) 
จํานวน 15 ท่าน เท่ากบั 0.76 แสดงว่าคุณภาพการทํางานของ

เครื่องฝานกล้วยเส้น ผู้ชํานาญการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ

เครือ่งทีส่รา้งขึน้         
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การพฒันาตวัแบบเพ่ือการประเมินระดบัความสามารถการบริการบาํบดัระบบหายใจ  

 An Approach to Modeling for Evaluation of Respiratory Care Services for Thai Hospital 

Using  HUMM 
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บทคดัย่อ 

การประเมนิองคก์ร เป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญัในการ

พฒันาหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในมาตรฐานของการ

บาํบดัรกัษาในโรงพยาบาลทีม่คีวามเสีย่งทางดา้นชวีติ ซึง่การบรกิารบาํบดั

ระบบหายใจนัน้มคีวามสาํคญั เพราะมคีวามเสีย่งอย่างมากต่อชวีติของผูป้ว่ย 

โดยพบว่าเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซอ้นและการตายของผูป้ว่ยทีส่งูกวา่การ

บาํบดัอื่นๆ วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้คอืเพือ่พฒันากรอบแนวคดิการวจิยั

เพือ่นําเสนอ RCMM (Respiratory Care Maturity Model) จากตวัแบบของ 

HUMM (Health Usability Maturity Model) พฒันาแนวทางการประเมนิ

สถานพยาบาลของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) 

(HAS 2011) และพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การนําเสนอการประเมนิวฒุิ

ภาวะของสถานพยาบาล ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้จะนําไปใชป้ระโยชน์แก่

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลในการหากลยุทธ ์ เพือ่พฒันาจุดดอ้ยในการ

ใหบ้รกิารบาํบดัระบบหายใจ โดยประโยชน์หลกัทีไ่ดจ้ากตวัแบบคอืมมุมองที่

อธบิายรายละเอยีดของ 5 องคป์ระกอบ 4 กลยุทธ์ และ 9 หลกัการของ 

“usability” ซึง่การแสดงผลทีช่ดัเจนนี้จะช่วยใหส้ามารถนําไปใชใ้นการ

แกป้ญัหาและปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัปญัหาไดด้ี

ยิง่ข ึน้ต่อไป 

 

คาํสาํคญั: การประเมนิประสทิธภิาพ, บรกิารบาํบดัระบบหายใจ, 

แบบจาํลองระดบัความสามารถ, วุฒภิาวะ 

 

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 

of “usability” to inspection and improve the organization efficiency of 

respiratory care services specification. 

 

Keywords: evaluation, measurement, respiratory care services, 

capabilities, competencies, model. 

 

 

1. บทนํา 

 การพฒันาคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทยปจัจุบนั

ใชม้าตรฐานของ HA (Hospital Accreditation) ซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้กาํหนด

และค่านิยมหลกั ทีถู่กประยกุต์มาจากเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

(TQA/MBNQA) ลกัษณะของมาตรฐานโดยรวมเป็นขอ้เสนอใหผู้นํ้าและ

ทมีงานของแต่ละโรงพยาบาลพจิารณาเพือ่เลอืกดาํเนินการเฉพาะในส่วนที่

จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบับรบิทของตนเอง นอกจากนี้ในส่วนของ 

SPA (Standards - Practice - Assessment) ซึง่เป็นสว่นของแนวทาง

สาํหรบัโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสู่การปฏบิตั ิ ยงัมแีนวคดิทีเ่ป็น

ความคาดหวงัในส่วนของกระบวนการทีเ่ป็นระบบ (systematic approach) 

โดยหมายถงึลกัษณะของกระบวนการทีก่าํหนดขัน้ตอน ผูร้บัผดิชอบ และ

รอบเวลาดาํเนินการทีช่ดัเจน เพือ่ช่วยใหม้กีารปฏบิตัทิีส่ามารถทาํซํ้าได้

เหมอืนเดมิ มกีารวดัและประเมนิผลอย่างเหมาะสมเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการ

นัน้ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ข ึน้[1]  

การพฒันาระบบการบรกิารบาํบดัทางดา้นสุขภาพในปจัจุบนั 

ทาํใหม้หีลายตวัเลอืกสาํหรบัแนวทางการบาํบดัรกัษา การป้องกนั รวมทัง้

การวนิิจฉยัต่างๆ จนกลายเป็นความทา้ทายทีส่าํคญัสําหรบัทมีผูใ้หบ้รกิาร

บาํบดั ทีจ่ะตอ้งใชค้วามพยายามในการตดัสนิใจ ทาํความเขา้ใจในความ

สมดุลของผลประโยชน์และความเสีย่งของการใหบ้รกิารบาํบดัรกัษาสาํหรบั

ผูป้ว่ยแต่ละคน และตอ้งทาํความเขา้ใจดว้ยว่าในแต่ละตวัเลอืกทีแ่ตกต่างกนั

อาจนํามาใชก้บัผูป้ว่ยทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลทีไ่มซ่ํ้ากนั คุณภาพของผลลพัธ์

ของการใหบ้รกิารจาํเป็นตอ้งอาศยัมมุมองในส่วนทีเ่ป็นคุณภาพชวีติของ

ผูป้ว่ย ภายใตคุ้ณค่าทางสงัคม พรอ้มกบัอุปสรรคในการดาํเนินการเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ เช่น ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ี บุคลากร และกระบวนการ

จดัการการใหบ้รกิาร[2] สาํหรบัในสว่นของการประเมนิประสทิธภิาพในการ

ดาํเนินการของหน่วยงานหรอืองคก์ร นบัว่ามคีวามสาํคญัทีช่ว่ยบ่งชีค้วามอยู่

รอด และจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่หากสามารถทราบไดว้่าการมหีรอืไมม่ี

ประสทิธภิาพเป็นผลมาจากปจัจยัส่วนใด ดว้ยจะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถแกไ้ข
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เพือ่ปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม และถูกตอ้งตรงตามสาเหตุอนัเป็นปจัจยัที่

แทจ้รงิมากทีสุ่ด[3] 

ในปี 2008 สถาบนัการแพทยแ์ห่งวอชงิตนัดซี ี (Institute of 

Medicine,  Washington DC) รายงานว่า การดแูลทางดา้นสุขภาพอยู่ใน

ระดบัทีต่ํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น และปจัจยัสาํคญัทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิความ

ผดิพลาดในการบรกิารทางการแพทย ์ คอื ระบบและกระบวนการ โดยพบว่า

กระบวนการทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามหลากหลายและความซบัซอ้นของ

การเจบ็ปว่ย ความแตกต่างของระดบัการศกึษาและประสบการณ์ของผูใ้ห้

การบาํบดั รว่มกบัปจัจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นสว่นประกอบทีเ่พิม่ความ

ซบัซอ้นของการดแูลบาํบดัผูป้ว่ย ซึง่ทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได ้[4] ปญัหาของ

โรคระบบทางเดนิหายใจนบัเป็นปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อทุกเพศทุกวยัตัง้แต่

ก่อนการเกดิผ่านไปจนถงึจุดสิน้สุดของชวีติ แมใ้นช่วงทีผ่่านมาจะมกีาร

พฒันาการป้องกนัและรกัษาโรคระบบทางเดนิหายใจ แต่ปจัจุบนักย็งันบัว่ามี

ผลกระทบรา้ยแรงต่อทัง้สุขภาพกายและสุขภาพทางเศรษฐกจิ โดยพบว่า

เป็นผลใหเ้กดิค่าใชจ่้ายกบัระบบการดูแลสุขภาพทีถ่อืว่าอาจจะมากทีสุ่ดและ

มผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติของบุคคลและครอบครวัในระยะยาว เช่นใน

ประเทศแคนาดาการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคระบบทางเดนิหายใจในปี 2007 

ค่าใชจ่้ายทางตรงและทางออ้ม มมีลูคา่รวมถงึ  154 ลา้นดอลลารส์หรฐั[5] 

การบาํบดัระบบหายใจในประเทศไทยนัน้ ปจัจุบนัยงัไมม่ี

กฎหมายรองรบัวชิาชพีนกับาํบดัระบบหายใจ ไมม่นีกับําบดัระบบหายใจที่

เรยีนจบครบหลกัสตูรทีส่ากลรบัรอง ไมม่กีารเปิดสอนศาสตรเ์กีย่วกบัการ

บาํบดัระบบหายใจในสถาบนัการศกึษาใด รวมทัง้ยงัไมม่อีงคก์รที่

เฉพาะเจาะจงทีไ่ดร้บัการบญัญตัเิป็นกฎหมาย ใหท้าํหน้าทีค่วบคุมกาํกบัการ

บาํบดัรกัษาผูป้ว่ยทางดา้นนี้ หน่วยบาํบดัระบบหายใจทีม่ใีนโรงพยาบาล

หลายแห่ง ไมไ่ดท้าํงานทีเ่กีย่วกบัการบาํบดัระบบหายใจอย่างแทจ้รงิ[6] ส่วน

ใหญ่เป็นการดแูลโดยทมีทีถู่กกาํหนด หรอืออกแบบตามกลยุทธใ์นการ

พฒันาคุณภาพในการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยของแต่ละโรงพยาบาล สมาคม 

สถาบนัทางการแพทย ์ หรอืองคก์รต่างๆ ซึง่ทาํใหป้จัจุบนัการบาํบดัระบบ

หายใจในประเทศไทยมคีวามหลากหลาย แต่ละโรงพยาบาลมกีารกาํหนด

กจิกรรมบาํบดัทางระบบหายใจ และทมี หรอืผูม้หีน้าทีใ่นการบาํบดัผูป้ว่ยที่

แตกต่างกนั รวมทัง้แนวทางในการวดัและตดิตามคุณภาพการดแูลกม็คีวาม

หลากหลายแตกต่างกนั ซึง่จากผลการศกึษาวจิยัต่างๆ ส่วนใหญ่พบวา่มี

ความสาํพนัอย่างยิง่ต่อการเกดิอตัราตาย (mortality rate) และ

ภาวะแทรกซอ้นทีไ่มพ่งึประสงค ์ (adverse events [7][8]  ดงันัน้ในการ

ปรบัปรุงคุณภาพของการบาํบดัทางระบบหายใจ โดยการช่วยใหผู้ม้สีว่น

เกีย่วขอ้งหรอืมบีทบาทในการใหก้ารบาํบดั สามารถรบัรูร้ะดบัความสามารถ 

(capability level) เช่นสรา้งความชดัเจนในส่วนของปจัจยัหรอืองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้ง จะช่วยใหส้ามารถกาํหนดแนวทางหรอืกลยุทธใ์นการพฒันา

ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบาํบดัดแูลผูป้ว่ย และคาดหวงัผลลพัธใ์นการ

ดแูลผูป้ว่ยทีด่ขี ึน้  

จากการตดิตามผลของการประเมนิคณุภาพสถานพยาบาลของ

รฐัตาม HA Scoring 2011 (HAS 2011) ทีแ่ต่ละโรงพยาบาลไดร้บัภายหลงั

การประเมนิ มลีกัษณะของการรายงานการเยีย่มสาํรวจ ทีเ่ป็นการเสนอ

ขอ้มลูในลกัษณะของความชืน่ชมและขอ้เสนอแนะ ซึง่เป็นภาพรวมของ

โรงพยาบาล โดยจะมรีายละเอยีดตามขอ้มาตรฐานทีก่าํหนดไว ้ สาํหรบัการ

พฒันาตวัแบบเพือ่ใชใ้นการประเมนิระดบัความสามารถในการบรกิารบาํบดั

ระบบหายใจ โดยการเพิม่ความชดัเจนเกีย่วกบัปจัจยัทีม่คีวามจาํเป็นจะตอ้ง

พฒันา สาํหรบัหน่วยงานหรอืทมีผูร้บัผดิชอบ นําเสนอมติขิองมมุมองที่

เฉพาะเจาะจงสาํหรบัการบําบดัระบบหายใจ เช่น คุณลกัษณะของการบาํบดั

ทีด่ ี (Respiratory service specification) องคป์ระกอบทีเ่ป็นสาเหตุสาํคญั 

คาดว่าจะช่วยใหห้น่วยงาน หรอืทมีผูใ้หก้ารบาํบดัระบบหายใจ รบัรูร้ะดบั

ความสามารถ และจุดดอ้ยทีจ่ะตอ้งทาํการพฒันาต่อไปไดช้ดัเจนอนัจะช่วย

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยยิง่ขึน้ต่อไป  

 

2.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินคณุภาพบริการด้านสขุภาพ 

หลกัการพฒันาตวัแบบสาํหรบัการวดัและประเมนิคุณภาพ

เพือ่ใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืควรใชว้ธิผีสมผสาน  (Mixed Method Evaluations) 

ซึง่จะตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู ทัง้ในเชงิปรมิาณและ

คุณภาพร่วมกนั ชว่ยใหเ้กดิความสมบรูณ์และความน่าเชือ่ถอืในการประเมนิ 

และใหค้วามรูท้ีส่าํคญัสาํหรบัการวางแผนงานและบรหิารงานในอนาคต [9] 

แนวทางในการพฒันาตวัแบบจะขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบทีด่ทีีสุ่ดของตวัแบบที่

มอียู่ปจัจุบนัและนําส่วนทีด่ไีปพฒันาปรบัปรุงต่อยอด[10][11] 

 การพฒันาเพือ่ใหเ้กดิการดแูลสุขภาพทีม่คีุณภาพและมคีวาม

น่าเชื่อถือสูงในด้านความปลอดภัย ท่ามกลางปญัหาหลากหลายทาง

การแพทยท์ีม่คีวามจาํเป็นและความเร่งด่วนจํานวนมาก Chassin และ Loeb 

ได้ทําการรวบรวมองค์ความรู้จากองค์กรต่างๆทางการแพทย์ (the Joint 

Commission’s knowledge) และจากการทบทวนเอกสารทางวชิาการต่างๆ

ทีม่กีารตีพมิพ์ ร่วมกบัเชญิผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวชิาการด้านอุตสาหกรรม

ธุรกจิการบนิและอุตสาหกรรมนิวเคลยีร ์มาร่วมกนักาํหนดโครงร่าง ทําความ

เขา้ใจลกัษณะและพฤตกิรรมเงือ่นไขทีก่่อใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบับรกิารดา้น

การแพทย ์ทัง้นี้เชือ่ว่าเมือ่โรงพยาบาลนําไปพฒันาในระยะ(stage)ต่างๆแลว้ 

จะทาํใหผ้่านเขา้สู่ระดบั “High-Reliability” และมกีารดแูลสุขภาพทีม่คีุณภาพ

ต่อไป[12] 

 ดว้ยสภาพความเป็นจรงิทีท่รพัยากรในโลกมอียู่จาํกดั ทรพัยากร

ดา้นสุขภาพของประเทศไทยในปจัจุบนั กล่าวไดว้่าอยู่ในภาวะขาดแคลน 

ผลลพัธข์องบรกิารสุขภาพจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งแสดงว่ามคีวามคุม้ค่าหรอืไม ่

เช่น คุม้ค่าต่อผูใ้ชบ้รกิาร ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ผูใ้หบ้รกิาร หรอืสงัคม จงึจาํเป็นตอ้ง

วเิคราะหผ์ลลพัธ ์ เพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจบรหิารจดัการ การใช้

ทรพัยากร รวมทัง้การสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ เชน่ บุคลากร วสัดุ

อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ เวชภณัฑต่์างๆ ใหเ้กดิผลลพัธท์ีคุ่ม้ค่าในทุกมติ ิ

ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิาร สงัคม รวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง [13] 

 

2.2 ตวัแบบท่ีใช้ในการพฒันาการประเมินคณุภาพ 

อนุวฒัน์ ศุภชตุกิุล [14] ไดเ้สนอการประเมนิคุณภาพ

สถานพยาบาลของรฐัตาม HA Scoring 2011 (HAS 2011) ซึง่เป็นตวัแบบที่

มเีป้าหมายสาํหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานของโรงพยาบาล 

และใชป้ระเมนิเพือ่หาโอกาสพฒันา โดยมพีืน้ฐานแนวคดิดงันี้  
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(1) ผูเ้ยีย่มสาํรวจโดยมติรจากภายนอก (external peer 

review) เพือ่รบัรูวุ้ฒภิาวะ ของการพฒันา และกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง  

(2) ผูร้บัการเยีย่มสาํรวจหรอืโรงพยาบาลมหีน้าทีใ่นการใช ้

HAS 2011  ในการประเมนิตนเองและจดัทาํร่างประเดน็ในแผนการพฒันา

เพือ่ยกระดบัวุฒภิาวะ โดยพาผูเ้ยีย่มสาํรวจตามรอยระบบงานต่างๆ ของ

โรงพยาบาล การผ่านการรบัรองจะมรีะดบัต่างๆ ซึง่รบัรูก้นัเป็นการภายใน 

และมผีลต่อความเขม้ขน้ของการตดิตามในครัง้ถดัไป 

(3) การวดัผลการประเมนิแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คอื ระดบั

พอผ่าน (2.5 -3.0) ระดบัด ี(3.0-3.5) ระดบัดมีาก (3.5-4.0) และระดบัดเียีย่ม 

(มากกว่า 4.0)  

Boone Edna [15] ไดเ้สนอหลกัการของ “Usability” ใน

ขอ้กาํหนดของ HUMM (Healthcare Usability Maturity Model) โดย 

สถาบนั Healthcare Information and Management systems Society 

(HIMSS) ม ีดงัต่อไปนี้ 

 

9 หลกัการของ HUMM ดา้น “Usability” 

1) Simplicity: เรยีบงา่ย ชดัเจน ตรงไปตรงมา  

2) Naturalness: เป็นธรรมชาต ิ 

3) Consistency :  ความสอดคลอ้ง  

4) Minimizing cognitive load : ลดภาระการทาํงานของพุทธปิญัญา  

5) Efficient interactions : พฒันาส่วนต่อประสานใหใ้ชง้านได ้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

6) Forgiveness and feedback : การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัดว้ย

บรรยากาศของความรกัและการอภยั  

7) Effective use of language : การใชภ้าษาสือ่สารอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

8) Effective information presentation : การนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็น

สารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ  

9) Preservation of context : ความเหมาะสมสอดคลอ้งตามบรบิท  

 

HUMM ไดเ้สนอองคป์ระกอบหลกัของการพฒันาปรบัปรุง

คุณภาพในดา้นการแพทย ์ 5 องคป์ระกอบ และมแีนวทางสาํหรบัการบรูณา

การ 4 กลยุทธ ์ดงันี้  

 

5 องคป์ระกอบการพฒันาคุณภาพทางดา้นการแพทย ์ 

1) ผูร้บับรกิาร (focus on user)  

2) การบรหิารจดัการ (management)  

3) กระบวนการและโครงสรา้งองคก์ร (process and infrastructure)  

4) ทรพัยากร (resources)  

5) ความรูข้องผูป้ฏบิตังิาน (education)  

        

4 กลยุทธส์าํหรบัการบรูณาการ 

1) การรายงานความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ “wake-up call”  

2) การพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ของผูป้ฏบิตังิานรายบุคคล โดย

เยีย่มสาํรวจหน้างานอยา่งใกลช้ดิ นําประเดน็จากการเยีย่มสาํรวจ  ไดแ้ก่ 

เรือ่งทีเ่ป็นปญัหา สถติ ิเหตุการณ์เล่าสู่กนัฟงั การแกป้ญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้

หน้างาน ฯลฯ จดัทาํเป็นคู่มอือา้งองิ ทีเ่กดิโดยการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์

ตรง อนัช่วยใหผู้นํ้าสามารถนํามาพฒันาองคก์รจากสภาพความเป็นจรงิได้

มากทีสุ่ด “Individual Infiltration Tactics”  

3) คน้หาผูเ้ชีย่วชาญจากทุกส่วนขององคก์รทีม่คีวามสามารถในการ

รวบรวม สรุปและนําเสนอ เพือ่ช่วยเชือ่มโยงเหตุการณ์และประสบการณ์ที่

เกดิขึน้ในองคก์ร ส่งต่อไปยงัผูบ้รหิารสงูสุดใหร้บัรูเ้รือ่งราวต่างๆ “Finding 

Internal Champion(s)”  

 4) การใชผู้เ้ชีย่วชาญจากภายนอกองคก์รเพือ่เป็นทีป่รกึษาชว่ยเร่งให้

เกดิผลสาํเรจ็ทีน่่าพอใจ “External Expert as a Catalyst”   

 

2.3 มาตรฐานของการบาํบดัท่ีดีสาํหรบัการบริการบาํบดัระบบหายใจ 

ผลลพัธซ์ึง่ระบบสุขภาพของประเทศ และของทัว่โลกให้

ความสาํคญั เป็นความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร และความรบัผดิชอบในเชงิ

วชิาชพี ไดแ้ก่ ผลลพัธ ์7 เป้าหมาย คอื  [4][12][13][15 ][16][17][18][19]  

1) ประสทิธผิลของการบาํบดั (effective = accuracy + 

completeness)  

2) ความปลอดภยั (safety)  

3) ผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง (patient-centered)  

4) ความรวดเรว็และทนัเวลาของการบรกิาร (timeliness)  

5) คุม้ค่าคุม้ทุน (efficient)  

6) ถูกตอ้งเป็นธรรม (equitable) 

 7) ผูใ้ชบ้รกิารและญาตพิงึพอใจในบรกิาร (Satisfaction) 

ในการทบทวนบทความทางวชิาการ แนวทางปฏบิตัแิละ

คุณลกัษณะสาํคญัของการบาํบดัทางระบบหายใจทีด่ ี (Best Practices and 

Respiratory Service Specification) ทีม่กีารรวบรวมไว ้ ไดพ้จิารณาเลอืก

บทความ แนวทางปฏบิตั ิ และคุณลกัษณะสาํคญัทีพ่บว่ามกีารวดัผลลพัธท์ี่

เกีย่วขอ้งกบั 7 เป้าหมายทีก่ล่าวขา้งตน้ มาประกอบการพฒันาตวัแบบการ

บรกิารบาํบดัระบบหายใจ ดงัแสดงในตารางที ่1 

  

ตารางที ่1 แหล่งอา้งองิทีใ่ชป้ระกอบการพฒันาตวัแบบ  

แหล่งอา้งองิ  

(1) “Specialists in out-of-hospital settings” ของ Whittington 

respiratory service 

[20] 

(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 

[21] 

(3) “Guidelines for intensive care unit design” [22] 

(4) “Thinking Outside the Box: Moving the Respiratory Care 

Profession Beyond the Hospital Walls” 

[23] 

(5) “Integrate Respiratory Service Model of Care” โดย South [24] 
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Canterbury District Health Board” 

(6) “Best practice guidance on developing a respiratory 

service specification” โดย IMPRESS 

[25] 

(7) “Staffing the Respiratory Care Department: New 

Considerations” 

[26] 

 

3.  กรอบแนวคิดการวิจยัและการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประเมินผล 

 

 
 

รปูที ่1. กรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่การสรา้งตวัแบบประเมนิและวดัระดบั

ความสามารถการใหบ้รกิารบาํบดัระบบหายใจ 

 

กรอบแนวคดิของงานวจิยัดงัแสดงในรปูที ่ 1 พฒันาขึน้จากตวั

แบบของ HUMM และ HAS 2011 ซึง่เป็นแนวทางการประเมนิคุณภาพ

สถานพยาบาลของไทยในปจัจุบนั  และใชเ้อกสารประกอบอื่น ไดแ้ก่ หลกั

ปฏบิตัทิีด่ ี (Best practices) จากองคก์รทีก่าํกบัดแูลมาตรฐานการบาํบดั

ระบบหายใจ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล เพือ่นํามาสรา้งตน้แบบระบบ

สารสนเทศ สาํหรบัการแสดงผลตามเกณฑก์ารประเมนิของ HAS 2011 ใน

รปูแบบทีช่่วยเพิม่มติขิองมมุมองเพือ่ใหท้มีสุขภาพ หน่วยงาน หรอืองคก์รที่

เริม่พฒันาวุฒภิาวะความสามารถเขา้ใจไดง้า่ย และสาํหรบัหน่วยงานทีผ่า่น

การดาํเนินการพฒันาในระยะหนึ่งแลว้ สามารถใชต้วัแบบประเมนิตรวจวดั

ระดบัวุฒภิาวะเพือ่เปรยีบเทยีบ สาํหรบัการพฒันาต่อยอด มปีระโยชน์ต่อ

การใชผ้ลของการประเมนิ ในการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารใน 5 

องคป์ระกอบ 4 กลยุทธ ์ และ 9 หลกัการสาํคญัของ “usability” ( key 

usability principle) ของ HUMM ดงัแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางที ่2. ตวัแบบ ของ HUMM 

 

 
 

ในการพฒันาระบบสารสนเทศในงานวจิยันี้ จะพฒันาเกณฑ ์

การเทยีบ (mapping) โครงสรา้งขอ้มลูการประเมนิของ HAS 2011 ดงัแสดง

ไวใ้นตารางที ่3 กบั การนําคาํทีเ่ป็นคาํสาํคญั (key word ) หรอืคาํหลกัทีม่ ี

ความหมายชดัเจน ทีป่รากฏใน Process area groups, Process areas, 

Sub-Process areas ของ HAS 2011 มา แมพ กบั Best practices ใชว้ธิี

วเิคราะหโ์ดยผูว้จิยั เพือ่จุดประสงคใ์นการนําไปพฒันาตวัแบบการบรกิาร

บาํบดัระบบหายใจ (Respiratory Care Maturity Model : RCMM) ซึง่ผลที่

คาดหวงั ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่4 

 

ตารางที ่3 โครงสรา้งขอ้มลูในการประเมนิของ HAS 2011  
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ตารางที ่4.  ตวัแบบการบรกิารบาํบดัระบบหายใจ (Respiratory Care 

Maturity Model : RCMM) ทีไ่ดม้าจากผลการ แมพ HAS 2011 กบั Best 

Practices  

 

 
 

ส่วนสาํคญัทีท่าํใหเ้กณฑก์าร แมพ ระหว่าง HAS 2011 กบั 

Best practices ช่วยสรา้งคุณประโยชน์ในดา้นความชดัเจน คอืการออกแบบ

ขอ้มลูเพือ่นําไปใชแ้สดงผลอย่างมคีวามหมายกบั 5 องคป์ระกอบ 4 กลยุทธ ์

และ 9 หลกัการของ usability ของ HUMM ทัง้นี้โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจาก

โรงพยาบาลพระปกเกลา้, สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคก์ร

มหาชน), สมาคมอุรเวช, สมาคมเวชบาํบดัวกิฤต และสภาพยาบาล ใหค้วาม

อนุเคราะห ์ เป็นผูป้ระเมนิ ใหข้อ้เสนอแนะการแมพ ซึง่ไดท้าํการพฒันาใน

ครัง้นี้ ผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากการประเมนิ จะเป็นรปูแบบในตารางที ่5 

 

ตารางที ่5 ตวัอย่างผลลพัธก์ารแสดงผลการประเมนิกบั 5 องคป์ระกอบ 4 

กลยุทธ ์และ 9 คุณลกัษณะของ “usability” ของ HUMM 

 

 

 
 

4.  สรปุ 

งานวจิยันี้ไดใ้ชก้รอบแนวคดิของ HAS 2011, HUMM และ

แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นคุณลกัษณะสาํคญัของการบาํบดัทางระบบหายใจทีด่ ี

(Best Practices and Respiratory Service Specification) ในการพฒันา

สารสนเทศเพือ่การนําเสนอการประเมนิวุฒภิาวะของสถานพยาบาล นําไปใช้

ประโยชน์ในการหากลยุทธ ์ เพือ่การพฒันาจุดดอ้ยในการบรกิารบาํบดัระบบ

หายใจ งานวจิยันี้ไดม้กีาร 

1) mapping โครงสรา้งขอ้มลูของเกณฑด์งักล่าว  2) ออกแบบ 

Data Map (ไดแ้ก่การวดั Process Area Groups, Process Areas และ 

Sub-process Areas, การใช ้(key word) ของ HAS 2011 และเสนอมมุมอง

ทีอ่ธบิายรายละเอยีดโดยใช ้5 องคป์ระกอบ 4 กลยุทธ ์และ 9 หลกัการของ 

“usability” ของ HUMM) 3) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่แสดงผลการ

ประเมนิตามตารางที ่5 

ตวัอย่างของการนําผลลพัธข์องการประเมนิในตารางที ่5 ไปใช ้

ดงัทไีดแ้สดงผลในดา้นแถวที1่ แสดงว่าหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารมคีะแนนจาก

การประเมนิ 5 องคป์ระกอบ ซึง่เป็นคะแนนในดา้นภาพรวมองคก์รและการ

นํา(R_PAI-1)ในส่วนของ “การนําระดบันโยบาย(R_SPA[01])” = 86 % ซึง่ 

14 % ทีย่งัเป็นส่วนขาด ใหส้ามารถตรวจสอบและเทยีบเคยีงกบัเนื้อหา ที่

เป็นคาํอธบิายตามมาตรฐานทีก่าํหนดไวใ้นตวัแบบ RCMM และนอกจากนี้

ผลการประเมนิไดเ้สนอแนะจุดทีต่อ้งพฒันาในส่วนขาด 3 องคป์ระกอบ คอื

ในส่วนของผูร้บับรกิาร  การบรหิารจดัการ กระบวนการและโครงสรา้ง

องคก์ร โดยเลอืกกลยุทธท์ี4่ “การใชผู้เ้ชีย่วชาญจากภายนอกองคก์รเพือ่เป็น

ทีป่รกึษา” ส่วนวธิกีารหรอืแนวทางทีแ่สดงสว่นของ “usability” ที ่ 9 นัน้ให้

พจิารณาเลอืกใชแ้ลว้มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งตามบรบิทของทอ้งถิน่นัน้ 

เป็นตน้  ผลการวจิยัจะนําไปใชป้ระโยชน์แก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาล          

ในการหากลยุทธเ์พือ่การพฒันาจุดดอ้ยในการใหบ้รกิาร 

บาํบดัระบบหายใจ เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานระดบัชาต ิทัง้นี้หน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบและเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารบาํบดัระบบ

หายใจ ซึง่อาจมหีลายหน่วยงาน ตามผงัองคก์รของแต่ละโรงพยาบาล โดย

หน่วยงานจะไดร้บัประโยชน์จากตวัแบบ ในมมุมองของตวัแบบทีแ่สดงผล

รายละเอยีด 5 องคป์ระกอบ 4 กลยุทธ ์และ 9 หลกัการของ “usability” อนั

จะช่วยใหส้ามารถนําไปใชใ้นการแกป้ญัหาและปรบัปรุงคุณภาพการ

ใหบ้รกิารไดเ้หมาะสมกบัปญัหาตามความเป็นจรงิไดด้ยีิง่ข ึน้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีศกึษาเกี่ยวกบัการจดัเสน้ทางเดนิรถรบักลุ่มตวัอย่าง

จากโรงพยาบาล (รพ.) ที่อยู่ใต้การดูแลของรพ.นครปฐม และส่งผล

วเิคราะห์กลุ่มตวัอย่างกลบัไปยงัรพ.นัน้ ๆ โดยกําหนดให้รถที่ออกไป

รบักลุ่มตวัอยา่งต้องกลบัมายงัรพ.นครปฐม ภายใน 3 ชัว่โมง นับตัง้แต่

รถเริ่มออกเดินทาง เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านบรรจุภัณฑ์ ด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอก อาจทําให้ผลการวเิคราะห์ขาดประสทิธภิาพ 

งานวจิยัน้ีแบ่งวธิกีารพฒันาหาคําตอบเป็น 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

ขัน้ตอนที่ 1: จดักลุ่มรพ.ที่อยู่ใต้การดูแลของรพ.นครปฐมตามเงื่อนไข

เวลาที่กําหนด ขัน้ตอนที่ 2: สร้างคําตอบเริม่ต้นด้วยวธิปีมข้างเคยีงที่

ใกล้ที่สุด (Nearest neighbor Algorithm: NN) และขัน้ตอน 3: นํา

คําตอบในขัน้ตอนที่ 2 มาปรับปรุงเส้นทางด้วยกระบวนการเชิง

พนัธุกรรม (Genetic Algorithm : GA) งานวจิยัฉบบัน้ีไดท้ําการศกึษา

และพฒันารปูแบบวธิกีารหาคําตอบโดยมเีป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน

การเดนิรถรบักลุ่มตวัอยา่งและสง่ผลการวเิคราะหท์ี่ต้นทุนการขนส่ง ผล

การเปรยีบเทยีบพบว่าการปรบัปรุงเส้นทางด้วย GA จาก NN ที่มี

จํานวนรพ. และตําแหน่งที่ตัง้รพ.เหมอืนกนั สามารถลดระยะทางรวม

จากการจดัเสน้ทางเดนิรถจากความชํานาญของคนขบัรถ ไดถ้งึรอ้ยละ 

22.037  

 คาํสําคญั: ปญัหาการจดัเสน้เดนิรถ, กระบวนการเชงิพนัธุกรรม, วธิี

ปมขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีส่ดุ, เงื่อนไขการจาํกดัเวลาเดนิรถ 

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 

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 

1. บทนํา 

 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง หมายถึงการวิเคราะห์เลือด เม็ดเลือด 

ปสัสาวะ และอุจาระของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์นําผลการวิเคราะห์มาใช้

ประกอบการวินิจฉัยโรคให้กบัผู้ป่วยได้อย่างแม่นยํา ในการวเิคราะห์กลุ่ม

ตวัอย่างมหีลายรูปแบบ ตัง้แต่การสงัเกตด้วยตา จนถึงการวิเคราะห์ด้วย

อุปกรณ์ ซึ่งในการใช้อุปกรณ์วเิคราะห์จําเป็นต้องใช้ต้นทุนค่อนขา้งสูง บาง

รพ.ไม่สามารถมอุีปกรณ์ที่ทนัสมยัในการวเิคราะห์กลุ่มตวัอย่างได ้ทางรพ.

นครปฐมจงึมนีโยบายในการรบักลุ่มตวัอย่างจากรพ.ทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลมา

วเิคราะห์ผล และนําผลการวิเคราะห์ส่งกลบัไปใช้ประกอบการวนิิจฉัยโรค
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ให้กบัผู้ป่วย โดยอ้างอิงระบบการดูแลรพ.ตามการจดัสรรงบประมาณของ

กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย แบ่งการดูแลรพ.ในแต่ละ

จงัหวดัออกเป็น 3 ระดับ เรียงตามความสําคัญจากมากไปน้อย

ตามลําดบั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย ์(รพ.ศ.) โรงพยาบาลชุมชน (รพ.ช.) 

และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในจงัหวดันครปฐมมี

รพ.ทัง้หมด 165 โรง ประกอบดว้ย รพ.ศ. 1 โรง รพ.ช. 8 โรง รพ.สต. 

156 โรง ในงานวจิยัฉบบัน้ีเน้นการจดัเสน้ทางเดนิรถ โดยศกึษาจากรพ.

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรพ.นครปฐมทัง้หมด 45 โรง ประกอบด้วย 

รพ.ช. 8 โรง และรพ.สต. 37 โรง  

ในการจดัเสน้ทางเดนิรถเป็นปจัจยัที่มผีลต่อต้นทุนการขนส่ง จงึทํา

ให้เกิดการวิจยัฉบับน้ีขึ้น เพื่อศึกษาหาวิธีการจดัเส้นทางเดินรถที่มี

ระยะทางรวมลดลงจากเดมิ เพื่อลดต้นทุนทางการขนส่งลง ในงานวจิยั

ฉบบัน้ีได้ศึกษาปญัหาที่เกิดขึ้นจรงิของรพ.นครปฐม โดยมเีงื่อนไขใน

การจดัเสน้ทางเดนิรถ 2 เงื่อนไข ไดแ้ก่ ระยะเวลาเดนิรถ และช่วงเวลา

ในการเดนิรถ 

ผูว้จิยันําเสนอวธิกีารแกไ้ขปญัหาการจดัเสน้ทางเดนิรถนี้ โดยจดักลุ่มรพ.

ตามเงือ่นไขรอบเวลา และสรา้งคําตอบเริม่ต้นดว้ย NN จากนัน้นําคําตอบที่

ไดม้าปรบัปรุงดว้ย GA โดยมเีป้าหมายเพื่อหาเสน้ทางเดนิรถที่มรีะยะทาง

รวมลดลง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ปญัหาการเดนิรถออกไปรบัสนิคา้หรอืกระจายสนิคา้เป็นการจดัการ

ที่เน้นจดัการกบัต้นทุนการขนส่ง [1] ซึ่งกระบวนการจดัเสน้ทางเดนิรถ

จะเน้นไปที่ความรวดเร็ว และความถูกต้องตรงตามตารางเวลาที่ได้

วางแผนไว้ การวางแผนเส้นทางการเดนิรถต้องคํานึงถึง ชนิดสินค้า 

จํานวนลูกคา้ ความจุของรถ เป็นต้น [2] ดงันัน้ในการออกแบบระบบ

การจดัเสน้ทางเดนิรถสว่นมากจะพยายามใช้เสน้ทางที่เหมาะสมและลด

ตน้ทุนในการขนสง่ใหล้ดลงมากทีส่ดุ 

ปญัหาการจัดเส้นทางเดินรถเป็นปญัหาการตัดสินใจที่มีความ

ซบัซ้อนในระดบัเอน็พฮีารด์ (NP – Hard Problem) ทําใหก้ารหาผล

เฉลยที่เหมาะสมดว้ยวธิแีม่นตรง (Exact Method) เป็นวธิใีนการหา

คําตอบที่ดทีี่สุด โดยการคํานวณหาจากทุกกรณีที่สามารถเป็นไปไดม้า

เปรยีบเทียบกนั การคํานวณทําได้ยากเมื่อมจีํานวนปญัหาขนาดใหญ่

และมเีงื่อนไขจาํนวนมาก ในการแกไ้ขปญัหาการจดัเสน้ทางเดนิรถในปี 

ค.ศ. 1959 กลุ่มนักวจิยั Dantzig ได้ทําการวจิยัพฒันาอลักอริทึม

สาํหรบัการจดัเสน้ทางต่าง ๆ ไวส้ําหรบัแก้ปญัหาการจดัเสน้ทางเดนิรถ

ทีม่ขีนาดใหญ่ และมเีงื่อนไขจาํนวนมาก ซึง่ใชก้นัมาจนถงึปจัจบุนั [3] 

ในการแก้ไขปญัหาการจัดเส้นทางเดินรถมีหลากหลายวิธี โดย

สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มได้แก่ วิธกีารแม่นตรง วธิฮีิวรสิติกส์ วิธี

เมต้าฮิวรสิติกส ์[4] ซึ่งผู้วจิยัหลาย ๆ ท่านได้นําการแก้ไขปญัหาทัง้ 3 

กลุ่มมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัเสน้ทางเดนิรถในรปูแบบต่าง ๆ  

การใชว้ธิกีาร Branch and Bound Algorithm ที่เป็นวธิกีารแม่นตรง 

ในการหาเส้นทางเดินรถ จากการแตกเส้นทางออกเป็นเส้นทางย่อย

ทัง้หมด และค้นหาเส้นทางที่ส ัน้ที่สุด แต่วิธีการน้ีใช้เวลาในการหา

คําตอบนาน หากขนาดของปญัหามขีนาดใหญ่ก็จะต้องใช้เวลาในการ

หาคําตอบนานขึน้ ทําให้ไม่เหมาะกบัปญัหาที่มคีวามซบัซ้อน จํานวน

ลูกคา้คอ่นมาก และมคีวามตอ้งการทีร่วดเรว็ [5, 6] 

การใชว้ธิกีระบวนการเซฟวิง่ [7] เป็นการหาคําตอบแบบฮวิรสิตกิส ์

เพื่อใหไ้ดร้ะยะทางรวมตํ่าทีส่ดุ ในการหาคาํตอบแบบฮวิรสิตกิสส์ามารถ

ช่วยแกไ้ขปญัหาที่มคีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ และสามารถหาคําตอบได้

อยา่งรวดเรว็ แต่อาจจะไดค้วามแมน่ยาํทีต่ํ่า [8]  

การใช้ NN เป็นการหาคําตอบแบบฮิวริสติกส์อีกอย่างหน่ึงที่ง่าย

และสามารถหาคําตอบได้อย่างรวดเรว็ ไม่ซบัซ้อน แต่อาจจะได้ความ

แม่นยําที่ตํ่าเช่นเดยีวกบัวธิกีระบวนการเซฟวิง่ ในการหาคําตอบแบบ 

NN จะใช้ข้อมูลระยะทางระหว่างลูกค้าแต่ละจุด ในการตดัสินใจหา

ลูกค้าที่ใกล้ที่สุดก่อนจะออกเดนิทาง และลูกค้าผู้นัน้ต้องไม่เคยอยู่ใน

เสน้ทางเดนิรถมาก่อน [9] 

การใช้ GA เป็นการหาคําตอบแบบฮวิรสิตกิส ์ที่เพิม่ความซบัซ้อน

ในการวิเคราะห์ผล โดยใช้แนวคิดเดยีวกบัการพฒันาพนัธุกรรมของ

มนุษยม์าประยุกต์ใช้ในการจดัเสน้ทางเดนิรถ [10] ซึ่ง GA ถอืเป็นวธิทีี่

หาคําตอบได้ใกล้เคียงกับวิธีการหาคําตอบแบบแม่นตรง อีกทัง้ย ัง

สามารถหาคาํตอบไดอ้ย่างรวดเรว็ และมคีวามแม่นยํ่าค่อนขา้งสูง หาก

เป็นปญัหามขีนาดเลก็ อกีทัง้ความแม่นตรงยงัแปรผนัตรงกบัขนาดและ

ความซบัซอ้นของปญัหาอกีดว้ย  

จากการศึกษาข้อมูลงานวจิยัที่ผ่านมา วิธกีารแบบฮิวริสติกส์เป็น

วธิกีารที่นิยมนํามาใช้ในการแก้ปญัหาการจดัเส้นทางเดนิรถ ซึ่งวธิกีาร

ที่นํามาใช้จะขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขในการจดัเส้นทาง ข้อจํากดั และปจัจยั

ต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการจดัเสน้ทางเดนิรถ ทัง้น้ีวธิฮีวิรสิตกิสส์ามารถแก้ไข

ปญัหาไดใ้กลเ้คยีงคา่ความแม่นตรง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะนํา 

NN และ GA มาประยุกต์ใช้ โดยการหาคําตอบเริม่ต้นจาก NN ก่อน 

จากนัน้นําคําตอบทไีด้มาปรบัปรุงด้วย GA โดยมเีงื่อนไขในการจดั

เสน้ทางตามขอ้จาํกดัตามหน้างานจรงิ 

3. การรวบรวมข้อมลู 

ในงานวจิยัฉบบัน้ีไดเ้กบ็ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเสน้ทางเดนิรถ 

รบักลุ่มตวัอย่างของเดอืนเมษายน ถึงเดอืนพฤษภาคม 2557 โดยมี

รายละเอียดประกอบด้วย ข้อมูลความต้องการส่งกลุ่มตวัอย่าง ข้อมูล

ระยะทางในการจดัเสน้ทางเดนิรถ ประเภทและความจุของรถที่ใช้ และ

เงื่อนไขในการจดัเส้นทางเดนิรถ สําหรบันํามาวเิคราะห์หาแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบให้ผู้ใช้งานทัง้รพ.

นครปฐม และรพ.ชหรอืรพ.สต.ไดใ้ช้ในการรบัจํานวนความต้องการใน

การสง่กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละวนั และจดัเสน้ทางเดนิรถตามจํานวนความ

ต้องการนัน้ ๆ ได้อย่างแม่นยํา ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็น

เสน้ทางเดนิรถทีม่รีะยะทางรวมน้อยลง รวดเรว็ทนัเวลาทีส่ดุ 
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3.1. ขอ้มลูความตอ้งการสง่กลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลการจัดเส้นทางเดินรถ ภายในเดือนเมษายน ถึงเดือน

พฤษภาคม 2557 ทําใหเ้หน็ความแตกต่างของความต้องการในการส่ง

กลุ่มตวัอย่างในแต่ละวนัได้อย่างชดัเจน โดยความต้องการในแต่ละวนั

ขึน้กบัวนัทีห่น่วยแพทยล์งพืน้ทีต่รวจตาม รพ. นัน้ ๆ 

3.2. ขอ้มลูระยะทางในการจดัเสน้ทางเดนิรถ 

ระยะทางในการเดินทางในงานวิจยัฉบบัน้ี เป็นการเดินทางไป

และกลบัที่มีระยะทางไม่เท่ากนั (Asymmetric) โดยอ้างอิงจุดพิกดั

ละตจิดูและลองตจิูดของรพ.ทัง้หมด 45 โรง จากกระทรวงสาธารณะสุข

ประเทศไทย (http://www.ezymaps.com) และคํานวณระยะทางจากกู

เกิ้ลแมพ (https://maps.google.co.th/maps?hl=th) เพื่อนําข้อมูลมา

สรา้งเป็นเมตรกิระยะทาง ดงัตวัอยา่งตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 ตวัอย่างเมตรกิระยะทาง 

 1 2 … 45 

1 0 4.8 … 23.7 

2 6.57 0 … 23.5 

: : : 0 : 

45 4.26 7.631 … 23 

3.3. ประเภทและความจขุองรถทีใ่ช ้

ในกรณีศกึษาน้ี เป็นการจดัเสน้ทางเดนิรถสําหรบัเดนิทางออกไป

รบักลุ่มตวัอย่างและส่งผลการวิเคราะห์ระหว่างรพ.นครปฐมกับรพ.

ภายใต้การดูแลของรพ .นครปฐม  โดยรถที่ ใช้ ในการขนส่ งมี

ความสามารถในการบรรจุกลุ่มตวัอย่างไม่จํากดั และไม่มบีรรจุภณัฑ์

สาํหรบัเกบ็รกัษาอุณหภูมหิรอืกนักระแทกใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

3.4. วธิกีารจดัเสน้ทางเดนิรถของกรณีศกึษาในปจัจบุนั 

จากการสอบถามข้อมูลจากคณะแพทย์ที่ดูแลงานด้านการจดั

เส้นทางเดินรถในช่วงเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่า

เส้นทางเดินรถเกิดจากประสบการณ์ของคนขบัรถ มีรูปแบบการจดั

เสน้ทางที่มแีนวคดิใกล้เคยีงกบั NN โดยคํานึงถงึระยะเวลาในการเดนิ

รถ 3 ชัว่โมง เริม่นับจากรถออกจากรพ.นครปฐมจนนํากลุ่มตวัอย่าง

กลบัมายงัรพ.นครปฐมในขัน้ตอนสดุทา้ย 

3.5. เงื่อนไขในการจดัเสน้ทางเดนิรถ 

การจดัเส้นทางเดนิรถรบักลุ่มตวัอย่างและส่งผลการวเิคราะหใ์น

กรณีศึกษาน้ี เป็นการจดัเส้นทางเดินรถระหว่างรพ.ไม่เกิน 45 โรง 

ขึน้กบัความตอ้งการในแต่ละวนั ภายใตเ้งื่อนไขดงัตอ่ไปน้ี 

• มคีวามตอ้งการไมแ่น่นอน 

• ระยะทางไป – กลบัไมเ่ท่ากนั 

• รถทีใ่ชใ้นการเดนิทางมคีวามจไุมจ่าํกดั 

• รถทีใ่ชใ้นการเดนิทางวิง่ดว้ยอตัราความเรว็ 70 กม./ชม. 

• รถทุกคนัจะตอ้งกลบัมายงัจดุเริม่ตน้ ภายใน 3 ชม. 

3.6. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

การจดัเสน้ทางเดนิรถรบักลุ่มตวัอย่างและส่งผลการวเิคราะห ์ใน

กรณีศึกษาน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งลง ในการจัด

เส้นทางเดนิรถแบบความต้องการไม่แน่นอน สามารถอธบิายได้ด้วย

กราฟ G (V,A) เมื่อ V = {0,1, … ,N} และ A = {(i,j) : i,j ∈ V, I ≠  j} 

ฟังกช์ัน่วตัถปุระสงค ์(Objective function) 

Minimize∑∑
= =

N

i

N

j
ijij xC

1 1

 … (1) 

สมการขอบข่าย (Subject to) 
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 0=v
ijx or 1 for all i, j, v  … (5) 

ดชันี 

    i  ลําดบัโรงพยาบาล i (i = 1, 2, … ,N) 

    j ลําดบัโรงพยาบาล j (j = 1, 2, … ,N) 

    v ลําดบัรถทีใ่ช้ในการเดนิทาง v (v = 1, 2, … , NV) 

พารามิเตอร ์

    V  เซตของโรงพยาบาล  

    V0  โรงพยาบาลนครปฐม 

    A  เซตเสน้เชื่อมระหวา่งโรงพยาบาล i ไป j 

    N จาํนวนโรงพยาบาลทัง้หมด เท่ากบั 45 โรงพยาบาล 

    Cij คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางระหวา่งโรงพยาบาล i ไป j 

    xij เสน้ทางในการเดนิทางระหว่างโรงพยาบาล I ไป j 

    NV จาํนวนรถทีใ่ช้ในการเดนิทาง 

สมการที่ (1) คอืฟงัก์ชนัวตัถุประสงค์ สําหรบัหาค่าใชจ่้ายในการเดนิทางที่

น้อยที่สุดที่เกดิขึ้นได้กต่็อเมื่อเสน้ทางในการเดนิทางเป็นเส้นทางที่ส ัน้ที่สุด 

สมการที ่(2) และ (3) เป็นการประกนัว่ารพ.ทุกรพ.จะไดม้รีถเพยีง 1 คนัใน 1 

วนัเท่านัน้ทีจ่ะเขา้ไปรบักลุ่มตวัอย่าง สมการที ่(4) เป็นการประกนัว่าเมือ่รถ

เขา้มายงัจุดรบักลุ่มตวัอย่างแล้วจะต้องออกเดนิทางไปรบักลุ่มตวัอย่างจาก

รพ.ในลาํดบัถดัไป สมการที ่(5) กาํหนดให ้xij เป็น 1 กต่็อเมือ่เสน้ทางจากจุด 

i และ j เชือ่มโยงกนัในแผนการเดนิรถ และ xij เป็น 0 กต่็อเมือ่เสน้ทางจากจุด 

i และ j ไมเ่ชือ่มโยงกนัในแผนการเดนิรถ 
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4. การพฒันาวิธีการหาคาํตอบของปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถ 

งานวจิยัฉบบัน้ีพฒันาวธิกีารแก้ปญัหาการจดัเสน้ทางเดนิรถน้ี โดย

แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ข ัน้ตอนที่ 1 จดักลุ่มรพ.ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรพ.นครปฐมตามเงื่อนไข

เวลาทีก่ําหนด โดยรพ.ทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของรพ.นครปฐมแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คอื รพ.ช. และรพ.สต. 

โรงพยาบาลชุมชน แต่ละรพ.จะต้องดูแลรพ.สต.ที่อยู่ภายใต้

การดูแลของตวัเองอกีจํานวนหน่ึง ดงันัน้การส่งกลุ่มตวัอย่างในบางวนั

จะไมส่ามารถระบุช่วงเวลาทีแ่น่นอนได ้รพ.นครปฐมจงึเปิดใหร้พ.ช.เขา้

มาส่งกลุ่มตวัอย่างไดต้ลอดเวลาทําการ ผูว้จิยัจงึออกแบบโดยแบ่งเป็น

รอบการสง่กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 รอบ คอื รอบเชา้และรอบบ่าย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล แต่ละรพ.จะได้รบัการ

ดูแลจากรพ.นครปฐมหรอืรพ.ช. แบ่งเป็น 3 รอบตามวนัที่หน่วยแพทย์

ลงพืน้ทีค่อื วนัองัคาร วนัพธุ และวนัพฤหสั  

ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งคาํตอบเริม่ตน้ดว้ย NN สาํหรบัจดัเสน้ทางการ 

เดนิรถตามความต้องการจากรพ.แต่ละแห่งในแต่ละวนั ตามข้อจํากดั 

โดยขัน้ตอนของ NN มกีระบวนการวเิคราะหด์งัต่อไปน้ี 

1) กําหนดใหร้พ.นครปฐมเป็นรพ.เริม่ตน้ของเสน้ทาง 

2) คน้หารพ.ทีม่รีะยะทางใกลก้บัรพ.ก่อนหน้ามากทีส่ดุ 

3) ตรวจสอบเงื่อนไขว่า รพ.นัน้ยงัไม่เคยถูกจดัลงในเสน้ทาง

หรอืไม ่และเวลาในการเดนิทางไมเ่กนิ 3 ชัว่โมงตามเงื่อนไขทีกํ่าหนด 

 4) ถ้าหากถูกต้องตามเงื่อนไขใน 3) ให้รพ.ที่ได้นัน้เป็นรพ.

ถดัไปในการเดนิทาง 

 5) ตรวจสอบวา่ในเสน้ทางทีจ่ดัมคีรบทุกรพ.ทีกํ่าหนดหรอืยงั 

 6) หากเงื่อนไขใน 5) ไมค่รบ ใหว้นทํา 2) - 5) จน 5) จะครบ 

ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นการนําคําตอบที่ได้จากขัน้ตอนที่ 2 มาปรบัปรุง

เสน้ทางดว้ย GA ทีถู่กคดิคน้โดย Holland ในปี ค.ศ. 1975 ที่ไดร้บัแรง

บนัดาลใจจากทฤษฏขีอง Darwin เกี่ยวกบัววิฒันาการและการสบืทอด

สายพันธุกรรมของมนุษย์ โดยมนุษย์แต่ละคนมีโครโมโซมที่ไม่

เหมือนกัน โครโมโซมของพ่อและโครโมโซมของแม่ส่งผลมายัง

โครโมโซมลูก GA ถูกจดัอยู่ในการแก้ปญัหาแบบเมต้าฮวิรสิตกิส ์ และ 

ขัน้ตอนของ GA มกีระบวนการวเิคราะหด์งัรปูที ่1 

GA มอีงคป์ระกอบทเีกีย่วขอ้งทใีชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ีดงัต่อไปน้ี 

1) การออกแบบโครโมโซม (Chromosome Encoding) โดย

การใชโ้คโมโซมแบบลําดบั เช่น รพ.นครปฐม - รพ.ดอยยายหอม - รพ.

ดอนตูม - รพ.ออ้ยอีเ้ตีย้ - รพ.นครปฐม แทนดว้ย 0 - 2 - 3 - 1 – 0 

2) การสร้างประชากรเริ่มต้น โดยการสุ่มแบบความน่าจะ

เป็นไมเ่ท่ากนั (Greedy Random) กําหนดใหร้พ.แรกและรพ.สุดท้ายใน

การเดนิทางของทุกเสน้ทางคอืรพ.นครปฐม โดยใชส้มการดงัต่อไปน้ี 
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พารามิเตอร ์

    S  เซตของโรงพยาบาลทีย่งัไมถู่กเลอืก 

    dij  ระยะทางระหวา่งโรงพยาบาล i ไปโรงพยาบาล j 

3) ค่าฟิตเนสฟงัก์ชัน่ (Fitness Function) คอื การหาค่า

ความเหมาะสมในการเลอืกเสน้ทาง โดยใชส้มการดงัต่อไปน้ี 
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พารามิเตอร ์

    I,J  จาํนวนโรงพยาบาลทัง้หมดทีต่อ้งเดนิผา่น 

4) ตวัดําเนินการทางพนัธุกรรม คือ ตวัดําเนินการเพื่อให้

เกดิการถ่ายทอดจากประชากรรุน่หน่ึงสูป่ระชากรอกีรุน่หน่ึง  

4.1) การแลกเปลี่ยนยนีขา้มโครโมโซม มกีารกําหนดค่า

ความน่าจะเป็น (Pc) ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 60 – 95% หากการสุ่มค่า

ความน่าจะเป็นได้อยู่ในช่วงทีกําหนด ระบบจะทําการแลกเปลี่ยนยีน

ขา้มโครโมโซมแบบวนรอบ (Cycle Crossover: CX) 

4.2) การแลกเปลี่ยนยีนภายในโครโมโซม มีการ

กําหนดค่าความน่า (Pm) ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 0 – 10% นัน่

หมายความวา่ มเีพยีงรอ้ยละ 0.1 เท่านัน้ทีจ่ะเกดิการกลายพนัธ ์

5) ขนาดของประชากรในแต่ละรุ่น (Population Size) 

จาํนวนประชากรในแต่ละรุน่ช่วยใหเ้กดิคาํตอบทีห่ลากหลาย  

6) เงื่อนไขในการหยุดทํางาน (Stop Condition) ในงานวจิยั

ฉบบัน้ีไดกํ้าหนดไวว้า่ หากไดค้ําตอบเดยีวกนัซ้ําเกนิค่าที่กําหนดไว ้ให้

หยดุการประมวลผล และยดึคาํตอบสดุทา้ยเป็นคาํตอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

รปูที ่1 ข ัน้ตอนการจดัเสน้ทางเดนิรถดว้ยกระบวนการเชงิพนัธุกรรม 

จบการทาํงาน 

 

S = S’ 

Z(S) > Z(S’) 

ดาํเนินการทางพนัธุกรรม (ขา้มโครโมโซม, ภายในโครโมโซม) 

สรา้งโครโมโซมตน้แบบ (โครโมโซมพ่อ, โครโมโซมแม)่ 

สุ่มสรา้งโครโมโซมอกี N โครโมโซม 

กาํหนดโครโมโซมเริม่ตน้ จากคาํตอบทีไ่ดจ้ากวธิปีมขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีสุ่ด 

เริม่ตน้ 

ไม่ใช่ 

ใช ่

ตรงเงื่อนไข 

ตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดหรอืไม่ 
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ผลการวิจยั 

ผู้วิจยัได้พฒันาระบบการจดัเส้นทางเดินรถรบักลุ่มตัวอย่างและ

ส่งผลการวเิคราะหค์ําสัง่ภาษา Personal Home Page (PHP) สําหรบั

สรา้งเวบ็ไซด ์ และทดสอบบนเครื่องคอมพวิเตอรร์ุ่น Macbook white, 

CPU 2.13 GHz, Intel Core 2 Duo, Ram 3 GB, DDR2, SDRAM บน

ระบบปฏบิตักิาร OS X Mavericks 10.9.4 เพื่อใหแ้พทยแ์ละพนักงาน

ผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้ง่ายขึ้น ดงัตวัอย่างหน้าจอโปรแกรมในรูปที่ 2 

โปรแกรมสามารถรบัความตอ้งการในการสง่กลุ่มตวัอยา่ง ของแต่ละรพ.

มาใชใ้นการจดัเสน้ทางเดนิรถใหก้บัผูข้บัรถตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยใช้ 3 

ขัน้ตอนในการจดัเสน้ทาง นัน่คอืการจบักลุ่มรพ.ตามขอ้กําหนด การหา

คาํตอบเริม่ตน้ดว้ย NN และปรบัปรงุคาํตอบใหด้ขีึน้ดว้ย GA 

 

 
(a) หน้าจอแสดงความตอ้งการจากโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 
(b) หน้าจอแสดงลาํดบัเสน้ทางการเดนิรถ 

 
(b) หน้าจอแสดงลาํดบัเสน้ทางการเดนิรถ โดยอา้งองิจาก Google map 

รปูที ่2 ตวัอย่างหน้าจอของเวบ็ไซดท์ีพ่ฒันาขึน้ 

 

ผูว้จิยัไดท้ําการเปรยีบเทยีบผลรวมระยะทางของทัง้ 2 ขัน้ตอนจาก

การจดัเส้นทางเดนิรถ ด้วยการหาคําตอบเริม่ต้นด้วย NN และการ

ปรบัปรุงคําตอบด้วย GA ดงัแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 3 โดย

เปรียบเทียบระยะทางรวมจากการจดัเส้นทางเดินรถที่มีจํานวนรพ.

เท่ากนั ความตอ้งการเท่ากนั ตําแหน่งเดยีวกนั และช่วงเวลาเดยีวกนั 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบระยะทางรวมระหว่าง NN กบั GA 
No

*
 NN

**
 GA

***
  No

*
 NN

**
 GA

***
  No

*
 NN

**
 GA

***
 

1 - -  16 121.94 91.27  31 222.93 174.89 

2 11.37 11.37  17 124.38 98.11  32 226.09 185.60 

3 29.30 29.30  18 126.02 93.80  33 227.28 200.57 

4 48.76 45.60  19 150.12 122.57  34 227.28 194.11 

5 56.38 47.11  20 160.74 128.82  35 229.58 199.98 

6  70.00 51.47  21 165.74 138.51  36 240.38 215.40 

7 73.31 56.47  22 169.29 139.08  37 240.44 217.06 

8 81.38 62.98  23 178.55 136.23  38 294.24 226.26 

9 83.87 64.09  24 187.06 155.43  39 303.04 257.17 

10 83.95  65.57  25 189.01 137.33  40 324.94 281.99 

11 84.07 65.70  26 198.18 159.47  41 327.03 296.86 

12 88.58  73.24  27 202.47 163.13  42 328.09 293.45 

13 90.91 73.07  28 215.41 167.10  43 336.29 319.41 

14 115.64 95.77  29 218.30 169.90  44 370.89 319.25 

15 106.26 88.87  30 222.37 187.03  45 391.99 327.21 

        รวม 7873.85 6488.79 

        เฉลีย่ 78.82 69.85 

*No. จํานวนโรงพยาบาล 

**NN การจดัเสน้ทางดว้ยวธิปีมขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีส่ดุ 

***GA การจดัเสน้ทางดว้ยกระบวนการเชงิพนัธุกรรม 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบด้วยค่าเฉลี่ยผลต่างของ

ระยะทางรวมระหว่างการหาคําตอบเริม่ดว้ย NN และการนํา GA มา

ปรบัปรุงคําตอบเริม่ต้น GA สามารถลดไดถ้งึ 11.94 กโิลเมตร หรอืคดิ

เป็น 7.12% เมื่อเพิม่จํานวนรพ.มากขึน้ค่าความต่างของระยะทางเดนิ

รถจะมากขึน้ตามไปดว้ย ซึง่ในการจดัเสน้ทางดว้ย GA สามารถช่วยลด

ระยะทางรวมไดม้ากสดุถงึ 67.98 กโิลเมตร หรอืคดิเป็น 30.05%  

 

 

รปูที ่3 กราฟเปรยีบเทยีบระยะทางรวมระหว่าง GA กบั NN 

 

ผู้วิจยัได้นําระบบเข้าไปใช้กับรพ.นครปฐม และรพ.ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยให้รพ.ช.และรพ.สต. ส่ง

ความต้องการเข้ามายงัรพ.นครปฐม เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปจดัเส้นทาง

เดนิรถ ซึ่งจากขอ้มูลที่ทางรพ.นครปฐมยอมใหเ้ปิดเผยไดใ้นตารางที่ 3 

นัน้ จะเป็นการเปรียบเทียบระยะทางรวมที่ได้จากการจัดเส้นทาง

ระหวา่งระบบทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยั ทีเ่น้นการหาเสน้ทางเดนิรถจากการ

ปรบัปรุงคําตอบ NN ดว้ย GA กบั การจดัเสน้ทางเดนิรถดว้ยคนขบัรถ

ทีย่ดึความชํานาญการเป็นหลกั 
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ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบระยะทางรวมจากการจดัเสน้ทางในปจัจุบนักบัระบบที่

ผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ขึน้มาสาํหรบังานวจิยัฉบบันี้ 
วนัท่ี

เดินทาง 

จาํนวน 

รพ. 

ระยะทางรวม

ปัจจบุนั 

ระยะทางรวม 

ของระบบ 

ส่วน

ต่าง 

% ส่วน

ต่าง 

15 ก.ค. 57 9 65.20 48.03 17.17 26.34% 

16 ก.ค. 57 13 96.60 72.27 24.33 25.19% 

18 ก.ค. 57 10 78.80 67.31 11.49 14.58% 

    เฉลีย่ 22.037% 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของระยะทางรวมใน

การจดัเสน้ทางเดนิรถ 3 วนัทําการจรงิของรพ.นครปฐม สําหรบัการจดั

รถออกไปรบักลุ่มตวัอยา่งและส่งผลวเิคราะหก์ลบัไปยงัรพ.นัน้ ๆ ทําให้

เหน็ว่าการจดัเส้นทางดว้ยระบบที่ทางผูว้จิยัไดอ้อกแบบมานัน้สามารถ

ลดระยะทางได้สูงสุด 24.33 กิโลเมตร หรอืรอ้ยละ 22.037 โดยเฉลี่ย

จากขอ้มลูทัง้ 3 วนัทีท่างรพ.สามารถใหข้อ้มลูได ้

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีนําเสนอวิธีการจดัเส้นทางเดินรถรบักลุ่มตวัอย่างและ

ส่งผลวเิคราะห์ของกรณีศึกษารพ.นครปฐม โดยพจิารณาจากเงื่อนไข

ขอ้จาํกดัดา้นของเวลาในการเดนิรถ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะทาง

รวมของเส้นทางในแต่ละวนั โดยในกรณีศึกษาน้ีมีรพ.นครปฐมเป็น

ศูนย์กลางในการจดัเส้นทาง เนืองจากทุกรพ.ในกรณีศึกษาจะต้องส่ง

กลุ่มตัวอย่างมาให้กับรพ.นครปฐม เพื่อไปวิเคราะห์ผล เพื่อนําผล

กลบัไปใช้ประกอบการตัดสินใจของหน่วยแพทย์ ในงานวิจยัฉบบัน้ี

นําเสนอวธิกีาร 3 ขัน้ตอนประกอบด้วย ขัน้ตอนแรกจดักลุ่มรพ.ตาม

เงื่อนไขเวลาทีกํ่าหนด ขัน้ตอนที่สอง สรา้งคําตอบเริม่ต้นดว้ย NN และ

ขัน้ตอนสดุทา้ยนําคาํตอบทีไ่ดม้าปรบัปรงุเสน้ทางโดย GA 

ในการทํางานวจิยัฉบบัน้ีมขีอ้จํากดัในเรื่องของเวลา เน่ืองจากขาด

อุปกรณ์ในการรกัษาสภาพของกลุ่มตวัอย่าง ถ้าหากในอนาคตมกีล่อง

รกัษาอุณหภูมหิรอืกล่องกนักระแทกสําหรบัใส่กลุ่มตวัอย่าง จะทําให้

ขอ้จํากดัในดา้นเวลาการเดนิทางมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ จากระบบเดมิ

คือการจัดเส้นทางเดินรถที่ความชํานาญของคนขับ ดังนัน้การวาง

แผนการเดินรถของผู้วจิยัฉบบัน้ีอาจจะนําไปใช้กบัการทํางานจริงได้

ยาก หากผู้ปฏิบตัิงานอยู่ในปจัจุบนัไม่เปิดใจยอมรบัการนําเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการทํางาน แนวคิดในการพัฒนางานวิจ ัยในอนาคตมี

ดงัต่อไปน้ี 

1) พฒันาวธิีการจดัเส้นทางเดินรถที่มขี้อจํากดัในด้านของ

ปรมิาณกลุ่มตวัอย่างในแต่รอบการเดนิทาง หากในอนาคตมกีารเพิ่ม

กล่องรกัษาอุณหภูมหิรอืกล่องกนักระแทก เท่ากบัสามารถเพิม่ปรมิาณ

กลุ่มตวัอยา่งในแต่เทีย่วการเดนิรถ 

2) นําคําตอบที่ดทีี่สุดหรอืค่าขอบเขตตํ่าสุด (Lower Bound) 

มาเปรยีบเทยีบ เพื่อทดสอบความแมน่ยาํของระบบ 

3) พฒันาระบบ RFID (Radio-frequency identification) ใน

การตรวจสอบสถานะของรถที่ออกไปรบักลุ่มตวัอย่าง วา่อยู่ในเสน้ทาง

เดนิรถทีไ่ดว้างแผนไวห้รอืไม ่
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บทคดัย่อ 

 มะเรง็ตบัเป็นโรคที่มอีตัราการเสยีชวีติค่อนข้างสูงเน่ืองจากมกัตรวจ

พบโรคน้ีในระยะที่มคีวามรุนแรงของโรคสูง การหา biomarkers เพื่อ

นํามาช่วยในการวนิิจฉัยโรคในระยะเริม่แรกจงึมคีวามสําคญั ซึ่งไมโคร

อาร์เอน็เอ (miRNAs) เป็น non-coding RNAs สายสัน้ๆ ที่มบีทบาท

สําคัญในการควบคุมการแสดงออกของยีนเป็นจํานวนมาก มีการ

เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันในกลุ่มของคนที่เป็นโรคและในคนปกต ิ

นอกจากน้ีความหลากหลายทางพนัธุกรรม ที่อยู่บน miRNA ยงัส่งผลต่อ

การทํางานของ miRNAs ในงานวจิยัน้ีจึงต้องการศึกษาผลของความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมที่ตําแหน่ง rs113054794 (A/C) บนยนี miR-

221 ต่อกลไลการควบคุมการแสดงออกของยีน Aryl hydrocarbon 

receptor nuclear translocator (ARNT) ในเซลล์มะเรง็ตบั (HepG2) 

ทดสอบโดยการสรา้ง miR-221 expression vector แล้วนําเขา้สู่เซลล ์

HepG2 และวดัระดบัการแสดงออกของ miR-221 ดว้ย real-time PCR 

พบว่ามกีารแสดงออกของ miR-221 เพิม่สูงมากขึน้ถงึ 65 เท่าในกลุ่มที่

ไดร้บั miR-221 expression vector นอกจากน้ีศกึษาการจบักนัระหว่าง 

miiR-221 และยนี ARNT นัน้วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม RNAhybrid โดย

พจิารณาค่า minimum free energy (mfe) พบว่าความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมที่ตําแหน่ง rs113054794 (A/C) บนยนี miR-221 ส่งผลต่อ

การจบัระหว่าง miR-221 และยนี ARNT ทําให้ค่า mfe จะมคีวาม

แตกต่างกนัอย่างชดัเจน (allele C = -25.9 kcal/mol ในขณะที่ allele A 

= -18.7 kcal/mol) จากนัน้วดัระดบัการแสดงออกของยนีเป้าหมาย 

ARNT ด้วย real-time PCR พบว่า miR-221 ทัง้ 2 alleles มี

ความสามารถในการยบัยัง้การแสดงออกของยนี ARNT เมื่อเทียบกบั

กลุ่มควบคุม อย่างไรกต็าม miR-221 allele A และ allele C สามารถ

ยบัยัง้การแสดงออกของยนี ARNT ไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิดงันัน้จงึ

สรปุไดว้า่ความหลากหลายทางพนัธุกรรมที่ตําแหน่ง  rs113054794 บน

ยนี miR-221 ไมส่ง่ผลต่อความสามารถในการควบคุมการแสดงออกของ

ยนี ARNT อยา่งไรกต็ามอาจสง่ผลต่อการควบคมุยนีอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้อง

มกีารศกึษาต่อไป 

คาํสาํคญั: มะเรง็ตบั, ไมโครอารเ์อน็เอ, ความหลากหลายทางพนัธกุรรม 

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 non-

coding 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. 
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Keywords: Hepatocellular carcinoma (HCC), MicroRNAs 

(miRNAs), Single nucleotide polymorphisms (SNPs) 

 

1. ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั  

1.1 Hepatocellular carcinoma (HCC)  

HCC จดัเป็นมะเรง็ตบัชนิดปฐมภูม ิ(primary liver cancer) จดัเป็น

มะเรง็ที่พบมากเป็นอนัดบัที่ 5 จากทัว่โลก อุบตัิการณ์ในการพบมกีาร

แพร่กระจายในหลายภูมิภาคและกลุ่มประชากร [1] โดยมากการเกิด

มะเร็งตับ ร้อยละ 70-90 จะเริ่มต้นจากการเป็นโรคตับอักเสบเรื้อร ัง 

(chronic liver disease ) และตบัแขง็ (cirrhosis) สาเหตุในการเกดิมะเรง็

ตบัมาจากปจัจยั 2 ด้าน คอื ปจัจยัภายนอก เช่น การติดเชื้อไวรสัตบั

อกัเสบบี (hepatitis B virus infection) การติดเชื้อไวรสัตบัอกัเสบซ ี

(hepatitis C virus infection) การไดร้บัสารอลัฟาทอกซนิ (aflatoxin) [2] 

การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การสบูบุหรี่ และปจัจยัภายใน ได้แก่ 

ความผดิปกติของระบบภูมคิุม้กนั ความผดิปกตขิองระบบการสร้างและ

สลายสารในเซลล ์(Metabolism) และ สารพนัธุกรรม ซึ่งปจัจยัที่กล่าวมา

ข้างต้นจะส่งผลให้เซลล์ตับเกิดการอกัเสบและเสียหาย เกิดการเพิ่ม

จํานวนเพื่อทดแทนเซลล์ที่เสยีหายไปจนทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของ

สารพนัธุกรรมและกระบวนการ epigenetic ส่งผลให้กระตุ้นการทํางาน

ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง คือ oncogenes และ tumor 

suppressor genes ให้มีการทํางานผิดปกติเซลล์ส่งผลให้เกิดการ

กลายเป็นเซลลม์ะเรง็ในทีส่ดุ 

 ในปจัจุบนัยงัไม่มี biomarker ในการตรวจโรคมะเร็งตับในระยะ

เริ่มแรกทําให้โดยมากผู้ป่วยมกัตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตบัในระยะที่มี

ความรนุแรงของโรคค่อนขา้งมากส่งผลใหท้างเลอืกในการรกัษาโรคและ

อตัราการรอดชีวิตตํ่าลง จงึได้สนใจนํา microRNAs  มาช่วยในการ

วเิคราะห ์เน่ืองจากพบว่าในมะเรง็หลายชนิดนัน้จะมกีารแสดงออกของ

ระดบั microRNAs แตกต่างไปจากในเซลล์ปกต ินอกจากน้ี microRNAs 

ยงัมคีวามเสถยีรสามารถวดัได ้ทัง้จากใน ซรีมัและพลาสม่า ทําใหผู้ป้่วย

เจบ็ปวดน้อยทีส่ดุในการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหผ์ล [3] 

1.2 MicroRNAs (miRNAs) 

miRNAs จดัเป็น non-coding RNAs ซึ่งเป็นโมเลกุลของ RNAs สาย

สัน้ๆ มขีนาดประมาน 22 นิวคลีโอไทด์ มบีทบาทสําคญัทัง้ในพชื สตัว ์

และไวรสั ในการควบคุมการแสดงออกของยนี โดยจะไปจบับรเิวณ 3′-
untranslated region (3′-UTR) ของ mRNA เป้าหมายทําให้เกดิการ

ยบัยัง้กระบวนการแปลรหสั (translational repression) หรอืทําลายสาย 

mRNA เป้าหมาย (mRNA degradation) [4, 5] miRNA มบีทบาทต่อ

กระบวนการทางชวีภาพต่างๆเช่น การพฒันาของเซลล์ (development) 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อไปทําหน้าที่จําเพาะ (differentiation) 

โปรแกรมการตายของเซลล์ (apoptosis) การเพิ่มจํานวนของเซลล ์

(proliferation) และ การเคลื่อนที่ของเซลล์ (migration/ invasion) [6, 7] 

โดยทัว่ไป miRNA 1 ตวัจะสามารถจบักบั mRNA เป้าหมายได้

โดยประมาณ 200 เป้าหมาย [5] ดงันัน้หาก miRNAs มีรูปแบบของ

ระดบัการแสดงออกแตกต่างไปจึงมักจะส่งผลเกี่ยวข้องกับการเกิด

โรคมะเรง็หลายชนิด [8]  

จากการศกึษาของ Jipeng Li  และคณะ พบว่า microRNA-221 จะมี

ระดบัการแสดงออกที่เพิม่สูงขึน้ในซรีมัของผูท้ี่เป็นโรคมะเรง็ตบัรวมทัง้

ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัขนาดของกอ้นมะเรง็ การเกดิตบัแขง็ และระยะของ

โรคมะเรง็ [9, 10]  ในการศกึษาของ Jie Yang และคณะพบว่า miR-221 

นัน้มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็น biomarker ของโรคมะเร็งใน

ประชากรเอเซยีโดยสามารถวดัไดท้ัง้ใน ซรีมั พลาสมา่ และเน่ือเยื่อ [11] 

จากการศึกษาของ Giang T และคณะได้รายงานการศึกษาความ

หลากหลายทางพนัธุกรรม rs113054794 บนยนี miR-221 ในกลุ่ม

ประชากร Caucasian ต่อความเสีย่งในการเกดิมะเรง็เต้านม [12] และยงั

ไม่มีรายงานการศึกษาถึงผลของความหลากหลายทางพันธุกรรม 

rs113054794 (A/C) บนยนี miR-221 ต่อความสามารถในการจบักบัยนี

เป้าหมาย ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึสนใจศึกษาผลของความหลากหลายทาง

พนัธุกรรม rs113054794 บนยนี miR-221 ต่อกลไลการควบคุมการ

แสดงออกของยนีในเซลลม์ะเรง็ตบั (HepG2) 

 

2. วิธีดาํเนินงานวิจยั 

 ในงานวจิยัน้ีใช้เซลล์ HepG2 ในการศกึษา ซึ่งไดร้บัความอนุเคราะห์

จาก ผศ. ดร. ณัฐนันท์ (ปญัจวรญาณ) ต. เทียนประเสรฐิ ภาควชิา

ชวีเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) 

กลุ่ม control ซึ่งไม่มกีารนําพลาสมคิเขา้สู่เซลล์แต่มกีารใส่ transfection 

agent เพื่อดูผลของ transfection agent ว่าเป็นพษิต่อเซลล์หรอืไม่ (2) 

Scramble plasmid (3) miR-221 allele A (4) miR-221 allele C เพื่อ

เปรยีบเทยีบผลของความหลากหลายทางพนัธุกรรมต่อกลไกการควบคุม

การแสดงออกของยนี 

2.1 ศกึษาลกัษณะความหลากหลายทางพนัธกุรรมบน miR-221 

 ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางพนัธุกรรมบน miR-221 โดย

โปรแกรม miRNASNP v2.0 (http://www.bioguo.org/miRNASNP/) 

2.2 การวเิคราะหร์ูปแบบการจบักนั (hybridization pattern) ระหว่าง 

miR-221 และยนีเป้าหมาย 

  การหายนีเป้าหมายของ miR-221 [7] และวเิคราะหร์ปูแบบการจบักนั

ของ miRNA (Hybridization pattern) ยนีเป้าหมาย โดยใช้โปรแกรม 

RNAhybrid และเลอืกยนีเป้าหมายโดยพจิารณาจากค่า minimum free 

energy (mfe) และรูปแบบการจบัที่มคีวามแตกต่างกนับรเิวณ seed 

region (นิวคลโีอไทคท์ี่ 2-8 จากดา้น 5’UTR ของสาย miRNA) ที่มผีล

จากความหลากหลายทางพนัธกุรรม 

2.3 การสรา้ง miR-221 expression vector  

ขัน้ตอนการสร้าง miR-221 expression vector สร้างจาก 

pSilencer™ siRNA Expression Vectors (Ambion, Life 
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Technologies, USA) ซึ่งภายในจะม ีscramble siRNAs สามารถสรา้ง 

siRNA ทีไ่มจ่บักบัยนีของมนุษย ์จงึสามารถนํามาใช้เป็น control สําหรบั

การ transfection ได ้จากนัน้จะสรา้ง vector ทีม่กีารแสดงออกของ miR-

221 โดยการนํา Hairpin structure และ sequence ของ miR-221 มา

จากฐานขอ้มูล miRbase (http://www.mirbase.org/) นํา sequence ของ 

Hairpin miRNA มาใส่ระหว่างบรเิวณตดัจําเพาะของเอนไซม ์BamHI 

และ HindIII เพื่อให ้sequence ของ miRNA เขา้ไปในทศิทางที่ถูกต้อง 

ไดเ้ป็น pSilencer hsa-mir-221 (allele A/C) 

2.4 การนําพลาสมคิเขา้สูเ่ซลล ์HepG2 

 ใช้ Lipofectamine®2000 Reagent (Invitrogen, Life Technologies, 

USA) ปรมิาณ 1.25 µl ในการนําพลาสมดิ pSilencer hsa-mir-221 

(allele A/C) 500 ng เขา้สู่เซลล์ HepG2 ใน 24-well plate ที่ม ีDMEM 

(Gibco, Life Technologies, USA) ผสมกบั 10% FBS (Gibco, Life 

Technologies, USA) จากนัน้บ่มที่อุณหภูมิ 37๐C และมปีรมิาณ

คารบ์อนไดออกไซด ์5 % เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

2.5 การสกดั mRNA และ miRNA จากเซลล ์HepG2  

 ใช้ชุดสกดั miRNA purification kit (Norgen Biotek Corp., Canada) 

ตามวธิกีารที่แนะนําโดยบรษิทั จะไดส้่วนของ large RNA (50 µl) และ 

small RNA (50 µl)  

2.6 การเตมิ Polyuridylation และ reverse transcription ของ miRNA 

 mature miRNAs จะต้องไดร้บัการเตมิ polyU (polyuridylated) โดย 

poly (U) polymerase เพื่อเพิม่ความยาวของสาย miRNA ก่อนที่จะ 

reverse transcription โดยใช ้ stem loop (SL) - poly A primer และ 

reverse transcriptase หลงัจากนัน้นํามาทํา real-time PCR ( SYBR 

green dye ) โดยใช้ forward primer ที่จําเพาะกบั miRNA ที่ต้องการ

ศกึษา และใช้ universal primer เป็น reverse primer โดยปฎิกิรยิา 

Polyuridylation ประกอบไปดว้ย 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 

และเตมิ nuclease free water จนปรมิาณครบ 25 µl บ่มปฎิกริยิาที่อุณ

ภูม ิ 37°C เป็นเวลา10 นาท ี จากนัน้ reverse transcription โดยใช ้

miRNA ที่เตมิ poly U แล้วปรมิาณ 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 และเตมิ nuclease free water จน

ไดป้รมิาตร 20 µl 

2.7 การ Reverse transcription ของ mRNA 

 ปฎิกริยิา Reverse transcription mRNA ประกอบดว้ย 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, 

CA) mix 2 µl, RNase inhibitor (Thermo scientific, CA) 20 units , 

RevertAid reverse transcriptase (Thermo scientific, CA) 200 units 

และเตมิ nuclease free water จนครบปรมิาณ 20 µl 

2.8 การวดัปรมิาณการแสดงออกของยนีโดยใช ้real-time PCR 

วดัปรมิาณ miRNA โดยใช ้Step One Plus real-time PCR (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) และใช้ SYBR green dye ปฎิกริยิา

ประกอบไปดว้ย 2x Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix 

(Thermo scientific, CA) 6.25 µl, 10 µM ของ primer แต่ละตวั 0.4 µl , 

cDNA 1 µl และเตมิ nuclease free water  จนครบ 12.5 µl  โดยลําดบั

นิวคลโีอไทคข์อง primers แต่ละตวัไดส้รปุไวใ้น ตารางที1่ อุณภูมทิี่ใช้ใน

การทําปฎิกริยิาเพื่อดูการแสดงออกของ miRNA-221 และ U6 (internal 

control)  คอื initial denaturation ที่ 94°C  3 นาท,ี เพิม่ปรมิาณโดยใช้

อุณภูม ิ 95 °C  15 วนิาท,ี 50°C (miR-221) หรอื 55°C (U6)  30 วนิาท ี

และ 62°C 30 วนิาท ีทัง้หมด 50 รอบ ส่วนอุณภูมทิี่ใช้ในการทํา

ปฎิกริยิาเพื่อดูการแสดงออกของ ARNT และ GAPDH คอื initial 

denaturation ที่ 94°C  3 นาท,ี เพิม่ปรมิาณโดยใช้อุณภูม ิ 95 °C  15 

วนิาท,ี 58°C (GAPDH) หรอื 59°C (ARNT) 30 วนิาทแีละ 72°C 30 

วนิาท ีทัง้หมด 50 รอบ  

2.9 คาํนวนหา relative quantitation 

บันทึกค่า Threshold cycle (Ct) แล้วคํานวณหา relative 

quantitation ดงัสมการ 

ΔCt (sample) = Ct (target gene sample) - Ct (Ref. gene)    (1) 

ΔCt (calibrator) = Ct (target gene calibrator) – Ct (Ref. gene)   (2) 

ΔΔCt = ΔCt (sample) - ΔCt (calibrator)                  (3) 

ปรมิาณเชงิเปรยีบเทยีบ = 2-ΔΔCt                (4) 

 จากนัน้วเิคราะหแ์ละนําไปคาํนวนเพื่อหาคา่ทางสถติโิดยใช ้One way 

ANOVA 

3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลจากการทํานายการจบัระหว่าง miR-221 กบั ยนีเป้าหมาย 

ARNT ดว้ยโปรแกรม RNAhybrid 

การจบักนัระหว่าง miR-221 กบัยนี ARNT แสดงการจบับรเิวณ 

seed region (ตําแหน่งที่ 2-8 จากดา้น 5’UTR ของสาย miRNA) ของ 

miR-221 (allele C) นัน้พบว่าสามารถจบักบั target gene โดยมคี่า

พลงังาน minimum free energy (mfe) เท่ากบั -25.9 kcal/mol ในขณะ

ที่ miR-221 (allele A) มคี่า minimum free energy (mfe) เท่ากบั -18.7 

kcal/mol ซึ่งแสดงค่าการจบักบัที่น้อยกว่าใน miR-221 (allele C) 

เน่ืองจากมกีารเกดิ mismatch บรเิวณ seed region (รปูที ่1) 

3.2 ผลการแสดงออกของ miR-221 ในเซลล ์HepG2  

ในการทดสอบว่า miR-221 expression vector ของทัง้ 2 allele 

สามารถสรา้ง miR-221 (mimic miR-221) ภายในเซลล ์HepG2 ไดจ้รงิ 
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ตารางที1่ แสดงลําดบันิวคลโีอไทคข์อง primers และ oligonucleotides ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
 

Primers / oligos Sequence (5′ 3′) Strand Application 

miR_221-5p_TS (G) 
GATCCGCACCTGGCATACAATGTAGATTTCTGTGTTCGTTAGGCAACAGCTACATTGTCT

GCTGGGTTTCGCTTTTTTGGAAA 
Top strand 

สําหรบัสรา้ง miR-221 

expression vector 

miR_221-5p_BS (C) 
AGCTTTTCCAAAAAAGCGAAACCCAGCAGACAATGTAGCTGTTGCCTAACGAACACAGAA

ATCTACATTGTATGCCAGGTGCG 
Bottom strand 

miR_221-5p_TS (T) 
GATCCGCACCTGTCATACAATGTAGATTTCTGTGTTCGTTAGGCAACAGCTACATTGTCTG

CTGGGTTTCGCTTTTTTGGAAA 
Top strand 

miR_221-5p_BS (A) 
AGCTTTTCCAAAAAAGCGAAACCCAGCAGACAATGTAGCTGTTGCCTAACGAACACAGAA

ATCTACATTGTATGACAGGTGCG 
Bottom strand 

Stem loop (SL) poly (A) 

(Mei et al.,2012) 

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAAAAAAAAAAAAAAAA

AAVN  
Sense Reverse transcription 

Fw_Arnt_CDS389 ATGATGATCAGATGTCTAACGATA   Sense 

Real-time PCR 

Rw_Arnt_CDS521 TCTGACAGTTCTGTGATGTAGG  Antisense 

GAPDH-F85 GTGAAGGTCGGAGTCAACGG  Sense 

GAPDH-R191 TCAATGAAGGGGTCATTGATGG  Antisense 

miR-221_FW (5p) ACCTGGCATACAATGTAGATT Sense 

U6 CTCGCTTCGGCAGCACA Sense 

Universal qPCR_R 

(Mei et al., 2012) 
GCAGGGTCCGAGGTATTC     Antisense 

 

จงึได้วดัระดบัการแสดงออกของ miR-221 ดว้ยเทคนิค real-time 

PCR หลงัจากมกีารนํา miR-221 expression vector เขา้สู่เซลล์ HepG2 

โดยแกน y คอื relative quantitation คดิโดยวธิ ีDelta Ct method     

(2-ΔΔCt) ซึ่งใช้ในการคํานวณปริมาณเชิงเปรียบเทียบพบว่าในกลุ่ม

ควบคุมที่ไดร้บั pSilencer 3.0 H-1 (scramble siRNA) จะไม่มกีารสรา้ง 

mimic miR-221 ในขณะที่กลุ่มที่มกีาร transfect miR-221 expression 

vector ของทัง้ 2 allele มกีารสรา้ง mimic miR-221 ไดจ้รงิโดยมคี่า 

relative quantitation มากกวา่ในกลุ่มควบคมุถงึ 65 เท่า (รปูที ่2) 

 

 

3.3 ผลการแสดงออกของยนี ARNT ระดบั mRNA ในเซลล ์HepG2 

 ผลจากการวดัการแสดงออกของยนี ARNT ด้วย real-time PCR 

หลงัจาก transfection พลาสมิคเข้าสู่เซลล์ HepG2 พบว่าในกลุ่มที ่

transfect pSilencer 3.0 H-1 ที่ม ี scramble siRNA อยู่เป็น negative 

control พบวา่ยงัคงมกีารแสดงออกของยนี ARNT ตามปกต ิไม่เกดิ off-

target effect สว่นในกลุ่มที่มกีาร transfect vector miRNA-221 allele A 

และ allele C พบวา่ มกีารสรา้ง miR-221 allele A และ allele C ออกมา

และจบักบัยนี ARNT และลดการแสดงออกของยนี ARNT เหลอื 12.23 

และ 6.67 % และพบว่าการแสดงออกของยนี ARNT ที่ลดลงระหว่าง

กลุ่ม miR-221 allele A และ allele C แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญั

รปูที ่1 Hybridization pattern ระหว่าง miRNA และยนีเป้าหมาย 

แสดงการจบัระหว่าง miR-221 กบั บรเิวณ 3’UTR ตําแหน่งที ่1528 ของยนี

เป้าหมาย ARNT ดว้ยโปรแกรม RNAhybrid  

A) แสดงการการจบัของ miR-221 (allele C) mfe =-25.9 kcal/mol 

B) แสดงการการจบัของ miR-221 (allele A) mfe =-18.7 kcal/mol 

 

รปูที ่2 ระดบัการแสดงออกของ miR-221  

การแสดงออก miR-221 ในเซลล์ HepG2 โดยใน pSilencer (scramble siRNA) 

พบการแสดงออกของ miR-221 มคี่าเท่ากบั 1.0 ในขณะที่เซลล์ HepG2 ที่ม ี

miR-221 allele A และ allele C มกีารแสดงออกของ miR-221 เพิม่ขึน้เป็น 

65.1 และ 65.0 ตามลาํดบั 
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ทางสถิติ แต่การลดลงของการแสดงออกของยนี ARNT นัน้แตกต่าง

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตเิมื่อเทยีบกบักลุ่ม pSilencer 3.0 H-1 ที่ม ี

scramble siRNA (รปูที ่3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.สรปุและอภิปรายผลการทดลอง 

 การจบักนัระหว่าง miRNAs กบัยนีเป้าหมายนัน้จะส่งผลให้เกดิการ

ควบคุมการแสดงออกยีนเป้าหมาย โดยรูปแบบการจับกับระหว่าง 

miRNAs กบัยนีเป้าหมายนัน้จะมหีลายรูปแบบและจะส่งผลแตกต่างกนั

ในการควบคมุการแสดงออก หาก miRNAs สามารถจบักบัยนีเป้าหมาย

ไดอ้ย่างสมบูรณ์ (perfect complementary) จะทําใหส้าย mRNA ของ

ยนีเป้าหมายนัน้ถูกทําลาย (mRNA degradation) แต่หากการจบักนั

ระหว่ า งmiRNAs กับยีน เ ป้าหมายนั ้น ไม่สมบู รณ์  (partial 

complementary) จะเกดิการยบัยัง้กระบวนการถอดรหสัของสาย mRNA 

(translation repression) [4, 5] และพบว่ารูปแบบในการจบัของ 

miRNAs จะส่งผลต่อความจําเพาะในการจบักบัยนีเป้าหมายโดยพบว่า

รูปแบบในการจบัของ miRNAs จะขึน้กบับรเิวณที่จบัซึ่งโดยมากมกัอยู่

ในบรเิวณนิวคลโีอไทคท์ี่ 2-8 จากทางด้าน 5’UTR ของสาย miRNAs 

(seed region) และมกัจะเขา้คู่กบับรเิวณ 3’UTR ของยนีเป้าหมาย [13] 

ดงันัน้การดคูวามจาํเพาะในการจบัระหวา่ง miRNAs กบัยนีเป้าหมายนัน้

จึงจะให้ความสําคัญกับบริเวณ seed region โดยหากเกิดความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมในบรเิวณดงักล่าวจงึส่งผลให้ค่าพลงังานใน

การจบัระหวา่ง miRNAs กบัยนีเป้าหมาย นัน้เปลีย่นแปลงไปรวมถงึอาจ

ส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยนีเป้าหมาย [8]  สอดคล้องกบั

ผลการทํานายการจบัระหว่าง miR-221 กบัยนีเป้าหมาย ARNT ด้วย

โปรแกรม RNAhybrid เมื่อเกิด mismatch บรเิวณ seed region ใน 

miR-221 allele A ทําใหค้่าพลงังานในการจบักบัยนีเป้าหมาย ARNT 

ลดลงและผลการแสดงออกของยนี ARNT ในเซลล์ HepG2 นัน้ยนืยนัว่า 

ARNT เป็นยีนเป้าหมายของ miR-221  จริง และถึงแม้ว่าความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมบน miR-221 จะไม่ส่งผลต่อการควบคุมการ

แสดงออกของยนีเป้าหมายแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติแต่ใน

กลุ่มของ miR-221 allele C ซึ่งมกีารจบับรเิวณ seed region อย่าง

สมบูรณ์ มแีนวโน้มจะลดการการแสดงออกของยนีเป้าหมาย ARNT ได้

ดกีว่ากลุ่ม miR-221 allele A ซึ่งมกีารจบับรเิวณ seed region อย่างไม่

สมบูรณ์ 

ARNT หรอือีกชื่อนึง คอื hypoxia-induced factor-1b (HIF-1β) 

จดัเป็น nuclear transcription factors อยู่ในกลุ่ม basic helix-loop-

helix/Per-ARNT-SIM (bHLH/PAS) superfamily เมื่อมสีิง่กระตุ้นจะ

ทํางานรูป heterodimeric complex โดยจบักบั aryl hydrocarbon 

receptor (AHR), hypoxia-inducible factor-1a (HIF-1α)หรอื single 

minded homolog 2 (SIM) มบีทบาททางชวีภาพเกี่ยวขอ้งกบั สภาวะ

ขาดออกซิเจน (hypoxia reaction), การกําจัดสิ่งแปลกปลอม 

(xenobiotic metabolism) และการพฒันาของตวัอ่อน (embryonic 

development) เป็นตน้ [14] 

ในงานวิจยัของ Qinggong Yuan และคณะพบว่า miR-221 มี

ความสมัพนัธ์กับการแสดงออกของ Cyclin dependent kinase 

inhibitors คอื CDKN1B/p27 โดยระดบัการแสดงออกของ ARNT จะ

แปรผนัตรงกบัระดบัการแสดงออกของ CDKN1B/p27 ซึ่งมีบทบาทใน

การยัง้ย ัง้วฎัจกัรเซลล์ โดยการไปจบักบั Cyclin dependent kinase ซึ่ง

หาก miR-221 มีการแสดงออกมากส่งให้ไปยบัยัง้การทํางานของทัง้ 

CDKN1B/p27 และ ARNT ทําให้เกิดการเพิม่จํานวนของเซลล์ซึ่งเป็น

หน่ึงในกระบวนการทีท่ําใหเ้กดิมะเรง็ตบัได ้[15]  

 จากการศกึษาของ Zhen-Zhen Zhang และคณะไดท้ําการทดลองใน

เซลล์เพาะเลี้ยง HepG2 3 โมเดล ไดแ้ก่ กลุ่มที่เป็น HCC, acute HBV 

infection และ chronic HBV infection เมื่อเทยีบระดบัการแสดงออกของ 

miR-221พบว่าในกลุ่ม acute HBV infection มรีะดบัการแสดงออกของ 

miR-221 ลดลง chronic HBV infection มรีะดบัการแสดงออกของ miR-

221 อยูใ่นระดบัปกต ิส่วนในกลุ่ม HCC มรีะดบัการแสดงออกของ miR-

221 สูงกว่าปกต ิ[16] งานวจิยัของ Pascal และคณะพบว่า miR-221 มี

ระดบัการแสดงออกที่สูงขึ้นในผู้ที่เป็นโรคมะเรง็ตบั [15] และระดบัการ

แสดงออกทีเ่พิม่สูงขึ้นของ miR-221 น้ีสามารถวดัไดท้ัง้จากในซรีมัของ

ผู้ป่วยหรือจากชิ้นเน้ือของตบั โดย miR-221 จะไปเร่งการเพิ่มจํานวน

ของเซลล์และลดการเจรญิไปเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่จําเพาะจนสุดท้ายจึง

พฒันาไปเป็นมะเรง็ตบัในทีส่ดุ miR-221 [17, 18] โดย miR-221 มคีวาม

เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณเข้าสู่เซลล์ (mitogenic 

signaling pathway) ผ่านทาง Receptor tyrosine kinases (RTKs) โดย

เมื่อ RTKs ทํางานจะไปกระตุ้น pathways ที่มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้ง

กบัการพฒันาของเซลล์มะเร็ง หน่ึงในนัน้คือ phosphoinositide 3-

kinase (PI3K) ซึ่งถูกยบัยัง้การทํางานโดย Phosphatase and Tensin 

homolog (PTEN) ไม่ใหไ้ปกระตุ้น AKT pathway ใหท้ํางาน โดยหาก 

รปูที ่3 ระดบัการแสดงออกของยนี ARNT 

การแสดงออกของยนี ARNT ระดบั mRNA ในเซลล์ HepG2 คดิจากค่า 

Relative เป็นเปอร์เซนต์ โดยในกลุ่มควบคุม pSilencer (scramble siRNA) 

เทยีบการแสดงออกของยนี ARNT เป็น 100 % ในเซลล์ HepG2 ทีม่ ีmiR-

221 allele A และ allele C มกีารแสดงออกของยนี ARNT ลดลงเหลอืเพยีง 

12.23 และ 6.67 % ตามลาํดบั 
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miR-221 สูงกว่าปกตไิปจะยบัยัง้การทํางานของ PTEN เกดิการกระตุ้น 

AKT pathway มผีลใหต้่อวฏัจกัรเซลล์ทําใหม้กีารเพิม่จํานวนของเซลล์, 

การอยู่รอดของเซลล์ และการแพร่กระจายของเซลล์มะเรง็ นอกจากน้ี 

miR-221 ยงัจบักบั mRNA เป้าหมายในกลุ่มของ Cyclin dependent 

kinase inhibitors ส่งผลให้ลดการแสดงออกของ CDKN1B/p27 และ 

CDKN1C/p57 ที่มีความสําคญัในการควบคุมวฎัจกัรเซลล์ มีหน้าที่ไป

ยบัยัง้การทํางานของ Cyclin dependent kinases (CDKs) ได้แก่ 

CDK1, CDK2, CDK4, และ CDK6 ไมใ่หจ้บักบั Cyclin ใน phase ต่างๆ 

สง่ผลใหว้ฎัจกัรเซลลส์ามารถดําเนินไปไดอ้ย่างรวดเรว็กว่าปกต ิ[17-20] 

และการที่ยนีเป้าหมายของ miR-221 คอืทัง้ CDKN1B/p27 และ ARNT 

และกา ร เปลี่ ยนแป ลงกา รแสดงออกของ  ARNT จะส่ ง ผลต่ อ 

CDKN1B/p27 ที่มีบทบาทสําคัญในวัฎจักรเซลล์ [15] ดังนั ้นการ

เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนเป้าหมายเ น่ืองมาจากความ

หลากหลายทางพนัธุกรรม บน miR-221  จงึอาจมผีลต่อความสามารถ

ในการเกิดโรคมะเรง็และอาจส่งผลแตกต่างกนัในระยะต่างๆของโรคตบั

อกัเสบเรือ้รงัและมะเรง็ตบัซึง่ตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิต่อไปในอนาคต 

 ในงานวิจยัน้ีสรุปได้ว่าหลากหลายทางพนัธุกรรม rs113054794 

(A/C) บนยนี miR-221 ไม่ส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีน

เป้าหมาย ARNT อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิอย่างไรกต็ามอาจส่งผลต่อ

การควบคมุยนีอื่นๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา จากบัณฑิต
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บทคดัย่อ 

 ไร Demodex จดัเป็นปรสติภายนอก อาศยัในรูขุมขน มขีนาดเลก็ ซึ่ง

สามารถพบไรน้ีได้สองสายพนัธุ์ในมนุษย์ คอื Demodex folliculorum 

และ D. brevis ไรทัง้สองชนิดสามารถแยกกนัโดยดูลกัษณะภายนอกใน

ระยะตวัเต็มวยั แต่ในระยะอื่นโดยเฉพาะ ไข่ ตวัอ่อนไม่สามารถแยก

ความแตกต่างได ้ทําใหม้ปีญัหาในการศกึษาทางระบาดวทิยา งานวจิยัน้ี

จงึได้นําเทคนิคทางอณูชีววทิยามาใช้ในการตรวจหา และจําแนกสาย

พนัธุข์องไร Demodex ที่พบในมนุษย ์ซึ่งไดท้ําการออกแบบไพรเ์มอรท์ี่

มีความจําเพราะต่อยีน 18SrRNA โดยที่ยีนตําแหน่งน้ีนิยมใช้ใน

การศึกษาสายววิฒันาการในปรสติจําพวกไร (Acari) เน่ืองจากมคีวาม

หลายหลายทางพนัธุกรรมสูง โดยทําการสกดัดเีอ็นเอจากผวิหนังและ

เพิม่ปรมิาณ DNA ด้วยเทคนิค Semi-Nested PCR ซึ่งจากผลการ

ทดลองสามารถจําแนกไร Demodex ทัง้สองสายพนัธุ์ไดแ้ละผลของ

ผลติภณัฑ ์PCR ทีม่คีวามแตกต่างกนัโดย D. folliculorum ใหผ้ลติภณัฑ ์

PCR ประมาณ 382 bp และ D. brevis ใหผ้ลติภณัฑ ์PCR ประมาณ 

317 bp งานวจิยัน้ีจะมปีระโยชน์พืน้ฐานในการพฒันาศกึษาจําแนกสาย

พนัธุ์ของไร Demodex ไดถู้กต้องแม่นยําและศึกษาความหลากหลาย

ทางพนัธุกรรมของเชื้อ Demodex และเพื่อการศึกษาทางระบาดวทิยา

ต่อไปในอนาคต ซึง่รายงานน้ีเป็นการศกึษาครัง้แรกในการนําวธิทีางอณู

ชวีวทิยามาใชใ้นการศกึษาไร Demodex ทีพ่บในมนุษยใ์นประเทศไทย 

 คําสําคญั: D. folliculorum, D. brevis, เทคนิค Semi-Nested PCR, 

ยนี 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 

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. 

 Keywords: D. folliculorum, D. brevis, Semi-Nested PCR, 

18SrRNA gene 

1. บทนํา 

 ไร Demodex เป็นปรสิตชนิดหน่ึง จดัอยู่ใน Class: Arachnida, 

Order: Acarina, Family: Demodicidea ในปจัจุบนัพบว่าไรชนิดน้ีมี

มากกวา่ 140 สายพนัธุ ์ซึง่อาศยัอยูก่บัสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมไดห้ลายชนิด 

เช่น แมว สุนัข หมู แพะ กวาง เป็นต้น ไร Demodex ที่มีความสําคญั

และพบในมนุษย ์ม ี2 สายพนัธุ ์คอื D. folliculorum และ D. brevis ซึ่งไร 

Demodex ทัง้ 2 สายพนัธุ์ มีแหล่งที่อยู่อาศยัแตกต่างกนั โดย D. 

folliculorum จะอาศยัอยู่บริเวณรูขุมขน ลําตวัจะมีลกัษณะยาว ขนาด

ประมาณ 0.3-0.4 มลิลเิมตร ดูดกนิสารอาหารบรเิวณรากขนเป็นอาหาร

(sebum) ในขณะที่ D. brevis มลีกัษณะรูปร่างเป็นกระสวยลกัษณะอ้วน

สัน้ ความยาวประมาณ 0.2- 0.3 มลิลเิมตร [1] และอาศยัอยู่ในบรเิวณ

ต่อมไขมนัทีเ่ชื่อมต่อกบัรขูมุขน หรอื Sebaceous glands (รปูที ่1) 

 D. folliculorum และ D. brevis ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงและอกัเสบ

บรเิวณที่ปรสติเคลื่อนที่เรยีกว่า โรค demodicosis โดยอาการของโรคน้ี

พบได้หลายรูปแบบที่ผวิหนัง เช่น ผื่นผิวหนังอกัเสบร่วมกบัรอยแดง 
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(Rocacea) ใบหน้าแดง (Erythema) ตุ่มแดงรอบรูขุมขน (Peri-follicular 

papules) ร่วมกบัการมีขุยบริเวณใบหน้า ตําแหน่งที่พบบ่อยจะอยู่ที่

บรเิวณทีม่ไีขมนัมาก เช่น ใบหน้า คาง แกม้ หน้าผาก บรเิวณรอบๆจมูก

เปลือกตา ใบหู และรูหูชัน้นอก [2] มีรายงานการสํารวจผิวหน้าในคน

ปกตพิบว่ามคีวามชุกของ Demodex 35-100% โดยมจีํานวนตวัไรน้อย

กวา่ 5 ตวัต่อพืน้ทีผ่วิหนงั 1 ตารางเซนตเิมตร แต่ยงัไม่ทราบแน่ชดัว่า มี

โทษหรอืก่อใหเ้กดิปญัหากบัผวิหนังหรอืไม่ เน่ืองจากตวัไรน้ีสามารถพบ

ได้ทัง้ในสภาวะปกติหรือพบในคนที่เป็นโรคผิวหนังบางชนิดร่วมด้วย 

เมื่อมอีายุเพิม่มากขึน้จะพบตวัไรเพิม่ขึน้ [3-4] และพบว่าในคนที่มภีาวะ

ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง อาจพบตัวไรเพิ่มมากขึ้นได้ [5] ไร 

Demodex ทัง้สองสายพนัธุน้ี์จะก่อโรคแตกต่างกนัขึน้กบัสายพนัธุข์องไร 

Demodex ซึง่การแยกลกัษณะทางสณัฐานวทิยาระหว่าง D. folliculorum 

และ D. brevis นัน้ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากมลีกัษณะที่คล้ายคลงึกนัมาก

จงึจําเป็นต้องอาศยัผูเ้ชี่ยวชาญในการจําแนกไร Demodex ทัง้สองสาย

พนัธุ์ออกจากกนั ปจัจุบนัได้มกีารนําเทคนิคทางอณูชีววทิยาเพื่อใช้ใน

การศึกษาลําดบันิวคลีโอไทด์และแยกสายพนัธุ์ของไร Demodex โดย

ศกึษาทัง้ยนีในนิวเคลยีสและในไมโตคอนเดรยี ซึ่งในประเทศไทยยงัไม่มี

ขอ้มลูการศึกษาทางอณูชวีวทิยา งานวจิยัน้ีจงึทําการศึกษาเพื่อจําแนก

สายพนัธุข์องไร Demodex ทีพ่บในผวิหนังของมนุษยท์ี่ตําแหน่งยนี 18S 

ribosomal RNA (18SrRNA) ดว้ยวธิ ีSemi-Nested PCR ซึ่งตําแหน่ง

ยนี 18SrRNA ไดม้กีารศกึษาว่ามปีระโยชน์ต่อการแยกสายววิฒันาการ

ของพวกตระกูลไร รวมทัง้เหมาะสําหรับศึกษาความสัมพันธ์ของ

สิง่มชีวีติที่อยู่ ใน super family Cheyletoidea [6-8] วตัถุประสงคข์อง

การศึกษาครัง้น้ีเพื่อพฒันาวิธีการวินิจฉัยในระดบัโมเลกุลของเชื้อไร 

Demodex ที่พบในมนุษย์ รวมทัง้สามารถจําแนกสายพนัธุ์ของไร 

Demodex ทัง้สองสายพนัธุไ์ดโ้ดยใชเ้ทคนิค Semi-Nested PCR 

 
รูปที ่1 แสดงลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของไร D. folliculorum (A) และ D. 

brevis (B) 

2. วิธีการศึกษาและวิธีการทดลอง  

2.1 การเกบ็ตวัอยา่งไร Demodex 

 ทําการเกบ็ตวัอย่างไร Demodex โดยการใช้วธิ ีSkin scraping โดย

นําขยุของผวิหนังบรเิวณที่ขูดได ้มาวางบนสไลดท์ําการหยดสารละลาย 

10% KOH (Patassium hydroxide) นําไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์ นํา

ตวัอยา่งทีพ่บ Demodex ไปสกดัดเีอน็เอดว้ยชุด kit ของ ®Invisorb Spin 

Tissue Mini Kit (Invitek, Germany) 

2.2 การออกแบบไพรเ์มอรท์ีม่คีวามจาํเพาะต่อยนี 18SrRNA 

 ขัน้ตอนแรกทําการหาลําดบันิวคลโีอไทดข์องไร Demodex สายพนัธุ ์

D. folliculorum และ D. brevis ซึง่ยนีทีส่นใจในการศกึษาสิง่มชีวีติชนิดน้ี 

คอื ยนีในนิวเคลียส หรอื 18SrRNA จากฐานข้อมูลสากล (Genbank) 

(URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) เลือกลําดบันิวคลีโอ

ไทด์ของยีน 18SrRNA ของ Demodex แต่ละสายพนัธุ์ เช่น 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 มนุษย์ (Human) 

(accession no. AP000902 และ AL390066) เพื่อไม่ใหเ้กดิการจบักนั

ของ DNA มนุษย ์ หลงัจากนัน้ทําการวเิคราะห์ลําดบันิวคลโีอไทดด์ว้ย

โปรแกรม ClustalX version 1.81 ทําการ alignment เพื่อเปรยีบเทยีบ

ความเหมือนของลําดบันิวคลีโอไทด์ทัง้หมด เลือกบริเวณที่มีความ

คล้ายคลงึกนัมากที่สุดโดยสามารถจบัไร Demodex ไดท้ัง้สองสายพนัธุ์

เพื่อออกแบบ forward และ reverse primer ขนาดประมาณ 17-30 เบส 

และคํานวณค่า Tm (Melting temperature) ของไพร์เมอร์จากสูตร

Tm=2(A+T)+4(G+C) ซึ่งไพรเ์มอรท์ี่ออกแบบควรมคี่า Tm ใกล้เคยีงกนั 

จากนั ้นเข้าโปรแกรมตรวจสอบลักษณะของไพร์เมอร์ (โปรแกรม 

Oligocal) ตรวจหาการเกดิ Hairpin และ self-complementary  

2.3 การเพิม่ปรมิาณ DNA โดยอาศยัเทคนิค Semi-nested PCR 

 การ เพิ่ม จํ านวนของ DNA โดยใช้ ไพร์ เมอร์ที่ อ อกแบบให้มี

ความจําเพาะต่อยีน 18SrRNA (ตารางที่ 1) ซึ่งส่วนประกอบของ

ปฏกิริยิา PCR ประกอบดว้ย 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, ไพรเ์มอรแ์ต่ละขา้งจํานวน 1 µl, และ 1 unit 

of Taq DNA polymerase จํานวน 0.2 µl (Fermentas, Pittsburgh, 

PA), DNA ตวัอย่าง จํานวน 5 µl ไดป้รมิาตรสุดท้ายคอื 25 µl จากนัน้

นําไปเข้าเครื่องปรบัอุณหภูมิ (Thermal cycle) ภายใต้อุณหภูมิดงัน้ี 

initial denaturation เวลา 3 นาท ี ที่อุณหภูม ิ95 °C, 35 รอบของ

ขัน้ตอน denaturation เวลา 30 วนิาท ีที่อุณหภูม ิ95 °C ขัน้ annealing 

เวลา 1 นาท ีที่อุณหภูม ิ54.7 °C, ขัน้ตอน extension เวลา 1 นาท ีที่

อุณหภูม ิ72 °C และ ขัน้ extension สดุทา้ยเป็นเวลา 5 นาท ีที่อุณหภูม ิ

72°C  

 

   ตารางที ่1 ลาํดบันิวคลโีอไทดข์องไพรเ์มอร ์

ช่ือไพรเ์มอร ์ ลาํดบัเบสของดีเอน็เอ (5´ไป 3´) 

Dm2 F 5´ TAA CAG GTG ACG GGG AAT C-3´ 

Dmm2 R 5´ TAG TGG TTG ACC CAA TAA CA-3´ 

DDm2 R 5´ AAC ACY CGG TAA AGA GC-3´ 

  

 การตรวจสอบผลของผลติภณัฑ์ PCR ใช้วธิ ีGel electrophoresis  

โดยใช ้1.5% Agarose gel แถบของDNA จะถูกแยกผ่านกระแสไฟฟ้า 
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100 โวลต ์เป็นเวลา 60 นาท ีหลงัจากนัน้ทําการยอ้ม Agarose gel ดว้ย 

0.5 µg/ml Ethidium bromide แล้วนําไปส่องดว้ยแสง Ultraviolet จะทํา

ให้สามารถมองเหน็แถบของ DNA ได ้ซึ่งเราจะทราบขนาดของ DNA 

โดยการเปรยีบเทยีบกบั DNA marker ทําใหส้ามารถตรวจสอบขนาด

ของผลติภณัฑ ์PCR ได ้ ซึ่งขนาดของผลติภณัฑ ์PCR ที่ไดค้อื 317 bp 

และ 382 bp  

2.4 การโคลนน่ิงยีนและการหาลําดบันิวคลีโอไทด์ของ Demodex ที่

ตําแหน่งยนี 18S rRNA [10-11] 

   2.4.1 การโคลนน่ิงยนี 18S rRNA 

          ทําการเชื่อมต่อผลติภณัฑ ์PCR ที่มขีนาด 317 bp และ 382 bp 

โดยใชผ้ลติภณัฑ ์PCR ปรมิาณ 0.75 µl  เขา้กบัพลาสมดิเวคเตอร(์DNA 

ligation) โดยอาศยัเอนไซม ์T4 DNA ligase เป็นตวัทําปฏกิริยิาในการ

เชื่อมต่อ เพื่อใหเ้กดิเป็น DNA ลูกผสม(recombinant DNA) ซึ่งเริม่ต้น

โดยการนํา DNA จากผลติภณัฑ ์PCR ทีม่ขีนาด 317 bp และ 382 bp 

จํานวนปริมาณ 0.75 µl  มาเชื่อมกบั DNA พาหะ(vector) ซึ่งในการ

ทดลองน้ีใช้ pGEM®-T Easy Vector System ของบรษิทั Promega®, 

USA โดยทําตามขัน้ตอนของบรษิทั หลงัจากได ้Recombinant DNA 

แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอื การ Transformation เป็นการนําเขา้สู่ host cell 

ซึ่งในที่น้ีจะใช้ Escherichia coli DH5α สภาพเหมาะสมที่พรอ้มจะรบั 

recombinant DNA เขา้ไปเพื่อเพิม่จํานวน ใหม้ปีรมิาณมาก ต่อมาทํา

การคดัเลือกชิ้นส่วนของ DNA ที่สนใจ โดยนําไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยง

เชื้อ LB Agar ที่มสี่วนผสมของยาแอมพซิลินิ 100 µg/ml, Isopropyl-B-

D thiogalactoside (IPTG) และ 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-B-D-

galactoside (X-gal) จากนัน้นําจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูม ิ37 °C 

เป็นเวลา 16-18 ชัว่โมง แลว้ทําการคดัเลอืกโคโลนี ที่ไดร้บัพลาสมดิสาย

ผสม (blue/white screen) โดยคดัเลือกจากโคโลนีสีขาวที่เกิดขึ้น 

เน่ืองจาก lac Z gene ไดร้บัชิ้นส่วน DNA เขา้ไปแทรก จงึไม่สามารถ

ผลิตเอนไซม์ ß–galactosidase ได้ ดงันัน้จึงไม่มเีอนไซม์ที่สามารถมา

ย่อย X-Gal ที่อยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ จึงเกิดเป็นโคโลนีสีขาวขึ้น 

ขัน้ตอนต่อมาทําการตรวจสอบผลการโคลนด้วยเทคนิค colony PCR 

โดยทําการตรวจสอบโคโลนีที่เราสนใจว่ามชีิ้นส่วนของ DNA ที่สนใจ

แทรกอยู่หรือไม่ ในที่น้ีจะใช้โคโลนีสีขาวที่ต้องการยืนยนัเป็น DNA 

template ไปตรวจสอบดว้ยเทคนิค Semi-Nested PCR เช่นเดมิ ทัง้น้ีจะ

ทําการ culture โคโลนีดงักล่าวที่มชีิ้นส่วนของยนีที่เราสนใจมาเลี้ยงใน

อาหาร LB broth ปรมิาตร 5 ml ที่มสี่วนผสมของยาแอมพซิลินิ100 

µg/ml บ่มที่อุณหภูม ิ37 °C เป็นเวลา 16-18 ชัว่โมง เพื่อเพิม่จํานวน

เซลล ์หลงัจากนัน้นําไปทําการสกดัพลาสมดิDNA 

    2.4.2 การสกดัพลาสมดิเพื่อนําไปใชใ้นการหาลําดบันิวคลโีอไทด ์

           ทําการสกดัพลาสมิดDNA ด้วยชุด kit ของบริษทั Invisorb® 

Spin Plasmid Mini Kit (Stratec Molecular GmbH, Berlin) แล้วนําไป

วดัค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer (nanodrop 

1000 spectrophotometer; Thermo Scientific,USA) เพื่อวดัความ

เข้มข้นและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ ซึ่งในการหาลําดบันิวคลีโอไทด์น้ี

ได้รบัการวิเคราะห์จากบรษิทั GENEWIZ. Inc โดยมีบริษทั Prima 

Sciencetific CO.,LTD. เป็นตวักลางในการจดัส่งตวัอย่าง เมื่อไดข้อ้มูล

แลว้ทําการเปรยีบเทยีบลําดบันิวคลโีอไทดก์บัฐานขอ้มูลของ NCBI ดว้ย

โปรแกรม nucleotide blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวเิคราะห์ค่าความเหมอืนหรอืความคล้ายคลึง 

จะนําลําดบันิวคลโีอไทดข์องยนี 18SrRNA นําไปเปรยีบเทยีบกบัลําดบันิ

วคลีโอไทด์ของไร Demodex จากฐานข้อมูลสากล (GenBank) ซึ่งจะ

แสดงผลออกมาในค่าของเปอร์ เซ็นต์ความเหมือน (percentage 

identities) 

3. ผลการศึกษา 

 ไร Demodex ทัง้สองสายพนัธุ ์มขีนาดของผลติภณัฑ ์PCR แตกต่าง

กนั ซึ่ง D. folliculorum มขีนาด 382 bp ในขณะที่ D. brevis มขีนาด 

317 bp ดงัรปูที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 แสดงการตรวจสอบผลติภณัฑ์ PCR ของไร Demodex ทีต่ําแหน่งยนี 

18SrRNA บน 1.5% Agarose gel ซึง่ Lane M คอื DNA ขนาดมาตรฐาน 100 

bp DNA Ladder, Lane N คอื Negative control โดยใชน้ํ้า ddH2O, Lane 1 

คอื ตวัอย่างทีพ่บว่าเป็น D. brevis, Lane 2–3 คอื ตวัอย่างทีพ่บว่าเป็น D. 

folliculorum 

หลงัจากนัน้ไดนํ้าผลติภณัฑ ์PCR ที่มขีนาด 382 bp และ 317 bp ไปทํา

การตรวจสอบดว้ยการโคลนน่ิงเพื่อหาลําดบันิวคลโีอไทดข์อง Demodex 

ทัง้สองสายพนัธุ ์พบว่ามลีําดบันิวคลโีอไทดท์ี่แตกต่างกนัดงัรูปที่ 3 เมื่อ

นําผลของลําดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ไปทําการวิเคราะห์โดยเทียบกับ

ฐานข้อมูลสากล (GenBank) พบว่า D. brevis มีค่า percentage 

identities 99% และสําหรบั D. folliculorum นัน้พบว่ามคี่า percentage 

identities 99% เช่นเดยีวกนั ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าไพรเ์มอรท์ี่ทําการ

ออกแบบน้ีมคีวามจาํเพาะกบั DNA ของ Demodex ทัง้สองสายพนัธุ ์คอื 

D. folliculorum และ D. brevis และจะทําการศึกษาเพื่อดูความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมของไร Demodex ต่อไปในอนาคตโดย

ทําการศึกษาจากอาสาสมคัรคนไทยโดยใช้วธิตีรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค 

Semi-Nested PCR เพื่อความถูกตอ้งและแมน่ยาํ 

  M       N        1        2       3      

500 bp 

  317 bp 
382 bp 

300 bp 
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รูปที ่3 แสดงลําดบันิวคลโีอไทด์ของ D. brevis (Db1) และ D. folliculorum 

(Df2, Df3) 

4. สรปุผลการศึกษา 

 จากการศกึษาพบวา่การใช้เทคนิค Semi-Nested PCR สามารถแยก

ความแตกต่างของไร Demodex ทัง้สองสายพนัธุไ์ด ้สรุปไดว้่าไพรเ์มอร์

ที่ออกแบบน้ีมคีวามจําเพาะต่อไร Demodex ทัง้สองสายพนัธุแ์ละขอ้มูล

ดงักล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนําไปศกึษาในระดบัโมเลกุลของไร 

Demodex ได้และสามารถนําไปศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของไร 

Demodex ในประเทศไทยต่อไปไดใ้นอนาคต 

5.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 จากขอ้มูลในการศกึษาน้ีสามารถนําประโยชน์ของการออกแบบไพร์-

เมอร์ที่มีความจําเพาะต่อไร Demodex ที่พบในมนุษย์น้ี นําไปใช้ใน

การศกึษาในกรณีทีล่กัษณะทางสณัฐานวทิยาไม่สามารถระบุสายพนัธุท์ี่

แน่นอนหรอืตวัอยา่งมลีกัษณะสณัฐานวทิยาไมส่มบูรณ์ ทําใหไ้ม่สามารถ

แยกโดยการดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อย่างชดัเจนได้ รวมทัง้สามารถนํา

ความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม

ของ Demodex ทัง้สองสายพนัธุไ์ดใ้นอนาคต  
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ผลของเมทแอมเฟตตามีนต่ออตัราการเจริญเติบโตของ Musca domestica (Diptera: Muscidae) 
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บทคดัย่อ 

การเจรญิเตบิโตของตวัหนอนทีอ่ยูบ่นศพเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงที่ช่วย

ในการประมาณระยะเวลาหลงัการตายในกรณีที่ศพเสยีชวีติมานานกว่า 

48 ชัว่โมง แต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนสูง หน่ึงในปจัจยัที่มีผลคือ

สารเคมทีี่พบในศพ ในการศกึษาน้ีจงึทําการศกึษาว่าเมทแอมเฟตตามนี

มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของแมลงวันบ้านสายพันธุ์ Musca 

domestica อย่างไร ซึ่งมวีธิกีารศึกษาโดยให้หนอนแมลงวนับ้านได้รบั

อาหารที่มสี่วนผสมของเมทแอมเฟตตามนีที่มคีวามเขม้ข้น 0, 50, 100, 

200 และ 500 ng/mL และทําการตรวจวดัการเจรญิเตบิโตที่ 24, 48, 72 

และ 96 ชัว่โมง พบว่าตวัหนอนแมลงวนัที่ไดร้บัอาหารที่มสี่วนผสมของ

เมทแอมเฟตตามีนมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าตวัควบคุมที่ 24 – 48 

ชัว่โมง และจะเจรญิเตบิโตช้าลงที่ 72 – 96 ชัว่โมง การศกึษาน้ีสามารถ

นําไปใชใ้นการคาํนวณการประมาณระยะเวลาหลงัการเสยีชวีติใหถู้กต้อง

และแมน่ยาํขึน้ในกรณีทีม่สีารเมทแอมเฟตตามนีในรา่งศพ  

 คําสําคญั: เมทแอมเฟตตามีน, แมลงวันบ้าน, การประมาณ

ระยะเวลาหลงัการตาย 

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. 

 Keywords: Methamphetamine, Musca domestica, postmortem 

interval estimation 

1. คาํนํา 

 ปจัจุบันปญัหาสารเสพติดถือเป็นปญัหาที่สําคัญมากปญัหาหน่ึง

เน่ืองจากมกีารแพรห่ลายอย่างมากในกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ

ในกลุ่มช่วงวยัรุ่นรวมถงึกลุ่มกรรมกรผูใ้ช้แรงงาน ซึ่งสารเสพตดิที่มกีาร

ระบาดมากที่สุด [1] คอืยาบ้าซึ่งมสีารออกฤทธิเ์ป็นเมทแอมเฟตตามนี 

(Methamphetamine: MA) MA มสีูตรเคมคีอื C10H15N  ชื่อสารเคมใีน

ระบบ IUPAC คือ N-methyl-1-phenylpropan-2-amine มีน้ําหนัก

โมเลกุล 149.24 g/mol ลกัษณะทางกายภาพของเมทแอมเฟตตามนีที่

อยูใ่นรปู hydrochloride salt มสีขีาวจนถงึผลกึใสไม่มสี ีมจีุดเดอืด 212 ๐

C  และจุดหลอมเหลว 170 - 175 ๐C [2] เมทแอมเฟตตามนีที่ขายกนั

อยา่งแพร่หลายและผดิกฎหมายมลีกัษณะเป็นผงและแบบอดัเมด็ ถ้าอยู่

ในรูป pure crystalline hydrochloride จะรูจ้กักนัในนาม “ICE” ยาบ้า

จดัเป็นสารเสพติดกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและมีผลต่อระบบ

หลอดเลือดและหัวใจ มีวิธีการเสพเข้าสู่ร่างกายทัง้การรับประทาน 

วธิกีารฉีดเข้าหลอดเลอืดและวธิกีารสูดดม โดยวธิกีารเสพแต่ละวธิกีาร

จะมีการออกฤทธิแ์ละความรุนแรงที่แตกต่างกนั เมื่อมีการเสพเข้าสู่

ร่างกายในระยะแรกจะมกีารออกฤทธิท์ําใหร้่างกายตื่นตวั หวัใจเต้นเรว็ 

และมคีวามดนัโลหติสูงแต่เมื่อหมดฤทธิผ์ู้เสพจะมีความรู้สกึอ่อนเพลีย 

ระบบประสาทสัง่การช้าและผิดพลาด จึงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอุบตัิเหตุ

รา้ยแรงขึน้ ในกรณีที่มกีารเสพเป็นระยะเวลานานจะทําใหส้มองเสื่อมจงึ

มีผลทํา ให้เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพลวงตา มีอาการ

หวาดระแวง คลุ้มคลัง่ เสยีสตอิาจมอีาการทางระบบประสาทจนควบคุม

ตัวเองไม่ได้อาจเกิดการทําร้ายตัวเองหรือทําร้ายผู้อื่นได้จนเกิด

อาชญากรรมต่าง ๆ ได้ หรือในกรณีที่มีการใช้สารในปริมาณมาก 

(Overdose) MA จะออกฤทธิไ์ปกดประสาทและระบบหายใจมผีลทําให้

ระบบหายใจทํางานผดิปกตจินทําใหห้มดสต ิและถงึแก่ชวีติได ้

 การประมาณระยะเวลาหลงัการตายของผูเ้สยีชวีตินัน้เป็นเรื่องสําคญั

ประการหน่ึงในการชนัสตูรศพ โดยทัว่ไปการประมาณระยะเวลาหลงัการ

ตายอาศยัการเปลี่ยนแปลงหลงัการตายซึ่งจะขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อม 

ถ้าสิง่แวดล้อมต่างกนัการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะต่างกนัโดยสิน้เชิง
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และยิง่เวลาภายหลงัการตายนานขึน้ ระยะเวลาการตายที่ประเมนิไดย้ิง่มี

ความคลาดเคลื่อนมากขึ้น [3] ดงันัน้การประเมินเวลาตายจึงต้องใช้

ความรูเ้กี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หลงัตายหลายอย่างมาประกอบ

กนั เพื่อให้ได้เวลาที่ใกล้เคยีงที่สุด อีกสิ่งหน่ึงที่อาจจะช่วยประมาณ

ระยะเวลาการตายไดค้อื การเตบิโตของตวัหนอนที่อยู่บนตวัศพซึ่งเป็น

อีกทางเลือกหน่ึงที่ช่ วยในการประมาณระยะเวลาหลังการตาย 

นอกจากน้ีแมลงวนัในบางสายพนัธุน์ัน้ยงัสามารถนํามาตรวจวนิิจฉัยทาง

พษิวทิยาได ้[4-5] 

ในการนําขอ้มูลการเจรญิเตบิโตของแมลงวนัมาใช้ประโยชน์มคีวาม

จําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัลกัษณะรูปร่างและวงจรชีวิต

ของแมลงวนัเป็นอย่างด ีในการศึกษาน้ีจะทําการศกึษาในแมลงวนับ้าน

ซึ่งแมลงวนับ้านมลีกัษณะดงัน้ี แมลงวนับ้าน (Musca domestica) มี

ลกัษณะลําตวัสเีทาดํา ไม่สะท้อนแสง ตาเป็นลกัษณะตาประกอบ ส่วน

ปากดดัแปลงสาํหรบัการดดูอาหารทีเ่ป็นของเหลวหรอืกึ่งเหลว ในขณะที่

ไมก่นิอาหารปากจะเกบ็เขา้ไปอยูใ่นสว่นหวั แต่ขณะกนิอาหารปากจะยดื

ยาวออกมา ส่วนอกดา้นหลงัมแีถบดํา 4 เสน้ ขาม ี3 คู่ โดยปกตติวัเมยี

วางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 120 ฟอง ในสภาพธรรมชาตจิะสามารถวางไข่

ได ้1 – 2 ครัง้ แมลงวนัมอีายขุยัประมาณ 14 - 70 วนั [6] 

เน่ืองจากยาหรือสารเสพติดส่วนใหญ่มีผลต่อการเจรญิเติบโตของ

แมลง [7] ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นต้องศกึษายาและสารเสพตดิที่พบบ่อย

ในประเทศไทยวา่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของแมลงที่พบบ่อยในประเทศ

ไทยอย่างไร ซึ่งพบว่าเมทแอมเฟตตามีนเป็นสารเสพติดที่แพร่ระบาด

มากที่สุดในปจัจุบนัและแมลงวนับ้านเป็นชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย 

ดงันัน้ในการศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของของสารเสพตดิเมท

แอมเฟตตามนีมผีลกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของแมลงวนับ้านที่มี

ความสําคญัทางด้านนิติกีฏวิทยาและการศึกษาตรวจวเิคราะห์หาสาร

เสพตดิในตวัหนอนของแมลงวนั เพื่อลดความผดิพลาดในการประมาณ

ระยะเวลาหลงัการตาย 

2. วิธีการทดลอง 

 การทดลองครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง  

2.1 การเตรยีมส่วนผสมของเมทแอมเฟตตามนีและตบัหมบูด 

กระบวนการเตรียมได้มีการประยุกต์มาจากวิธีการเตรียมอาหาร

สําหรบัการเลี้ยงหนอนแมลงวนัของ Rumiza Abd Rashid และคณะ [8] 

โดยนําตบัหมูสดบดละเอยีด 100 กรมัมาแบ่งใส่ภาชนะทัง้หมด 5 ชุด

โดยแต่ละชุดมตีบัหมูสดบด 20 กรมั นําไปทําใหสุ้กรอใหอ้าหารที่เตรยีม

เยน็ลงทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 

ความเขม้ขน้ของเมทแอมเฟตตามนีทีไ่ดใ้ช้ในงานวจิยัครัง้ไดม้าจาก

งานวจิยัก่อนหน้าน้ี ที่ไดท้ําการศกึษาในการตรวจวเิคราะห์หาเมทแอม

เฟตตามนีในเลือดของผูเ้สยีชีวติใน และ ข้อมูลที่ได้จาก Cutoff and 

toxicity levels for drugs of abuse testing ของ Clinical Laboratory 

Reference. ในระดบั Toxic blood level เช่นกนั ทางผูว้จิยัจงึใชค้วาม

เขม้ขน้ที ่0, 50 , 100 , 200 และ 500 ng/ml สาํหรบังานวจิยัในครัง้น้ี 

จากนัน้เติมเมทแอมเฟตตามีน (Methamphetamine) โดยมีความ

เขม้ขน้ ที ่ 0, 50, 100, 200 และ 500 ng/mL โดยใช้ความเขม้ขน้ละ 2 

mL ผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนั แล้วทําไปอุ่น ที่ 100 oC เพื่อกําจดั 

Methanol ซึ่งเป็นตวัทําละลายของสารมาตรฐาน ออกจากอาหารที่ใช้

เลีย้งแมลงวนั (รปูที ่1) 

 
 

รปูที ่1 อาหารทีใ่ชเ้ลีย้งหนอนเมลงวนั 

 

2.2 การเจรญิเตบิโตของหนอนแมลงวนับา้นทีก่นิอาหารทีม่สี่วนผสมของ

เมทแอมเฟตตามนี 

โดยนําไขแ่มลงวนับา้นจาํนวน 80 – 120 ฟอง ไปวางลงบนอาหารที่

ใชเ้ลีย้งหนอนแมลงวนับา้นที่มสี่วนผสมของเมทแอมเฟตตามนีที่มคีวาม

เขม้ขน้ที ่0, 50, 100, 200 และ 500 ng/mL โดยแบ่งออกเป็นถ้วย ถ้วย

ละ 20 ฟอง จากนัน้นําภาชนะไปเกบ็ที่ตู้ควบคุมอุณหภูม ิแสงสว่าง และ

ความชื้นที่มอีุณหภูมทิี่ 29 ± 1๐C ความชื้นสมัพทัธ ์75 ± 5% แสงสว่าง

12 : 12 โดยสุ่มหยบิตวัหนอนแมลงวนัจํานวน 3 ตวั  ในแต่ละระยะที ่

24, 48, 72 และ 96 ชัว่โมง เพื่อมาทําการการวดัความยาวของตวัหนอน

เพื่อดกูารเจรญิเตบิโต การวดัทําในขณะทีห่นอนตาย โดยนําหนอนจุ่มใน

น้ํารอ้นที ่80 ๐C นาน 5 - 10 วนิาท ีจากนัน้นํามาวดัความยาวของตวั

หนอนด้วยไม้บรรทดั (รูปที่ 2)  นําข้อมูลมาสรุปผลของการศึกษา

ระยะเวลาการเจรญิเติบโตเขยีนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความ

เขม้ขน้ของเมทแอมเฟตตามนีและการเจรญิเตบิโตของหนอนแมลงวนั 

 

 
 

รปูที ่2 วธิกีารวดัความยาวของตวัหนอนแมลงวนับา้น 
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2.3 การเกบ็ตวัอยา่ง (Specimen collection) 

 เลีย้งแมลงวนับา้นดว้ยอาหารทีเ่ป็นสว่นผสมของน้ําหวานกบันมผงใน

อตัราส่วน 3 : 1 และอาหารสําหรบัใหแ้มลงวนัวางไข่ (ปลาป่นและน้ํา

สะอาด อตัราส่วน 1:1) และทําการเลี้ยงในกรง ที่มีขนาด 30×30×30 

เซนตเิมตร โดยปล่อยแมลงวนับา้น ระยะโตเตม็วยั ประมาณ 30 ตวั เขา้

กรงเมื่อสงัเกตเหน็ว่าแมลงวนับ้านวางไข่บนอาหารจงึนําระยะไข่ไปทํา

การแยกออกใสอ่าหารทีม่สีว่นผสมของเมทแอมเฟตตามนีที่ความเขม้ขน้ 

ที ่0, 50, 100, 200 และ 500 ng/ml 

จากนัน้ทําการศึกษาการเจรญิเติบโตของหนอนแมลงวนั ซึ่งมีการ

ประยุกต์มาจาก Grassberger M.และคณะ[9]  จะทําการสุ่มเก็บตวั

หนอนจํานวน 3 ตวั ในแต่ละชัว่โมงที่ 24, 48, 72 และ 96 ชัว่โมง มาทํา

การวดัความยาวของตัวหนอนเพื่อดูการเจริญเติบโต จากนัน้นํามา

คาํนวณหาคา่เฉลีย่  

สตูรการหาค่าเฉล่ีย 

                              =  

 

  เมื่อ        คอื คา่เฉลีย่เลขคณิต 

              คอื ผลบวกของขอ้มลูทุกคา่ 

               คอื จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

 

3. ผลการศึกษา 

  3.1 การเจรญิเตบิโตของแมลงวนับา้นต่ออาหารที่มสีว่นผสมของเมท

แอมเฟตตามนี ที่มคีวามเขม้ขน้ที่ 0, 50, 100, 200 และ 500 ng/mL 

เป็นดงัน้ี  

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลของค่าเฉลี่ยของการเจรญิเติบโตของตวั

หนอนแมลงวนับา้น Musca domestica ในแต่ละชัว่โมง 

 

ชัว่โมงที ่

ความเขม้ขน้ 

Control 50 

ng/mL 

100 

ng/mL 

200 

ng/mL 

500 

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. 

 

จากผลการศึกษาแสดงว่า เมื่อปริมาณเมทแอมเฟตตามีนมีความ

เขม้ขน้ทีส่งูขึน้จะสง่ผลใหห้นอนแมลงวนับ้าน มกีารเจรญิเตบิโตที่เรว็ขึน้ 

เมื่อเทยีบกบักลุ่ม ทีม่คีวามเขม้ขน้ 0 ng/mL หรอืกลุ่ม control ในชัว่โมง

ที่ 24 และชัว่โมงที่ 48 และในทุกความเข้มข้นจะเริ่มเจรญิเติบโตช้าลง

เมื่อเข้าสู่ช ัว่โมงที่ 72 และ 96 ชัว่โมงเมื่อเทียบซึ่งเมื่อเทียบกบักลุ่มที่มี

ความเข้มข้น 0 ng/mL (รูปท่ี 3)  กลุ่ม control จะเข้าสู่ระยะดกัแด้ใน

ชัว่โมงที่ 114 และหนอนแมลงวนับ้านที่ได้รบัอาหารที่มีส่วนผสมของ

เมทแอมเฟตตามนีจะเขา้สูร่ะยะดกัแดท้ี ่120 ชัว่โมง  

จากงานวจิยัของ Goff LM. และ คณะ [10] ในปี1992 ไดศ้กึษาผล

ของเมทแอมเฟตตามนีต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของหนอนแมลงวนัหลงั

ลายสายพนัธุ ์Parasarcophaga  ruficornis พบว่า เมื่อเขา้สู่ช ัว่โมงที ่30 

ถงึชัว่โมงที ่60 หนอนแมลงวนัไดร้บัอาหารทีม่สีว่นผสมของเมทแอมเฟต

ตามนีทีค่วามเขม้ขน้ 71.4 และ 142.9 mg จะมอีตัราการเจรญิเตบิโตเรว็

กว่ากลุ่ม control group และ กลุ่มที่มคีวามเขม้ขน้ 37.5 mg จากนัน้จะ

เขา้สู่ระยะดกัแด้ชัว่โมงที่ 114 ในความเขม้ข้นของเมทแอมเฟตตามนีที ่

71.4 และ 142.9 mg ส่วนความเข้มข้นที่ 37.5 mg จะเริ่มเข้าสู่ระยะ

ดกัแดช้ัว่โมง 132. 

จากการศึกษาครัง้น้ีเมื่อเปรยีบเทียบกบังานวจิยัดงักล่าวที่ศึกษา

ผลของเมทแอมเฟตตามีนของการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวนั 

พบวา่ ความเขม้ขน้ของเมทแอมเฟตตามนีที่ใช้ในการทดสอบแตกต่าง

กนัและสายพนัธุข์องแมลงวนัทีต่่างกนั อาจทําใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโต

ของหนอนแมลงวันแตกต่างกันได้ เ น่ืองจากเภสัชจลนศาสตร ์

(Pharmacokinetics) ของยาในแมลงแต่ละชนิดนัน้จะขึ้นอยู่ species, 

อตัราการเจรญิเตบิโต และ พฤตกิรรมการกนิของแมลง [11] ซึ่งอาจจะ

ทําให้แมลงวันที่ได้ร ับสารเคมี หรือ ยาต่างๆ จะส่งผลต่อการ

เจรญิเตบิโตทีแ่ตกต่างกนั 

 

 
 

รปูที ่3 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้ขน้ของเมทแอมเฟตตามนี

และการเจรญิเตบิโตของแมลงวนับา้น 

  แกน X คอื ชัว่โมงทีท่าํการวดัความยาวของตวัหนอนแมลงวนั 

 แกน Y คอื ความยาวของตวัหนอนแมลงวนั 
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4. สรปุ 

จากการศึกษาผลของเมทแอมเฟตตามนีต่ออตัราการเจริญเติบโต

ของแมลงวนับา้น (Diptera: Muscidae) พบว่าที ่24 – 48 ชัว่โมง ตวัหนอน

แมลงวนับา้นสายพนัธุ ์Musca domestica ที่ไดร้บัอาหารทีม่สี่วนผสมของ

เมทแอทเฟตตามนี มกีารเจริญเติบโตเร็วขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รบัอาหารที่มี

ส่วนผสมของเมทแอมเฟตตามนี และ เมื่อเขา้สู่ช ัว่โมงที่ 72- 96 ชัว่โมง จะมี

การชะลอการเจรญิเตบิโตชา้ลง และเขา้สู่ระยะดกัแดท้ี ่120 ชัว่โมง เมือ่เทยีบ

กับกลุ่มที่ไม่ได้ร ับอาหารที่มีส่วนผสมของเมทแอมเฟตตามีน จะมีการ

เจรญิเตบิโตแลว้เขา้สู่ระยะดกัแดท้ี ่114 ชัว่โมง 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้สามารถนําไปคาํนวณหาระยะเวลาหลงัการ

เสยีชวีติไดใ้นกรณีทีพ่บผูเ้สยีชวีติทีม่สีารเมทแอมเฟตตามนีและทีเ่สยีชวีติมา

มากกว่า 24ชัว่โมง  

นอกจากนี้หนอนแมลงวนัทีพ่บบนตวัศพอาจนํามาใชเ้ป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง

ในการตรวจวเิคราะหท์างพษิวทิยา 

การศกึษาครัง้นี้ศกึษาเฉพาะผลของเมทแอมเฟตตามนีต่อการเจรญิเตบิโต 

โดยควบคุมปจัจยัและตวัแปรอื่น ๆ ซึง่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของหนอนแมลง 

เช่น อุณหภูมแิละความชื้น ดงันัน้ การนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต้อง

คํานึงถงึปจัจยัแวดลอ้มอื่น ๆ ซึ่งอาจมผีลต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของหนอน

แมลงได ้

 

5.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (Expected Result) 

จากการศกึษาในครัง้น้ีสามารถนําขอ้มูลขา้งต้นไปศกึษาต่อได ้ โดย

สามารถนําเอาหนอนแมลงวนัที่ได้รบัอาหารที่มสี่วนผสมของเมทแอม

เฟตตามนีนําไปตรวจวเิคราะหห์าปรมิาณสารที่มอียู่ในตวัหนอนแมลงวนั

ไดแ้ละสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยัในครัง้น้ีไปเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน

การศึกษาเกี่ยวกบัการประมาณระยะเวลาหลงัการเสยีชวีติได้ต่อไปใน

อนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.อจัฉรา ภูม ีภาควิชาปรสติวทิยาที่ให้คําแนะนํา

ตลอดการทํางานวจิยัในครัง้น้ี และ ขอบคุณพระคุณ ภญ.รุจริา บุญส่อง 

และ นางสาว ดอกรกั ก้อนทอง นักวทิยาศาสตร ์หน่วยงานนิตพิษิวทิยา 

ทีใ่หค้าํปรกึษาตลอดการทํางานวจิยั  

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในหน่วยงานนิติพิษวิทยา ภาควิชา

นิตเิวชศาสตร ์และ ภาควชิาปรสติวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ที่เอื้อเฟ้ือสถานที่ในการจดัทํางานวจิยั และ ช่วยเหลอืใน

การทํางานวจิยัในครัง้น้ีบรรลุไปตามเป้าหมายไดด้ ี
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเสนอแนวคดิการวเิคราะหค์วามเสีย่ง

ทางอารมณ์ของผูโ้พสต์ขอ้ความบน Facebook โดยใช้หลกัการ การจดั

ประเภทกลุ่มคําจากการตดัคําและการวเิคราะห์คําเหมอืนของประโยค 

ในการวเิคราะหข์้อความการโพสต์ของผูใ้ช้งาน Social network ซึ่งใน

งานวจิยัน้ีได้นําเสนอโมเดลโดยแบ่งออกเป็น 9 โมดูล คอื  1) Original 

Post Module คือ โพสต์, บทความ หรอืข้อความต่างๆ ที่อยู่บน 

Facebook, 2) Matching Related Posts Module คือการเช็ค

ความสมัพนัธข์องผูโ้พสต์ ว่ามคีวามสมัพนัธก์บับุคคลใดในเฟสบุ๊ค, 3) 

Other Posts Module คือการโพสต์ข้อความของบุคคลที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกนักบัผูโ้พสต,์ 4) Cut Words Module  คอืส่วนของการตดัคาํ 

จากบทความที่มกีารโพสต์ เพื่อดูแนวโน้มของคํา, 5) Words Risk 

Analysis Module คอืส่วนของการวเิคราะห์คําที่ได้จะการตดัคํา, 6) 

Words Classification Module: Scaling Hazardous Words เป็นส่วน

ของการแบ่งกลุ่มคําหรอืกลุ่มประโยค, 7) Checking for relate groups 

Module เป็นการเชค็ความสมัพนัธข์องแต่ละโพสต์ กบัโพสต์ตวัอย่าง, 8) 

Word Matching to Relative Post Module เป็นการวิเคราะห์

ความสมัพนัธข์องแต่ละโพสต์ และส่วนสุดท้าย คอื Present the Result 

Module คอืสว่นของการแสดงผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหโ์พสต์ตวัอย่างกบั

โพสตท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ีไดพ้ฒันาตวัต้นแบบ และทําการประเมนิผล

การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานทัง้หมด 9 ท่าน พบว่า มีความพึ่งพอใจ

โดยรวม อยูใ่นระดบัสงู เฉลีย่ที ่3.56/5 (S.D.=0.53) 

 คาํสาํคญั: อารมณ์, การวเิคราะห,์ Facebook 

1. บทนํา  

 ปจัจุบนัระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, ฯลฯ 

ได้เป็นส่วนสําคญัของชีวิตมนุษย์ ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ [1] ได้เปิดเผย

ขอ้มูลเกี่ยวขอ้งกบัสถติแิละพฤตกิรรมการใช้งาน Social Network ของ

ไทยว่า ประเทศไทย ใช้ Facebook มากเป็นอนัดบั 9 ของโลก โดยมี

จํานวนผู้ใช้มากถงึ 28 ล้านราย คดิเป็น 42% ของประชากรทัง้ประเทศ 

ในการโพสท์ Facebook นัน้ คนไทยส่วนใหญ่นิยมโพสท์ด้วย รูปภาพ 

57%, เชค็อนิ 33% โพสท์พรอ้มลงิค ์21% วดีโีอ 3% และ โพสท์สถานะ

อยูท่ี ่2% และการวจิยัของ ดร. บุญอยู ่ขอพรประเสรฐิ [2] โดยการศกึษา

พฤติกรรมการใช้ เฟสบุ๊ ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า 3 ลําดบัแรกที่มีการใช้งานมากที่สุดจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง คอื ใชใ้นการสนทนา (Chat), โพสตแ์สดงความยนิดกีบัเพื่อนใน

โอกาสต่าง ๆ และใช้ในการกด Like ต่างๆ ส่วนผลกระทบจากการเล่น

เฟสบุ๊คมากที่สุด 3 ลําดบัแรก คอื การทะเลาะหรอืโต้เถียงหรอืขดัแย้ง

กบัแฟน/คนรกั, การทะเลาะหรอืโตเ้ถยีงหรอืขดัแยง้กบัเพื่อน และผลการ

เรยีนลดลงหรอืแยล่ง จะเหน็ไดว้า่พฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คมผีลอย่างมาก

กบัการแสดงออก การติดต่อ สื่อสาร และใช้งานในยุคปจัจุบนั ที่สําคญั 

คอื สิง่เหล่าน้ีต่างก็แฝงไปด้วยอารมณ์ ความรู้สกึในการใช้งานนัน้ๆอยู ่ 

ซึ่งสิง่เหล่าน้ีอาจนําไปสู่อารมณ์ ความรุนแรง ที่จะตามมาในภายหลงัได ้

จะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายอนุพงศ ์คํามา [3] ไดศ้กึษาถงึปจัจยัที่มี

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในสังคมไทย คือการเจริญเติบโตทาง

โครงสรา้งพืน้ฐาน เทคโนโลย ีล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสงัคมอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชากรบางส่วนไม่สามารถปรบัตวัและไม่สามารถ

แก้ไขปญัหาวิกฤตที่เข้ามาได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรทัง้

สุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นํามาซึ่งปญัหา

ความเครยีด ภาวะซึมเศร้าเกิดปญัหาการฆ่าตวัตายซึ่งปญัหาสําคญัใน

อนัดบัต่อมาสอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ Adam .d [4] ซึ่งดําเนินการ

ทดลองผา่นทาง News Feeds ของผูใ้ช ้Facebook จาํนวน 689,003 คน 

โดยดูว่าการได้รบัการถ่ายทอดทางอารมณ์จากผู้อื่น จะนําไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการโพสต์ของตวัเอง พบว่าอารมณ์ความรูส้กึใน

การโพสต์นัน้ เป็นเหมอืนโรคตดิต่อ บรรดาผูท้ี่เหน็เน้ือหาโพสต์เชงิบวก

จะม ีActivity บน Facebook ของตนเองไปในทศิทางบวกมากกว่าทาง

ลบ ณ วนันัน้ ในขณะเดยีวกนั ผูท้ี่ไดร้บัการทดสอบดว้ยการเหน็เน้ือหา

โพสตเ์ชงิลบ กจ็ะมแีนวโน้มไปทางลบบน Facebook ของพวกเขาดว้ย 

 ในการโพสต์สถานะ ข้อความ การแสดงออกเหล่าน้ี หลายครัง้อาจ

แฝงไปดว้ยอารมณ์ที่รุ่นแรง ความเครยีด หรอืเป็นการส่งสญัญาณเตอืน

ถึงอนัตราย กิรยิาการคิดฆ่าตวัตาย ที่ญาติพี่น้อง เพื่อน หรอืบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งไม่อาจรบัรู้ได้ถงึอารมณ์แฝงที่แท้จรงิ อาจนําไปสู่เหตุรา้ยแรง

(การฆ่าตวัตาย)ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ นพ.วรตม์ โชตพทิยสุนนท์ [5] 

กล่าวว่าคนที่กําลงัคิดฆ่าตวัตายมกัจะมีการส่งสญัญาณเตือนออกมา 

ประกอบกบัทุกวนัน้ีคนเราอยู่ในสงัคมเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากขึ้น 

ทําใหส้่วนหน่ึงมกัมกีารส่งสญัญาณการฆา่ตวัตายออกมาทางเครอืข่าย
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สงัคมออนไลน์ เช่น การโพสท์ขอ้ความต่างๆ ที่แสดงออกว่ากําลงัอยู่ใน

ภาวะซึมเศร้า หรอืคดิฆ่าตวัตาย ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า ปญัหา

เหล่าน้ีเป็นอีกหน่ึงปญัหาที่มคีวามสําคญั ต่อการดําเนินชีวติในยุคของ

โซเชียลเน็ตเวิร์คในปจัจุบัน งานวิจ ัยฉบับน้ีจึงนําเสนอโมเดลการ

วเิคราะหอ์ารมณ์ของผูใ้ช้งานจากการโพสท์ขอ้ความใน Facebook และ

ความสมัพนัธ์จากการโพสต์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะวิเคราะห์ถึง

ความสมัพนัธ์ในการโพสเฟซบุ๊คของกลุ่มเพื่อน ญาติพี่น้อง ว่ามีความ

สอดคล้อง หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพื่อให้ทราบถึง

ความรู้สึกของผู้โพสต์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง นําไปสู่การให้ความ

ช่วยเหลอื หรอืการแสดงความคดิเหน็ โต้ตอบ พูดคุยกนัที่เหมาะสมมาก

ยิง่ขึน้ 

2. งานวิจยัท่ีผ่านมา 

 ระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในปจัจบุนั เป็นศูนยร์วมการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน ข้อมูลดงักล่าวมีความหลากหลายและมีความ

ซบัซ้อน แฝงไปด้วยการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงมีความสําคญัมากในยุค

ปจัจบุนั  

 Hsin-Ying Wu และคณะ [6] ไดท้ําการวจิยัร่วมกบัเวบ็ไซตข์ายสนิคา้

ออนไลน์ในประเทศจีน โดยมีการออกแบบโปรแกรมตรวจจบั Texts 

message หรอื คาํสาํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชื่อของสนิคา้ที่มใีนเวบ็ไซต์ และ

ลูกคา้ผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซต์ไดม้กีล่าวถงึซ้ําบนหน้า Feedback มาทําการ

วเิคราะห์และประมวลผลสกดัคําสําคญั เพื่อให้ได้ข้อมูลสนิค้าที่มคีวาม

นิยมจากการกล่าวซ้ําของผู้ใช้บริการ และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

เชื่อมโยงกบัหลกัการทางการตลาด เพื่อนําผลลพัธ์มาทําการส่งเสริม 

Promotions หรอื พฒันา Products ต่อไป, Shankar Setty และคณะ [7] 

ได้นําเสนอ การจดัหมวดหมู่ของข้อความหรอืฟีตข่าวต่างๆบนเฟสบุ๊ค

โดยอัตโนมัติ และการตรวจจบัวิเคราะห์ความรู้สึกจากการโพสต์ใน

หมวดหมู่ต่างๆ  โดยใช้วธิกีาร SVM เพื่อแบ่งหมวดหมู่การโพสและฟีต

ข่าวให้เป็นไปโดยอตัโนมตัิ ทําให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายและสะดวกขึ้นใน

การอพัเดทขอ้มลู อกีทัง้ยงัวเิคราะหค์วามรูส้กึจากการโพสต์ว่าผูใ้ช้งานมี

ความรูส้กึที่ดหีรอืไม่ดจีากการโพสต์ขอ้ความนัน้ๆ, Jalel Akaichi และ

คณะ [8] ได้นําเสนอการจําแนกความเชื่อมัน่ข้อความบนสื่อเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ความรู้สึกของผู้ใช้และพฤติกรรมในช่วงเวลานั ้น 

เปรยีบเทยีบ 2 วธิกีาร SVM และ Bayes  เพื่อนําขอ้มูลไปใช้ประโยชน์

อื่นต่อไป, Mohamed Yassine และคณะ [9] ไดนํ้าเสนอแนวคดิในการ

วิเคราะห์ลักษณะข้อความที่แสดงอารมณ์ หรือ Emotions บน

อินเตอร์เน็ต เช่น การแสดงอารมณ์ในลักษณะสัญลักษณ์ [Smile 

Emotion/ทําหน้ายิม้ :) ], [Mad Emotion/ทําหน้าบึ้ง :( ] หรอืคําอุทานใน

ลกัษณะลากยาวตวัอกัษร Ooooh, Nooooo way! เป็นต้น โดยนําขอ้มูล

จากผูใ้ชง้านเฟสบุ๊คมาวเิคราะหล์กัษณะการสื่อสารหรอืการตอบโต้กนัใน

โลก social network ว่าผูใ้ช้งานมคีวามรูส้กึหรอือารมณ์ร่วมอย่างไรใน

ระหว่างการสื่อสารพดูคุยกนับนเฟสบุ๊ค, Mary Holmes [10] ไดนํ้าเสนอ

ความสมัพนัธ์ในการแสดงออกทางอารมณ์ระหว่างผู้ใช้งาน Facebook 

โดยใชห้ลกั Emotionalsation  ร่วมกบั Reflexivity และสงัเกตผลลพัธ์

ทางการแสดงออกผ่านข้อความที่ใช้สื่อสารระหว่างกนับนหน้าฟีตแบค 

โดยผูว้จิยัได้อธบิายความหมายของการติดต่อระหว่างกนั จากขอ้ความ

ใน Facebook และวเิคราะหอ์อกมาในรูปของกลุ่มความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูใ้ชง้าน 

 อย่างไรก็ตามงานวจิยัที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเน้นการวเิคราะห์ Text 

ขอ้ความของโพสต์ หรอืการตรวจจบัคําต่างๆ ในการนําไปใช้ประโยชน์ 

ซึ่งยงัไม่มีการวิเคราะห์ข้อความที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับ

ความสมัพนัธ์จากบุคคลรอบข้าง หรือครอบครวัของผู้โพสต์เฟสบุ๊ค  

งานวิจ ัยฉบับน้ีจึงนําเสนอโมเดลการวิเคราะห์อารมณ์ของผู้โพสท์

ข้อความใน Facebook และความสมัพนัธ์จากการโพสต์ของบุคคลที่

เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการป้องกนัความรุนแรงที่อาจเกดิขึ้น นําไปสู่การ

ให้ความช่วยเหลือ หรือการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ พูดคุยกันที่

เหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 Text Mining [11] คอืขบวนการทํางานที่เรยีกว่า process ที่สกดั

ข้อมูล (Extract data) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Large Textual 

Information) เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ (Usefull Textual Information) โดย

ขอ้มลูทีถู่กนํามา Mining เป็นขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเป็น Text data sets 

 Document Summarization [12] การลดรายละเอยีดของขอ้มูลที่ไม่

จาํเป็น เพื่อใหค้งไวเ้ฉพาะส่วนที่เป็นสาระสําคญัที่ยงัคงทําใหเ้อกสารนัน้

มคีวามสมบูรณ์ในเชงิเน้ือหา 

 Document Classification เป็นเทคนิคช่วยในการจําแนกประเภท

เอกสารออกเป็นประเภท (Class) การใช้เทคนิคน้ี จําเป็นต้องทําการ

สอนระบบ (train model) ใหรู้จ้ํารูปแบบของเอกสารในแตละ class เพื่อ

แยกประเภท ตวัอยา่ง เช่น การนําเทคนิค Document Classification ไป

ใช้ คอืใช้ในการจําแนกขอ้มูลที่มกีาร post อยู่ใน social network เพื่อใช้

ในการวเิคราะหห์รอืดแูนวโน้มในเรื่องต่างๆ ได ้

 Document Clustering เป็นเทคนิคที่ช่วยในการจดักลุ่มเอกสารทัว่ๆ 

ไป ทีเ่ราไมท่ราบวา่เป็นเอกสารประเภทใด โดยพจิารณาจากเน้ือหาของ

เอกสารทีค่ลา้ยคลงึกนัใหอ้ยูก่ลุ่มเดยีวกนั 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการใช้งานเวบ็บน Social Network เป็นทีไ่ดร้บัความนิยมมากใน

ปจัจบุนั อย่างเช่น Facebook  แต่ละคน แต่ละเพจไดเ้ผยแพร่ข่าวสาร 

โพสตแ์สดงความคดิเหน็ หรอืแมก้ระทัง้โพสต์แสดงความรูส้กึของตนเอง 

ซึ่งจากความหลากหลายในการแสดงออกผ่านสื่อ Social เหล่าน้ี  หลาย

ครัง้ที่ทําใหผู้้รบัข่าวสารไม่ทราบถงึ หรอืไม่สามารถเขา้ใจถงึความรู้สกึ 

ความต้องการที่แท้จริงของผู้โพสต์ และอาจทําให้เกิดการแสดงความ

คดิเหน็ทีผ่ดิๆ หรอืเกดิการยัว่ยทุีท่ําใหเ้กดิเหตุที่ไม่พงึประสงคต์ามมาได ้

ยกตวัอย่างเช่น การยัว่ยุให้เกิดการฆ่าตวัตาย เป็นต้น งานวจิยัน้ีจงึได้
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นําเสนอแนวคดิในการวเิคราะหป์ระโยคหรอืบทความการโพสต์ขอ้ความ

ต่างๆของกลุ่มเพื่อนผู้ใช้งานบน Facebook เพื่อให้ทราบถึงความรู้สกึ

และอารมณ์ของบุคคลเหล่านัน้ ช่วยให้การแสดงความคดิเหน็ สนทนา 

พดูคยุกนัมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ซึง่แนวคดิของงานวจิยัมดีงัต่อไปน้ี 

4.1 Overview of Model 

 
รปูที ่1 Overview of Model 

  

 จากรูป 1 แสดงภาพโดยรวมของการทํางานในกระบวนการวเิคราะห์

อารมณ์ อธบิายดงัต่อไปน้ี  

โมดูลท่ีหน่ึง Original Post คอื รูปแบบของการโพสต์ข่าวสาร การ

โพสต์ความคิดเหน็ โพสต์ความรู้สกึของบุคคลที่สนใจ และกลุ่มเพื่อน

หรอืบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นั เช่น แฟน ครอบครวั  

โมดูลท่ีสอง Analysing Process คอื กระบวนการของการวเิคราะห ์

ข้อความ บทความ หรือโพสต์ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความรู้สึกของผู้

โพสต์ รวมทัง้ทราบถงึความสมัพนัธข์องการโพสต์นัน้กบับุคคลรอบขา้ง 

ซึ่งจะประกอบดว้ย 2 ส่วนย่อย คอื Word Analysis : การวเิคราะหค์ํา

หรอืประโยคที่ไดจ้ากการโพสต์ต่างๆ และ Word Matching to  Relative 

Post : การเช็คและวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างโพสต์ของบุคคลที่

สนใจกับบุคคลรอบข้าง ว่ามีความสมัพนัธ์ เกี่ยวข้อง สอดคลองกัน

หรอืไม ่

โมดูลท่ีสาม Present The Result เป็นการแสดงผลที่ได้จากการ

วเิคราะหค์วามรูส้กึจากบทความ ขอ้ความหรอืโพสต์ ร่วมกบัโพสต์จากผู้

ใกล้ชิดที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งอาจแสดงใหเ้หน็ในรูปของ เปอร์เซ็นต์

ความรู้สึก สี หรือความสัมพันธ์กัน เช่น ความรู้สึกเศร้า 55% มี

ความสมัพนัธก์บัแฟน เป็นตน้ 

4.2 Conceptual Model 

รปูที ่2 Conceptual Model 

  

 จากรปูที ่2 แสดงโครงสรา้งของแนวคดิในงานวจิยั มดีงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ีหน่ึง Original Post คอื โพสต์ บทความ หรอืขอ้ความต่างๆ 

ทีไ่ดจ้ากบุคคลตวัอยา่งตอ้งการนําขอ้มลูการโพสตม์าวเิคราะห ์ 

ขัน้ตอนท่ีสอง Matching Related Posts เป็นส่วนของการเช็ค

ความสมัพนัธ์ของผู้โพสต์ว่ามคีวามสมัพนัธ์กบับุคคลใดบ้างในเฟสบุ๊ค 

รวมทัง้มคีวามสนิทสนมในการแลกเปลี่ยนข่าวสารหรอืตดิต่อสื่อสารกนั

มากน้อยเพยีงใด เพื่อจะได้นําข้อมูลมาตดัสนิใจในการเลือกโพสต์ของ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มทาํการวเิคราะหต์่อไป 

ขัน้ตอนท่ีสาม Other Posts เป็นส่วนของโพสต์ของบุคคลที่มคีวาม

เกีย่วขอ้งกนักบัผูโ้พสต ์ทีไ่ดจ้ากการเชค็ความสมัพนัธจ์ากขัน้ตอนที่สอง 

ซึง่อาจจะเป็น โพสตข์องแฟน โพสตข์องญาตพิีน้่อง หรอืโพสต์ของเพื่อน

สนิท เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ีส่ี Cut Words เป็นส่วนของการตดัคํา จากบทความที่มกีาร

โพสต์ เพื่อดูแนวโน้มของคําและบรบิทโดยรวมว่าสามารถจดัความรูส้กึ

โดยรวมโอนเอยีงไปทางดา้นใด เพื่อการนําไปวเิคราะหต์่อไปนัน่เอง 

ขัน้ตอนท่ีห้า Words Risk Analysis เป็นส่วนของการวเิคราะหค์ําที่ได้

จะการตดัคํา ซึ่งในการตดัคําหลายครัง้อาจเกิดข้อผดิพลาดหรอืตดัโดย

ละเอยีดเกดิไป จงึต้องมกีระบวนการของการวเิคราะหค์ําเขา้มาช่วย ซึ่ง
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บางคาํทีไ่ด ้อาจจะยาวหรอืสัน้แตกต่างกนัไปตามความหมายของคําหรอื

ประโยคเหล่านัน้นัน่เอง ซึ่งจะมกีารวเิคราะห์คําและเปรยีบเที่ยบกบัคํา

หรอืประโยคที ่

มอียู่ในฐานข้อมูล เพื่อจะได้นําประโยคหรอืคําเหล่านัน้ที่ได้ไปแบ่งแยก

ตามหมวดหมูใ่นสว่นของ  Words Classification ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ีหก Words Classification : Scaling Hazardous Words เป็น

ส่วนของการแบ่งกลุ่มคําหรือกลุ่มประโยคที่ได้จากการวิเคราะห์คําใน

ขัน้ตอนที่ห้า ซึ่งอาจทําใหบ้ทความเดยีวกนั แต่มกีารแบ่งหมวดหมู่ของ

กลุ่มคํา กลุ่มประโยคของความรูส้กึที่แตกต่างกนั โดยหลกัของ Words 

Classification จะมองถึง บริษทโดยรวมของคําด้วย ซึ่งในการแบ่ง

หมวดหมูค่าํจะมกีารให ้Rating ของหมวดหมู่ถ้ากลุ่มคําหรอืประโยคโดย

สว่นใหญ่ตกทีห่มวดหมู่ใดมาก กแ็สดงว่าหมวดหมู่นัน้น่าจะมเีปอรเ์ซน็ต์

ของความรูส้กึของบทความนัน้มากเช่นกนัมากเช่นกนั 

ขัน้ตอนท่ีเจด็ Checking for relate groups เป็นการเชค็ความสมัพนัธ์

ของแต่ละโพสต์  กับโพสต์ตัวอย่าง  ต่อจากขัน้ตอนที่  4-6 ว่ามี

ความสมัพนัธ์ของกลุ่มคําหรอืรูปประโยคหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น โพสต์ที่

เกี่ยวกบัความรู้สกึเศรา้ อารมณ์รุนแรง กบัโพสต์ที่เกี่ยวกบัอารมณ์ยนิดี

มคีวามสขุ ประโยคบอกเล่า ซึง่ทัง้สองโพสต์อาจไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งหรอื

สมัพนัธก์นั เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ีแปด Word Matching to Relative Post เป็นการวเิคราะห์

ความสมัพนัธ์ของแต่ละโพสต์ ต่อจากขัน้ตอนที่เจด็ ซึ่งจะวิเคราะห์ถึง

ความรู้สึกของแต่ละโพสต์กับโพสต์ตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกัน 

รวมทัง้วิเคราะห์คําหรือประโยคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่ามี

เปอรเ์ซน็ตค์วามเหมอืนกนัของกลุ่มคําหรอืประโยคมากน้อยเพยีงใด ซึ่ง

จะทําให้รู้ว่าโพสต์ใดที่มีเปอร์เซ็นของความสมัพนัธ์กบัโพสต์ตวัอย่าง

มากทีส่ดุนัน่เอง 

ขัน้ตอนท่ีเก้า Present the Result เป็นส่วนของการแสดงผลที่ไดจ้าก

การวิเคราะห์โพสต์ตวัอย่างกบัโพสต์ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีความเกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกนั และมคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางใด เช่น ทางด้านความ

รนุแรง ความรูส้กึเศรา้ 70% มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัแฟน  จะแสดง

ให้เหน็ว่าเจา้ของโพสต์น้ี กําลงัมปีญัหากบัแฟนนัน่เอง ซึ่งจะทําต่อจาก

กระบวนการของการวเิคราะห์ประโยค(3-5) เพื่อดูแนวโน้มของคําและ

บรบิทโดยรวมว่าสามารถจดัความรู้สกึโดยรวมโอนเอียงไปทางด้านใด

นัน่เอง 

4.3 Flow charts 

 

คนโพสท์

เช็คเพื�อน เก็บโพสท์

หาเพิ�มหรือไม่

โพสท์ทั�งหมด

มี

ไม่มี

หา

ไม่หา

 
รปูที ่3 กระบวนการเกบ็โพสต์จากกลุ่มเพือ่น 

 

ประโยคโพสท์

คัดแยกคํา

วิเคราะห์โดยรวม

ของประโยค

ตัดคํา

อารมณ์ปกติอารมณ์ดี

แสดงผลอารมณ์โพสท์

ดี ปกติ

ไม่ดี

อารมณ์เสี�ยง

 
รปูที ่4 กระบวนการตดัคาํและแบ่งกลุม่คาํ 
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อารมณ์ของโพสท์

เช็คประโยค

แสดงโพสท์ที�เหลือ

เก็บโพสท์

โพสท์หลกัที�

จะตรวจสอบ

ตัดทิ�ง

ต่างกนั

เกี�ยวข้องกัน

 
รปูที ่5 กระบวนการเชค็ความสมัพนัธข์องประโยค 

 

โพสท์ที�เหลอื

ผลของความเหมือน

วิเคราะห์ความ

เหมือนของคํา

คําจาก

โพสท์หลกั

ตัดคํา

 
รปูที ่6 กระบวนการวเิคราะหค์าํเหมอืนกบัโพสต์หลกั 

 

ผลคําเหมือน

ของโพสท์

ความเหมือนคิดเป็น %

ผลของโพสท์ที�ม ี

ความสัมพนัธ์มากสุด

เก็บ

โพสท์หลกั

ตัดทิ�ง

น้อย

มาก

 
รปูที ่7 กระบวนการเชค็ความสมัพนัธ ์

4.4. โปรแกรมตวัอยา่ง 

 
รปูที ่8 ตวัอย่างโพสต์และการตดัคาํของแต่ละโพสต ์

 

 
รปูที ่9 ตวัอยา่งฐานขอ้มลูหมวดหมูอ่ารมณ์ของคาํ 

 

 
รปูที ่10 ตวัอย่างการแบ่งประเภคคาํตามหมวดหมูอ่ารมณ์ 

 

 
รปูที ่11 ตวัอย่างการวเิคราะหค์าํเหมอืน 

 

 
รปูที ่12 ตวัอย่างการสรุปผลความสมัพนัธ ์
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5. การประเมิณผล 

 ในการนําเสนอแนวคดิของงานวจิยัน้ี ไดพ้ฒันาระบบจากแบบจําลอง 

เพื่อใช้ทดสอบความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการใช้งานระบบ จาก

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาโท ของ

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ โดยมเีกณฑว์ดัผล ดงัน้ี 

 4.01-5.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัสงูมาก 

 3.01-4.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัสงู 

 2.01-3.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง  

 1.01-2.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามพงึพอใจน้อย 

 0.00-1.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 ผลที่ได้ จากกลุ่มตวัอย่าง ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-

test) ดงัตารางดา้นล่างน้ี  

ตารางที ่1 ผลการประเมณิความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการใชง้านระบบ 

รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1. ระบบใชง้านงา่ยไมซ่บัซอ้น 4.11 0.78 สูงมาก 

2. การแสดงผลและเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการ 3.44 0.52 สูง 

3. ความรวดเรว็ในการตอบสนองของระบบ 3.77 0.67 สูง 

4. ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ของขอ้มลู 3.00 0.71 ปานกลาง 

5. ขอ้มลูมปีระโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 3.44 0.88 สูง 

6. ความพงึพอใจโดยรวม 3.56 0.53 สูง 

 จากตารางที่หน่ึง แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการประเมณิความพงึพอใจและ

ประสทิธภิาพในการใชง้านระบบการวเิคราะหค์วามเสีย่งทางอารมณ์ของ

ผูโ้พสต์ขอ้ความบน Facebook โดยรวมอยู่ในระดบัสูง เฉลี่ยที่ 3.56 ซึ่ง

ส่วนที่มคีวามพงึพอใจมากที่สุดอยู่ในระดบัสูงมาก คอืส่วนของ ระบบใช้

งานงา่ยไมซ่บัซอ้น เฉลีย่ที ่4.20  และสว่นทีม่คีวามพงึพอใจน้อยที่สุดอยู่

ในระดบัปานกลาง คอื ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของขอ้มลู เฉลีย่ที ่3.00 

6. สรปุ 

 งานวจิยัน้ีไดนํ้าเสนอแนวคดิ การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางอารมณ์ของ

ผูโ้พสต์ขอ้ความบน Facebook โดยใช้หลกัการ การจดัประเภทกลุ่มคํา

จากการตดัคําและการวเิคราะหค์ําเหมอืนของประโยค เพื่อใหค้ําแนะนํา 

และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยง ในการเข้าช่วยเหลือได้

ทนัท่วงท ีรวมทัง้การสนทนา คุยตอบโต้ แสดงความคดิเหน็ผ่าน Social 

Network ที่มคีวามระมดัระวงัและมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึ้น  โดยใน

งานวิจ ัย น้ี ได้พัฒนาตัวแบบจากแนวคิดดังกล่ าว  เพื่ อทดสอบ

ประสทิธภิาพการใชง้านระบบจากผูใ้ชง้านทัง้หมด 9 ท่าน พบว่า มคีวาม

พึง่พอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัสงู เฉลีย่ที ่3.56/5 (S.D.=0.53) 

 การพฒันาตวัแบบที่ไดจ้ากแนวคดิ ให้ประสทิธภิาพการใช้งานอยู่ใน

ระดบัสูง สามารถนําไปปรบัใช้หรอืเป็นแนวทางในการวเิคราะหป์ระโยค 

บทความการโพสต์ต่างๆ ในรูปแบบอื่นได้ แต่ยงัคงมขี้อจํากดัในเรื่อง

ของ ศพัท์แสลง หรือคําศพัท์บางคําที่ไม่มีในฐานข้อมูล ทําให้การจดั

หมวดหมูป่ระเภทของคาํอาจมคีวามคลาดเคลื่อนหรอืไม่ถูกต้องได ้ซึ่งจะ

เป็นประเดน็สาํคญัในการศกึษาและพฒันาของงานวจิยัในครัง้ต่อไป 
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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 

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 self-
image 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 ill-
defined 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 

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 self-
image 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.  

 

 
Fig. 1  Hypothesized model 

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 Count  % 
Gender 
   Male 
   Female 

 
163 
122 

 
57.2 
42.8 

Age (years) 
   < 20 
  20-25 
  > 25 

 
38 

213 
34 

 
13.3 
74.7 
12.0 

Education 
  Undergrad 
  Postgrad 

 
253 

32 

 
88.8 
11.2 

Experience 
   No 
   Yes 

 
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 chi-
square (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. 

 

 
Fig. 1 Goodness-of-fit indices of the measurement model 

  

 

 

 

 

 
H2c 

Conditional 
Value 

Quality 
Value 

Epistemic 
Value 

Social 
Value 

Emotional 
Value 

Monetary 
Value 

Intention to 
Study Online 

Courses 
H1a-d H2a 

H3a H4a 
H4b 

H5a 

Fit indices χ2/df GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA 
Recommended value ≤ 3.0 ≥ 0.9 ≥ 0.8 ≥ 0.9 ≥ 0.9 ≥ 0.9 ≤ 0.8 
Result value 1.991 0.908 0.871 0.911 0.954 0.953 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. 

 

 
Fig. 2 Composite reliability, Average variance exacted, and Correlations 

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.   

 

 
Fig. 3 Goodness-of-fit-indices of the structural model 

 

 
 

Fig. 4 Path analysis model 
 

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).    

 
TABLE II 

ANALYSIS RESULTS OF HYPOTHESES 

Hypo. Relationship Result 
H1a Conditional value positively affects 

quality value 
Support 

H1b Conditional value positively affects 
epistemic value  

Support 

H1c Conditional value positively affects 
emotional value 

Not support 

 CR AVE CV QV MV EV EPV SV INT 

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 0.83 
CR=composite reliability; AVE=Average variance exacted;  
Square roots of AVEs are the diagonal elements;  
Correlations are off-diagonal elements 

Fit indices χ2/df GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA 
Recommended value ≤ 3.0 ≥ 0.9 ≥ 0.8 ≥ 0.9 ≥ 0.9 ≥ 0.9 ≤ 0.8 
Result value 2.023 .900 .867 .904 .949 .949 .060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*p<.05; **p<.01; ***p<.001; SMC=Square Multiple Correlation 

.271*** 

.444*** 

.476** .480*** .118* 

.372*** 

.761*** 

CV 

  EPV EV 

SV INT 

.023* 

-.229** 

.592*** 

QV MV 

.399*** 

.608*** 

SMC=.351 

SMC=.382 SMC=.580 

SMC=.667 

SMC=.724 

SMC=.299 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

230



H1d Conditional value negatively affects 
social value 

Support 

H2a Epistemic value is positively affects 
quality value 

Support 

H2b Epistemic value is positively affects 
social value 

Support 

H2c Epistemic value is positively affects 
emotional value 

Support 

H3a Quality value positively affects 
monetary value  

Support 

H3b Quality value positively affects 
emotional value 

Support 

H4a Monetary value positively affects 
social value  

Support 

H4b Monetary value positively affects 
intention to adopt online learning 

Not support 

H5a Social value positively affects 
emotional value  

Support 

H5b Social value positively affects 
intention to adopt online learning 

Support 

H6 Emotional value positively affects 
intention to adopt online learning 

Support 

A. Theoretical Implications 
This study provides three important theoretical implications. 

First, the study extends the knowledge of technology adoption 
and the predictions of consumption values in the context of 
online learning which is the contemporary and future trends of 
higher education. The value dimensions of theory of 
consumption values can be applied to understand online 
learning adoption; however, the effects of some value 
dimensions on online learning adoption are different from 
other technologies. It asserts that the perception of technology 
values varies across the study context. Second, the study 
argues theory of consumption values in that the five value 
dimensions are independent [20]. The results successfully test 
the interrelation effects among values. Third, previous studies 
argued that monetary value was an important factor for a 
consumer’s purchase decision. Interestingly, the study does 
not support this argument. The result shows that the cost of 
online learning affects social value resulting in individual 
intention to study online courses. In other words, individuals 
use a high price product to enhance their social images and 
statuses leading to a purchase decision. It implies that some 
persons will buy products/services for social enhancement 
rather than low price consideration.   

B.   Managerial Implications 
This study provides important guidance for universities 

offering online learning courses and programs. Firstly, 
conditional value plays an important role to influence other 
value dimensions leading to online learning adoption. The 
ubiquity of online learning is the central ability of online 
learning perceived by students. Universities should therefore 
ensure that their online learning systems are available and 
accessible by the students at anywhere and in any time when 
needed. For instance, universities might improve the system 
server’s capacity and security, and train their staff skills to 
develop and maintain the system more efficiently. Secondly, 

emotional value and social value have direct effects on 
students’ intentions to adopt online learning and social value 
has a direct effect on emotional value. Universities should pay 
more attention to these two values, particularly social value, 
when developing their online learning systems. For instance, 
universities should provide virtual places (e.g., forum, blogs) 
and use social network services (e.g., Facebook, Line) where 
students can present their statuses and promote their ideas 
among others. Thirdly, epistemic value has a significant 
impact on emotional and social values (Table 2). Universities 
might enhance epistemic value to generate students’ perceived 
emotional and social values. For instance, they might 
regularly update content of online courses and add new online 
courses/programs to encourage students’ curiosity to try new 
things. Finally, the study found that the cost of online learning 
affects social value of online learning, but insignificantly 
affect intention to study online courses. In this light, 
universities should consider the cost of online learning study 
carefully as students, who afford to pay for online learning 
program, may use this cost to promote their monetary status 
among their friends. These students do not have significantly 
concern on cost of online learning, but rather concern on 
social value, to make their adoption decisions.   

VI. LIMITATIONS AND FUTURE STUDIES    
The study has some limitations. The study collects data 

from students in one university providing online learning 
programs. To enhance generalizability of the result, future 
studies might examine the study model across universities 
offering online learning programs. In addition, this study 
measures the perceived value prior to adoption of online 
learning to understand students’ intentions to study online 
courses. After studying online learning courses, students’ 
perceived values of online learning might be varied. To extend 
the study model and broaden the knowledge in technology 
adoption, it is worth to conduct a longitudinal study to track 
changes of the students’ perceived values and investigate the 
values’ effects on the usage of online learning.      

VII. CONCLUSION 
The study investigates the values of online learning 

perceived by students and proposes a new model to 
understand how the perceived values affect students’ 
intentions to adopt online learning. The results derived from 
the structure equation modelling (SEM) analysis technique 
indicate that emotional value and epistemic value have direct 
effects on intention to adopt online learning. Emotional value 
is directly influenced by social value, quality value, and 
epistemic value and it’s indirectly influenced by conditional 
value and monetary value. Epistemic value, on the other hand, 
is only influenced by conditional value. Conditional value 
with its ubiquitous ability plays an important role in students’ 
decision on online learning adoption. The study extends the 
knowledge on technology adoption decision and provides 
guidance for universities to improve their online learning to be 
more valuable for their students and eventually increase a 
number of students of their online learning courses and 
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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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บทคดัย่อ 

 งานวิจ ัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคิดการออกแบบระบบ

แนะนําการเลอืกศกึษาต่อในสาขาวชิาตามความถนัดของนักศกึษา จาก

รูปแบบการเรยีนรู ้VARK และ 4MAT Model ดว้ยการทําเหมอืงขอ้มูล 

ซึ่งในงานวจิยัน้ีไดแ้บ่งแนวคดิออกเป็น 8 ส่วน คอื 1) Gathering data 

เป็นขัน้ตอนการเกบ็รวบข้อมูลนักศึกษา โดยการทําแบบสอบถาม, 2) 

Cleaning data เป็นขัน้ตอนของการเช็คความสมบูรณ์ของข้อมูลและ

ความเหมาะสม ถูกต้องของข้อมูล ก่อนนําไปทําเหมืองข้อมูล, 3) 

Learning Theory เป็นขัน้ตอนการสงัเคราะห์รูปแบบการเรยีนรู้ของ 

VARK Model และ 4MAT Model, 4) Classification เป็นขัน้ตอนในการ

แบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล ตามลกัษณะและรูปแบบของตวัแปร, 5) Analysis 

the algorithm เป็นขัน้ตอนของกระบวนการทําเหมอืงข้อมูล โดยใช้

โปรแกรม WEKA, 6) Analysis of rule base เป็นส่วนของการวเิคราะห ์

Rule Base ที่ได้ว่ามคีวามเหมาะสม และมคีวามถูกต้องหรอืไม่ และ

จดัเกบ็ลงฐานขอ้มลู, 7) Recommendation เป็นส่วนของการประมวลผล 

และให้คําแนะนําในการเลอืกศึกษาต่อตามความถนัดแก่ผู้ใช้งานระบบ, 

8) Web page เป็นส่วนของการแสดงผลและการตดิต่อใชง้านระบบ ซึ่ง

เป็นช่องทางในการรบัขอ้มูลเขา้ เพื่อประมวลผล และแนะนําสาขาวชิาที่

เหมาะสมกบัผู้ใช้งานระบบในการตดัสนิใจเรยีนต่อไป นอกจากน้ีมกีาร

ประเมณิความเหมาะสมของแนวคดิที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า 

มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู เฉลีย่ที ่3.80/5 (S.D.=0.45) 

 คาํสาํคญั: Data mining, 4MAT, VARK, Recommendation 

1. คาํนํา 

 การศึกษาในปจัจุบนั เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้มนุษย์ได้

ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง โดยการเรยีนรูเ้ป็นพฒันาการรอบดา้นของชวีติ 

ทัง้ในด้านการรบัรู้ (Reception) ด้านความเข้าใจ (Comprehension) 

และดา้นการปรบัเปลี่ยน (Transformation) ซึ่งการเรยีนรูข้องคนเราส่วน

หน่ึงเกดิขึน้จากการศกึษา การเรยีน หรอืการฝึกฝน จะสามารถเรยีนรูไ้ด้

จากสมัผสัทัง้ห้า คอื หู (ฟงั) ตา (ดู) จมูก (ดม) ปาก (รสชาติหรือพูด) 

และสมัผสั (เคลื่อนไหว หรือลงมอืทํา) แต่ทกัษะการเรยีนรู้เหล่าน้ี ก็มี

ความแตกต่างกนัออกไป ตามประสบการณ์ ความสนใจ และความพึง

พอใจของแต่ละบุคคล ขึน้อยูก่บัความถนดัในการเรยีนรู ้และการรบัรูข้อง

แต่ละคน เช่น บางคนถนัดที่จะเรียนรู้จากการฟงั, บางคนถนัดที่จะ

เรยีนรูจ้ากการอ่าน, บางคนถนัดที่จะเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิหรอื บางคน

ถนดัทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีพ่บเจอ เป็นตน้ 

 ความถนัดหรอืทกัษะการเรยีนรูท้ี่แตกต่างกนั ทําใหค้วามสามารถใน

การรบัรู้ การคดิวเิคราะหท์ี่ต่างกนัดว้ย เช่น บางคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ดี

จากรปูภาพ กราฟ แผนภูม ิหรอื ไดอาแกรม, บางคนเรยีนรูไ้ดด้จีากการ

ฟงับรรยาย หรอืการพูดคุยอภิปรายประเดน็สนทนาต่างๆ หรอื บางคน

เรยีนรูไ้ดด้จีากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เป็นต้น ในส่วนน้ีเองจงึมหีลากหลาย

แนวคดิทีไ่ดแ้ยกประเภทและอธบิายถงึรูปแบบของการเรยีนรูท้ี่แตกต่าง

กนัออกไป ซึ่ง VARK Model [1] และ 4MAT Model [2] ก็เช่นกนั  

VARK Model แบ่งสไตล์การเรยีนรูต้ามความความชอบหรอืความถนัด

ในการรบัข้อมูลไว้ 4 กลุ่ม คอื การเรยีนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสญัลกัษณ์ 

(Visual), การเรยีนรูท้ีส่ ื่อดว้ยเสยีง(Aural / Auditory), การเรยีนรูท้ี่สื่อ

ดว้ยอกัษร (Read / write) และการเรยีนรูท้ี่สื่อดว้ยสมัผสัและการกระทํา

(Kinesthetic)  ส่วน 4MAT Model แบ่งสไตล์การเรยีนรูต้ามความถนัด

ของผู้เรียน 4 แบบ คือ ความถนัดการใช้จินตนาการ (Imaginative 

Learners), ความถนัดการวเิคราะห ์(Analytic Learners), ความถนัด

การใช้สามญัสํานึก (Commonsense Learners) และความถนัดในการ

คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง (Dynamic Learners)  

 จะเหน็ไดว้า่ทัง้สองแนวคดิมมีมุมองที่แตกต่างกนั แนวคดิของ VARK 

Model จะแบ่งสไตล์ความถนัดตามรูปแบบการรบัสาร และแนวคดิของ 

4MAT Model จะแบ่งสไตล์ความถนัดตามกระบวนการคดิ ซึ่งกม็ขีอ้ดทีี่

แตกต่างกนัไป แต่ข้อจํากดัที่เหน็ชดัเจน คอื เป็นการมองมุมมองเพยีง

ด้านเดียว ทําให้ไม่ครอบคลุมถึงความถนัดโดยรวมของผู้เรียนหรือ

นักศึกษาที่แท้จรงิ เช่น ในการแสวงหาความรู้ หากมทีกัษะเฉพาะด้าน

การรบัสาร แต่ขาดทกัษะทางกระบวนการคดิ การที่จะไดม้าซึ่งความรู้ที่

รวดเรว็กค็งเป็นไปไดย้าก ในทางกลบักนั หากมทีกัษะทางกระบวนการ

คิดที่ดี แต่ขาดทกัษะที่ดีของการรบัสาร องค์ความรู้ที่ควรได้ก็อาจใช้

เวลานานกวา่ปกตเิช่นกนั ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถมทีกัษะไดห้ลากหลาย

แบบ แต่สิ่งสําคญัคือ บุคคลนัน้ควรเข้าใจถึงความถนัดหรือทักษะที่

ตนเองม ีเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้ในกการเรยีนรูท้ี่ดแีละมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ ในงานวจิยัน้ีจงึไดส้งัเคราะห์แนวการเรยีนรูข้อง VARK Model 

และ 4MAT Model เพือ่ใหไ้ดท้กัษะหรอืความถนัดของนักเรยีนนักศกึษา

ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งได้ทัง้หมด 6 ด้านคือ ทักษะด้านการ

ปฎิบตัหิรอืลงมอืทํา, ทกัษะดา้นการมองหรอืการสงัเกต, ทกัษะดา้นการ
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ฟงัหรอืการได้ยนิ, ทกัษะด้านการวเิคราะห,์ ทกัษะดา้นการใช้สามญั

สาํนึกและความจาํ และทกัษะดา้นการใชจ้นิตนาการ 

 นอกจากทกัษะและความถนัดจะส่งผลต่อกระบวนการการเรยีนรู้ที่ดี

แล้ว ยงัมีผลต่อการให้แนะนําต่างๆตามความถนัดของแต่ละบุคคลอีก

ดว้ย เช่นในการเลอืกเรยีนหรอืศกึษาต่อในสาขาวชิาตามความถนัดของ

นักศึกษา นับเป็นสิง่สําคญัอย่างมากในการเลือกศึกษาต่อในสาขาการ

เรยีนในปจัจุบนั เพราะจะส่งผลโดยตรงกบันักศึกษาเอง เช่น หากเลอืก

สาขาทีไ่มค่วามเหมาะสมกบัความสามารถของตน อาจทําใหม้กีารรบัรู ้มี

ความเขา้ใจที่ช้ากว่าคนอื่น ไม่สามารถเรยีนจบไดต้ามหลกัสูตร  ซึ่งเป็น

การเสยีเวลาในการเรยีน  หรอืจบการศึกษาไปอย่างด้อยคุณภาพ เป็น

ตน้ 

 จากปญัหาดงักล่าวน้ีผนวกกับการจดัเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่มี

จํานวนมากภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น แต่ยงัขาดการนําไปใช้

ประมวลผลทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการวจิยัและดา้นต่างๆ ทางผูว้จิยัจงึมี

แนวคิดในการพฒันาระบบแนะนําการเลือกเรียนสาขาวิชาตามความ

ถนัดของนักศึกษา ซึ่งจะถูกพฒันาขึ้นจากตวัแบบแนวคดิที่สงัเคราะห์

จากรูปแบบการเรยีนรู้ VARK และ 4MAT Model ดว้ยการทําเหมอืง

ขอ้มูล เพื่อทํานายและให้คําแนะนําในการเลอืกเรยีนในแต่ละสาขาวชิา

ตามความถนดัทีเ่หมาะสมแก่นกัศกึษาต่อไป 

2. งานวิจยัท่ีผ่านมา 

 ในยุคแห่งการเรยีนรู้  กระบวนการรบัรู้เป็นสิง่สําคญั ทําให้คนเรามี

ความรูค้วามเขา้ใจไดร้วดเรว็และดยีิง่ขึน้ แต่เน่ืองจากรูปแบบการเรยีนรู้

ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและทักษะของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลที่

แตกต่างกนัไป จึงมีระบบช่วยตดัสินใจหรอืระบบให้คําแนะนําในเรื่อง

ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ช่วยให้เราสามารถวางแผนหรือตดัสนิใจในการ

ดําเนินการกบัสิง่เหล่านัน้ได้อย่างเหมาะสมและตรงกบัความสนใจของ

เรามากยิ่งขึ้น ในการศึกษางานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องน้ี ได้แบ่งหมวดหมู่

งานวิจ ัย ออกเป็น 2 หมวดด้วยกัน คือ การศึกษางานวิจยัทางด้าน 

รปูแบบการเรยีนรู ้และดา้นการทําเหมอืงขอ้มลู ดงัน้ี 

2.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้นรปูแบบการเรยีนรู ้

 Filiz Tuba  Dikkartin Ovez [3] นําเสนอการวเิคราะหผ์ลกระทบของ

รูปแบบการสอน 4Mat บนบทเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องพชีคณิต เพื่อวดั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและระดบัของการเขา้ถงึความรอบรู ้โดยดูความ

แตกต่างในระดบัของความสําเร็จในการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทดลองใช ้

4Mat และกลุ่มควบคุมที่ใช้การเรยีนการสอนแบบปกต ิพบว่าการสอน

รปูแบบ 4Mat ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดด้กีว่าการเรยีนการสอนแบบ

ปกติ รวมทัง้กลุ่มทดลองที่ใช้ 4Mat เข้าถึงความรู้ได้ 46.15% ซึ่ง

มากกว่าการเรยีนการสอนแบบปกตทิี่ม ี30.76% เช่นกนั, Joan Nicoll-

Senft [4] ไดนํ้าเสนอการประเมนิผลกระทบของ 4Mat สําหรบัวทิยาลยั 

โดยพจิารณาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา ซึ่งผลลพัธ์ชี้ใหเ้หน็

ว่า นกัเรยีนไดร้บัประโยชน์ทางด้านวชิาการจากหลกัสูตรที่มุ่งเน้นไปที่

รปูแบบการเรยีนรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักลยุทธก์ารเรยีนรูใ้น

การตัง้คา่การศกึษาที่สูงขึน้, Somayeh Moazeni [5] นําเสนอการพฒันา

แนวคดิการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกบัรูปแบบการเรยีนรู้ Vark เพื่อ

แนะนําการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามความถนัด ซึ่งได้กล่าวถึง  

Wehrwein, E.A., Lujan, H.L. and DiCarlo, S.E. [6] ที่สรุปว่านักเรยีน

ชายและหญิงมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ของ

นกัเรยีนชายมรีปูแบบทีต่่อเน่ือง และนักเรยีนหญิงมโีหมดเดยีว ชี้ใหเ้หน็

ความแตกต่างระหว่างนักเรยีนชายและหญิงที่เป็นช่องว่างทางเพศ จึง

ตอ้งคาํนึงถงึรปูแบบการเรยีนรูแ้ละกลยุทธว์ธิกีารสอนใหค้วามเหมาะสม

ดว้ย, Chinmay Shah and et al. [7] นําเสนอการวเิคราะหห์าความถนัด

ตามรูปแบบของ VARK จาก 92 นักศกึษาแพทย์ของรฐับาล วทิยาลยั

แพทย์ Bhavnagar ดําเนินการในปี 2009 เพื่อนําไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์ทางด้านการการเรียนการสอน พบว่ารูปแบบความถนัด

ทางดา้นภาพ (V) 1.08%, หู (A) 20.65%, การอ่าน / เขยีน (R) 2.17% 

และการเคลื่อนไหว (K) 17.39% ซึ่ง 41.30% ของทัง้หมดต้องการโหมด

เดยีวของการนําเสนอ, นักเรยีนที่ชอบรูปแบบของโการนําเสนอขอ้มูล

แบบสองโหมด (bimodal, 31.52%), บางส่วนที่ต้องการสามโหมด (ไตร

กริยิา 27.13%) และมเีพยีงนกัศกึษาคนหน่ึงที่ต้องการสีโ่หมด, Alaeddin 

MH Alawawdeh and et al. [8] นําเสนอการใช้กลศาสตรเ์กมร่วมกบั

รปูแบบการเรยีนรู ้Vark ในเครื่องมอืนิตเิวชชาเลนเจอรส์ําหรบัการเรยีน

การสอนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจทิลั มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมนิผลประโยชน์ของ TFC และประสบการณ์การเรยีนรู้ของผู้ใช ้

ผลการวิจยัพบว่า TFC มีผลกระทบในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ อยู่ที ่

79.2% ขณะที่กลุ่มที่ใช้ LMS มเีพยีง 33.3% นอกจากน้ีเวลาที่ใช้ในการ

หาคาํตอบสาํหรบักลุ่ม TFC มคีวามเรว็ขึน้มากกวา่กลุ่มทีใ่ช ้ LMS ดว้ย 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้นการทําเหมอืงขอ้มลู 

 Samrat Singh  and Vikesh Kumar [9] นําเสนอการใช้เทคนิคการ

ทําเหมอืงขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลทางวชิาการของนักศึกษา สําหรบั

การวิเคราะห์ผลการดํา เ นินงาน ผลการเรียนของนัก เรียน ซึ่ ง

เปรียบ เทียบ เทค นิค  6 วิธีกา ร ในการจํ าแนกข้อมูลนักศึกษา 

ประกอบดว้ย Bayes Net, Naive Bayes , Multilayer Perceptron, 

IB1,Decision Table and PART Classification method พบว่าการ

จําแนกแบบ IB1 มคีวามเหมาะสมมากที่สุด, Thakaa Z. Mohammad 

and et al. [10] นําเสนอระบบการทําเหมอืงขอ้มูลทางการศกึษา โดย

เทคนิคการจดักลุ่ม ในการออกแบบเรยีนการสอนภาษาองักฤษสําหรบั

นกัเรยีนทีเ่รยีนชา้ เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพมากที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่าระบบที่นําเสนอมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่สูงถึง 

79.5%, T. Kaewkiriya and et al. [11] นําเสนอการสงัเคราะหร์ะบบ

แนะนําการเรยีน e-learning ปรบัเหมาะตามรูปแบบการเรยีนรูข้อง MI 

และโปรไฟล์ของผู้เรียน โดยใช้การวิเคราะห์จากการทําเหมืองข้อมูล 

และได้ประเมินแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญทัง้หมด 5 ท่าน พบว่าผลการ

ประเมนิมคีวามเหมาะสมมากโดยมคี่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากบั 4.34 / 5 
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(S.D. = 0.52),  ชุตมิา อุตมะมณีุย ์และประสงค ์ปราณีตพลกรงั [12] 

นําเสนอการพฒันาตวัแบบระบบสนับสนุนการตดัสินใจแบบอตัโนมตัิ

ออนไลน์สําหรบัการเลือกสาขาวชิาเรยีนของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

โดยการทําเหมอืงข้อมูล นําเทคนิคข่ายงานเบย์มาสร้างตวัแบบในขัน้

สุดท้ายและไดเ้ปรยีบเทยีบความถูกต้องของตวัแบบกบัผลการวเิคราะห์

ความถดถอยเชงิพหคุณู ใหค้า่ความแมน่ยาํในการทํานายมากกว่า 90%, 

ณัฐ พลอยอ่อง และนลินภสัร์ ปรวฒัน์ปรียกร [13] นําเสนอระบบคดั

กรองนักศกึษาที่มคีวามสามารถในการเรยีนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยพฒันาตวัแบบมาจากการเปรยีบเทยีบเทคนิค

ตน้ไมก้ารตดัสนิใจและซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี ซึ่งโมเดลเทคนิคต้นไม้

การตัดสินใจให้ผลความถูกต้อง 74.46% มากกว่าเทคนิคซัพพอร์ต

เวกเตอรแ์มชชนี(SVM) ทีใ่หค้วามถูกตอ้งเพยีง 72.48%,  ชาลี  ดวง

แยม้, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และสุพจน์ เฮงพระพรหม [14] ไดนํ้าเสนอ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสําหรับผู้สําเร็จ

การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีด้วยวธิกีารเรยีนรู้แบบเบย์ จากการทดลอง

วดัประสทิธภิาพโดยใช้เทคนิค Leave-one-out พบว่าระบบดงักล่าวให้

คา่ความถูกตอ้งรอ้ยละ 83.47,  ชิดชนก ส่งศิริ, ธนาวนิท์ รกั

ธรรมานนท์ และกฤษณะ ไวยมยั [15] นําเสนอการทําเหมอืงขอ้มูล โดย

เทคนิค Classification ในการชี้แนะแนวทางการเลือกภาควิชาที่

เหมาะสมทีส่ดุกบัลกัษณะและความสามารถของนิสติแต่ละคน ซึ่งโมเดล

การจดัภาควชิาที่ได้มคีวามถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์, ไพฑูรย ์

จนัทรเ์รอืง [16] ไดนํ้าเสนอระบบสนับสนุนการตดัสนิใจเลือกสาขาการ

เรยีนของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยใช้เทคนิคต้นไมต้ดัสนิใจในการ

สรา้งตวัแบบ ซึ่งแยกสรา้งตวัแบบสําหรบัแต่ละสาขาการเรยีนเน่ืองจาก

คุณสมบตัิของผู้เรียนแต่ละสาขามีความแตกต่างกัน ในส่วนของการ

ทํานายแบ่งเป็น 2 แบบ คอื การทํานายแนวโน้มของผลการเรยีนโดยไม่

ระบุสาขาการเรยีน และการทํานายแนวโน้มของผลการเรยีนโดยการระบุ

สาขาการเรยีน, ภทัรพ์งศ์ พงศภ์ทัรกานต์ [17] นําเสนอการวเิคราะห์

ปจัจยัที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี โดยใช้

คอมมติตแีมชชีน ไดป้ระสทิธภิาพในการจําแนกขอ้มูลสูงถึง 75.32 %  

และในการวเิคราะหป์จัจยัที่ส่งผลต่อการพน้สภาพของนักศกึษา พบว่ามี

ปจัจยัที่มคีวามสําคญั 3 ปจัจยั คอื ขนาดโรงเรยีนเดมิ, อาชพีของบดิา 

และอาชีพของมารดา, ธรีพงษ์ สงัข์ศร ี[18] ได้นําเสนอการวเิคราะห์

พฤตกิรรมสําหรบัการเลอืกสมคัรสาขาวชิาเรยีนและการเปรยีบเทยีบตวั

แบบพยากรณ์จํานวนนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิคการทําเหมอืงขอ้มูล 

ซึง่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมจากเทคนิคการจดักลุ่มขอ้มูลกบัเทคนิคการหากฏ

ความสมัพนัธข์องขอ้มลู และไดเ้ปรยีบเทยีบตวัแบบการพยากรณ์สําหรบั

ทํานายจํานวนของนักศึกษาใหม่ ด้วยเทคนิคต้นไม้ช่วยตัดสินใจ กับ

เทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีม พบว่าตวัแบบพยากรณ์จํานวนนักศกึษา

ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคต้นไม้ช่วยตัดสินใจ มีค่าความถูกต้อง

เท่ากบั 93.76% ซึง่มากกวา่ตวัเทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีมแบบเพอร์

เซบ็ตรอนหลายชัน้(Multi-layer Perceptron) ที่มคี่าความถูกต้องเท่ากบั 

93.60%, ศลิษา หนูเสมยีน และสมชาย ปราการเจรญิ [19] นําเสนอ

ระบบแนะนําการเลือกสาขาเพื่อศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา โดยใช้

เทคนิค Hybrid Content-Base and Collaborative Filtering กรณีศกึษา

วทิยาลยัสารพดัชา่งระยอง ซึง่ใชอ้ลักอรทิมึการคํานวณหาค่าความคล้าย 

(Nearest Neighbor) และเทคนิคการปรบัค่า Weighted ร่วมกบั

แบบทดสอบวดัแววความถนัดทางวชิาชีพ จากนัน้ได้ประเมนิความพึง

พอใจของผูเ้ชีย่วชาญที่มตี่อแนวคดิไดค้่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 (S.D.=0.24) 

และความพึงพอใจของผู้ ใช้ งานระบบได้ค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ  4.42 

(S.D.=0.09), อาทิตยาพร โรจรตัน์ และวรารตัน์ รุ่งวรวุฒิ [20] ได้

นําเสนอการค้นพบรูปแบบการวางแผนการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา โดยใช้การทําเหมอืงความสมัพนัธ์ ซึ่งได้วเิคราะห์ถึงรูปแบบ

ความสมัพนัธ์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว 

นํามาเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนในอนาคต ทําให้ได้รูปแบบกฎที่

น่าสนใจเพื่อการวางแผนการลงทะเบยีนเรยีนทัง้หมด 11 กฎ 

 อย่างไรก็ตามจากตวัอย่างงานวิจยัที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหมวดที่

เกีย่วขอ้งกบัทางดา้น รปูแบบการเรยีนรู ้ส่วนใหญ่จะเป็นการประยกุตใ์ช้

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละ

สาขาวชิา รวมทัง้การวเิคราะห์ถงึปจัจยัที่มผีลต่อการการเรยีนการสอน

เหล่านัน้ดว้ย สว่นหมวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้นการทําเหมอืงขอ้มูล โดย

ส่วนใหญ่จะนําเสนอการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจหรือระบบ

แนะนําเกี่ยวกบัการเลือกการศึกษา ซึ่งมคีวามถูกต้องที่แต่กต่างกนัไป 

ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เลือกใช้ในการทําเหมืองข้อมูล เช่น ต้นไม้การ

ตดัสนิใจ, เทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีม เป็นต้น แต่ระบบที่พฒันาขึ้น 

เป็นเพยีงการนําขอ้มูลทางการศกึษาหรอืข้อมูลพืน้ฐานของนักศกึษามา

ทําเหมอืงข้อมูล เพื่อหาความสมัพนัธ์หรอืรูปแบบกฏที่มรี่วมกนัในการ

ทํานายและแนะนําผลที่ไดใ้หก้บัผูใ้ช้ระบบเท่านัน้ ซึ่งไม่ไดม้องถงึทกัษะ

ความสามารถ หรือความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลที่มีความ

แตกต่างกนัออกไป และเป็นอีกปจัจยัสําคญัในการประมวลผลเพื่อให้

คาํแนะนําตามความถนดัของผูใ้ชง้านระบบดว้ย 

 งานวิจ ัยน้ีจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะนําการเลือกเรียน

สาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา ซึ่งจะถูกพฒันาขึ้นจากตวัแบบ

แนวคดิที่สงัเคราะห์จากรูปแบบการเรยีนรู้ VARK และ 4MAT Model 

ดว้ยการทําเหมอืงขอ้มูล เพื่อทํานายและให้คําแนะนําในการเลอืกเรยีน

ในแต่ละสาขาวชิาตามความถนดัทีเ่หมาะสมแก่นกัศกึษา 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 รูปแบบการเรยีนรู้ (Learning Style) [21] หมายถึง ลกัษณะทาง

กายภาพ ความคดิ ความรูส้กึ ทีช่อบใชใ้นการเรยีนรู ้การตอบสนอง และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบทางการเรียนอย่างคงที ่

มนุษยส์ามารถรบัขอ้มลูโดยผา่นเสน้ทางการรบัรู ้3 ทาง คอื การรบัรูท้าง

สายตาโดยการมองเหน็ (Visual percepters), การรบัรูท้างโสตประสาท

โดยการไดย้นิ (Auditory percepters) และการรบัรูท้างรา่งกายโดยการ

เคลื่อนไหวและการรูส้กึ (Kinesthetic percepters) ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
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ทกัษะการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนั จะมากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัความชํานาญ

และประสบการณ์ของบุคคลนัน้ 

 VARK Model เป็นแนวคดิเกี่ยวกบัรูปแบบการเรยีนรู ้ซึ่งแบ่งรูปแบบ

การเรยีนรู้ตามลกัษณะของผู้เรียนได้ 4 กลุ่ม คือ การเรียนรู้ที่สื่อด้วย

ภาพและสญัลกัษณ์ (Visual), การเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง (Aural / 

Auditory), การเรยีนรูท้ีส่ ื่อดว้ยอกัษร (Read / write) และการเรยีนรูท้ี่สื่อ

ดว้ยสมัผสัและการกระทํา (Kinesthetic)  

 4MAT Model เป็นแนวคดิเกี่ยวกบัรูปแบบการเรยีนรู ้ซึ่งแบ่งสไตล์

การเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน 4 แบบ คือ ความถนัดการใช้

จนิตนาการ (Imaginative Learners), ความถนัดการวเิคราะห ์(Analytic 

Learners), ความถนัดการใช้สามญัสาํนึก (Commonsense Learners) 

และความถนดัในการคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง (Dynamic Learners)  

 ระบบแนะนํา (Recommender System) [23] เป็นการนําเสนอ

ประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผล

ให้กบัผู้ใช้งานระบบตามลกัษณะความสนใจของผูใ้ช้งานระบบนัน้ เช่น 

ภาพยนตร์ เพลง ข่าวสาร เว็บเพจ ด้วยการนําเสนอข้อมูลที่ ถูก

กลัน่กรองเฉพาะสําหรบัผู้ใช้แต่ละคน ทําให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงต่อ

ความต้องการในการรบัสารของผูใ้ช้งาน โดยทัว่ไประบบให้การแนะนํา

ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื ส่วนขอ้มูลพืน้ฐานที่ใช้ในการประมวลผล, ส่วน

การป้อนข้อมูล และส่วนอัลกอริธึมเป็นส่วนสําคญัที่สุดที่ใช้ประมวล

ขอ้มลู ดงัภาพดา้นล่าง 

 
ภาพที ่1 สถาปตัยกรรมพืน้ฐานของระบบใหก้ารแนะนํา 

 การทําเหมอืงขอ้มูล (data mining) [22] เป็นกระบวนการสกดัขอ้มูล

หรอืคน้ความรู้จากขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อทํานายแนวโน้มและพฤตกิรรม 

โดยอาศยัข้อมูลในอดีต และเพื่อใช้สารสนเทศเหล่าน้ีในการสนับสนุน

การตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งการทําเหมืองข้อมูลเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการในด้านการค้นหาความรู้ของ Knowledge Discovery in 

Database (KDD) ชื่อการทําเหมอืงขอ้มูลไดม้าจากลกัษณะการทํางานที่

คลา้ยกบัการทําเหมอืงแร่ที่ทําการขุดหนิเพื่อคน้หาเสน้ทางหลกัของสาย

แร่ที่มีค่า ดงันัน้การทําเหมอืงข้อมูล จงึเป็นการเลือกเฟ้นสิ่งที่ต้องการ

จากวตัถุหรอืข้อมูลจํานวนมาก เป็นการค้นหาวตัถุอย่างฉลาดเพื่อหา

ตําแหน่งทีแ่น่นอนของสิง่ทีต่อ้งการ 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การเรยีนรูเ้ป็นปจัจยัสําคญัต่อการศกึษา ซึ่งหากมคีวามชํานาญหรอื

ทักษะในการเรียนรู้ที่ ดี  ก็จะส่ งผลให้การศึกษาเ ป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  แต่ในขณะเดยีวกนัการรบัรูห้รอืการเรยีนรูข้อง

คนเรามีความแตกต่างกนั บางคนถนัดที่จะเรียนรู้จากการฟงั บางคน

ถนัดที่จะเรยีนรูจ้ากการมองการสงัเกต หรอืบางคนถนัดที่จะเรยีนรู้จาก

การลงมอืปฏบิตั ิจากความแตกต่างเหล่าน้ีหลายครัง้ที่ทําใหเ้ราไม่ทราบ

ถงึทกัษะ ความชํานาญหรอืความถนัดของตนเองที่แท้จรงิ ตวัอย่างเช่น 

ในการเลือกศึกษาต่อ ในแต่ละสาขาวิชาของนักศึกษา หลายคนต้อง

เปลีย่นสาขาเรยีนกลางคนั บางคนเลอืกเรยีนสาขาที่ไม่ถนัดทําใหเ้รยีนรู้

ไดช้า้กวา่บุคคลอื่น สง่ผลต่อการออกเรยีนกลางคนั หรอืไม่จบการศกึษา 

เหน็ได้ว่าทกัษะหรอืความถนัดก็เป็นอีกปจัจยัสําคญัในการเลือกศึกษา

ต่อในแต่ละสาขาวชิาเช่นกนั ดงันัน้การพฒันาระบบแนะนําการเลือก

เรยีนสาขาวชิาตามความถนัดของนักศกึษา จงึเป็นอกีสิง่ที่จะช่วยในการ

ลดปญัหาและช่วยให้คําแนะนําในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้แก่

นักศึกษา อีกทัง้การจดัเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่มจีํานวนมากภายใน

สถาบนั แต่ยงัขาดการนําไปใช้ประมวลผลที่เป็นประโยชน์ในด้านการ

วจิยัและดา้นต่างๆ จงึเอื้อต่อการนําขอ้มูลดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการศกึษาภายในสถาบนัดว้ย 

 แนวคดิในการออกแบบระบบ มาจากการวเิคราะหข์อ้มูลนักศกึษาที่มี

อยูภ่ายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่, ปญัหาทีเ่กดิจากการเลอืกศกึษา

ต่อในสาขาที่ไม่เหมาะสม และการสงัเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบการ

เรยีนรู้ VARK และ 4MAT Model ทําให้ได้รูปแบบของโมเดลที่มี

กระบวนการการทํางาน 8 ขัน้ตอน ตามภาพดา้นล่างน้ี 

4.1 Conceptual Model 

 

รปูที ่2 โครงสรา้งการทาํงานของแนวคดิ 

 จากรปูที ่2 แสดงโครงสรา้งของแนวคดิในงานวจิยั มดีงัน้ี 

ข ัน้ตอนที่หน่ึง Gathering data เป็นขัน้ตอนการเกบ็รวบขอ้มูลนักศกึษา

ในช่วงชัน้ปีที่ 1, 2 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยการทํา

แบบสอบถาม ซึ่งจะเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของนักศึกษา เพื่อนํา

ขอ้มลูที่ไดไ้ปใช้ในกระบวนการทําเหมอืงขอ้มูล และหา Rule Base เพื่อ

ใชใ้นการใหค้าํแนะนําการเลอืกศกึษาต่อตามความถนดัของนกัศกึษา  

ขัน้ตอนทีส่อง Cleaning data เป็นขัน้ตอนของการเชค็ความสมบูรณ์ของ

ขอ้มลูทีไ่ดว้า่มคีวามเหมาะสม ถูกตอ้งหรอืไม ่เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ครบถ้วน 

เป็นจรงิในการทําเหมอืงขอ้มลู และหารปูแบบของกฏในการใหค้ําแนะนํา

การเลอืกศกึษาต่อตามทกัษะหรอืความถนดัของนกัศกึษาต่อไป 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

236



 

ขัน้ตอนที่สาม Learning Theory เป็นขัน้ตอนการสงัเคราะหร์ูปแบบการ

เรยีนรูข้อง VARK Model และ 4MAT Model เพื่อใหไ้ดท้กัษะการเรยีนรู้

ที่ครอบคลุมทัง้การรบัสารและกระบวนการคดิของนักศึกษา ในการนํา

ขอ้มลูไปทําเหมอืงขอ้มูล เพื่อการวเิคราะหค์วามสามารถและนําไปใช้ใน

การใหค้าํแนะนําการเลอืกศกึษาต่อตามทกัษะความถนดัของนกัศกึษา 

ขัน้ตอนที่สี ่Classification เป็นขัน้ตอนในการแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูล ตาม

ลักษณะและรูปแบบของตัวแปร เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธข์องการทําเหมอืงขอ้มูล เพื่อหารูปแบบของกฏที่มรี่วมกนั 

ในการใหค้าํแนะนําการเลอืกศกึษาต่อตามความถนดัของนกัศกึษาต่อไป 

ขัน้ตอนที่หา้ Analysis the algorithm  เป็นขัน้ตอนของกระบวนการทํา

เหมืองข้อมูล โดยใช้โปรแกรม WEKA เพื่อหา Rule Base ที่มี

ความสมัพนัธ์กนั จากตวัแปรต้น (ข้อมูล นศ.) และตวัแปรตาม (ทกัษะ

การเรยีนรู้) ของขอ้มูลที่ไดร้วบรวมมา ซึ่งจะไดเ้ป็นรูปแบบของกฎที่จะ

ใชใ้นการใหค้าํแนะนํานัน่เอง 

ขัน้ตอนที่หก Analysis of rule base เป็นส่วนของการวเิคราะห ์Rule 

Base ที่ได้จากการทําเหมืองข้อมูลว่ามคีวามเหมาะสม และมคีวาม

ถูกตอ้งหรอืไม ่ก่อนจะจดัเกบ็กฎ Rule Base ที่ไดล้งฐานขอ้มูล เพื่อการ

นําไปใช้งานในการให้คําแนะนําสาขาวชิาเรียนตามความสามารถของ

ผูใ้ชร้ะบบต่อไป 

ขัน้ตอนที่เจ็ด Recommendation เป็นส่วนของการประมวลผล เพื่อ

คาํแนะนําในการเลอืกศกึษาต่อตามความถนัดแก่ผูใ้ช้งานระบบ โดยการ

นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการกรอกขอ้มูลของผูใ้ช้งาน และ Rule base ที่ไดจ้าก

การทําเหมืองข้อมูล มาประมวลผลและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ให้ได้

รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด และนําผลที่ไดไ้ปใช้ในการให้คําแนะนําแก่ผูใ้ช้

ระบบต่อไป 

ขัน้ตอนที่แปด Web page เป็นส่วนของการแสดงผลและการตดิต่อใช้

งานระบบ มลีกัษณะเป็น Web application ซึ่งจะเป็นช่องทางในการรบั

ข้อมูลเข้า เพื่อประมวลผล และแนะนําสาขาวิชาที่ เหมาะสมกับ

ความสามารถของผูใ้ช้งานระบบ ในการตดัสนิใจเรยีนในแต่ละสาขาวชิา

ต่อไป 

5. การประเมิณผล 

 จากการนําเสนอแนวคดิการออกแบบระบบแนะนําการเลอืกศกึษาต่อ

ในสาขาวชิาตามความถนัดของนักศกึษา จากรูปแบบการเรยีนรู ้VARK 

และ 4MAT Model ด้วยการทําเหมืองข้อมูล เพื่อทํานายและให้

คําแนะนําในการเลอืกเรยีนในแต่ละสาขาวชิาตามความถนัดที่เหมาะสม

แก่นักศึกษา  งานวจิยัน้ีได้มกีารประเมณิผลแบบจําลองโดยการวดัผล

การประเมณิจากผูเ้ชยีวชาญ 5 ท่าน มเีกณฑใ์นการวดัผล คอื 

 4.01-5.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงูมาก 

 3.01-4.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงู 

 2.01-3.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง  

 1.01-2.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 

 0.00-1.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 ผลทีไ่ดร้บัจากกลุ่มตวัอย่าง ในการวเิคราะห์เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย (t-

test) เพื่อวดัระดบัความเหมาะสมของแบบจําลองตามตารางการวดัผล

ความเหมาะสมแบบจําลองการออกแบบระบบแนะนําการเลอืกศกึษาต่อ

ในสาขาวชิาตามความถนัดของนักศกึษา จากรูปแบบการเรยีนรู ้VARK 

และ 4MAT Model ดว้ยการทําเหมอืงขอ้มลู จากผูเ้ชีย่วชาญ ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 ผลการประเมณิความเหมาะสมของแบบจาํลอง 

รายละเอยีดการประเมนิ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

1. ความเหมาะสมของ Gathering data 3.80 0.45 สูง 

2. ความเหมาะสมของ Cleaning data 3.60 0.55 สูง 

3. ความเหมาะสมของ Learning Theory 3.60 1.14 สูง 

4. ความเหมาะสมของ Classification 3.80 0.45 สูง 

5. ความเหมาะสมของ Analysis the algorithm  3.20 0.84 สูง 

6. ความเหมาะสมของ Analysis of rule base 3.40 0.55 สูง 

7. ความเหมาะสมของ Recommendation 4.00 0.71 สูง 

8. ความเหมาะสมของ  Web View 4.20 0.45 สูงมาก 

9. ความเหมาะสมโดยรวมของแบบจาํลอง 3.80 0.45 สูง 

 

 จากตารางทีห่น่ึง แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการประเมณิความเหมาะสมของ

แบบจําลองแนวคิดในการออกแบบระบบแนะนําการเลือกศึกษาต่อใน

สาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา โดยรูปแบบการเรียนรู้ VARK 

และ 4MAT Model ดว้ยการทําเหมอืงขอ้มูล จากผูเ้ชี่ยวชาญโดยรวมมี

ความเหมาะสมของแบบจําลองอยู่ในระดบัสูง เฉลี่ยที่ 3.80 ซึ่งส่วนที่มี

ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในระดบัสูงมาก คอื Web View 

เฉลี่ยที่ 4.20 และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมที่ตํ่ าสุดอยู่ใน

ระดบัสงู คอื Analysis the algorithm เฉลีย่ที ่3.20 

6. สรปุ 

 งานวจิยัน้ีได้นําเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบแนะนําการเลือก

ศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัดของนักศึกษา จากรูปแบบการ

เรยีนรู ้VARK และ 4MAT Model ดว้ยการทําเหมอืงขอ้มูล ช่วยในการ

วิเคราะห์ความรู้สึกและเฝ้าระวงัพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยง เพื่อให้

คําแนะนําและเข้าช่วยเหลอืได้ทนัท่วงที รวมทัง้การสนทนา คุยตอบโต ้

แสดงความคดิเหน็ผ่าน Social Network ที่มคีวามระมดัระวงัและมคีวาม

เหมาะสมมากยิง่ขึ้น ซึ่งแนวคดิที่ได้สามารถนําไปปรบัใช้หรือนําไปใช้

เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ประโยคหรอืบทความการโพสต์ข้อความ

ต่างๆ ในรปูแบบอื่นๆ เพื่อการพฒันาระบบใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อไปใน

อนาคตได้ นอกจากน้ีได้มกีารประเมณิความเหมาะสมของแนวคดิจาก

ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน พบวา่ มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัสูง เฉลี่ย

ที ่3.80/5 (S.D.=0.45) 

 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการนําเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบ

แนะนําการเลอืกศกึษาต่อในสาขาวชิาตามความถนัดของนักศกึษา จาก

รูปแบบการเรยีนรู ้VARK และ 4MAT Model ดว้ยการทําเหมอืงขอ้มูล
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เพยีงเบือ้งตน้ ในอนาคตจะมกีารพฒันาแมแ่บบจากแนวคดิที่ได ้เพื่อการ

ทดสอบและใชง้านระบบต่อไปดว้ย 
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ความต้องการกลวิธีในการสอนเพ่ือพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศึกษา

ชัน้ปีท่ี 4 เพ่ือการประกอบอาชีพ 

หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
วภิาณี เพง็เนตร 

สํานกัวชิาพื้นฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

1771/1 ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 
wipanee@tni.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาความต้องการกลวธิใีน

การเรยีนการสอนภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่4 เพื่อการประกอบอาชพี

หลงัจบการศกึษา 2) เพื่อเปรยีบเทยีบความความต้องการกลวธิใีนการเรยีน

การสอนภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัจบ

การศึกษา ตามเพศและคณะที่ศึกษา และ 3) เพื่อศกึษาข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม โดยกลุ่มตวัอย่างคอืนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญีปุ่น่ จาํนวน 250 คน ทีไ่ดม้าโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบงา่ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การเกบ็ขอ้มลูไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิี่

ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และวธิกีารวเิคราะห์

เนื้อหา ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัศกึษามคีวามต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 เพือ่

การประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น  อยู่ในระดบั

มาก 2) นักศกึษาเพศชายและนักศกึษาเพศหญงิมคีวามต้องการกลวธิใีนการ

สอนเพือ่พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปี

ที ่4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั 3) 

นกัศกึษาทีศ่กึษาคณะแตกต่างกนั มคีวามตอ้งการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันา

และยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการ

ประกอบอาชพีหลงัสําเร็จการศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั 4) นักศึกษา 

ต้องการใหม้กีารสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้ มกีารจดับรรยายจากรุ่นพีท่ี่

เรียนจบไปแล้ว และต้องการให้อาจารย์เน้นทํากิจกรรมนอกห้องเรียนให้

มากกว่านี้ 

คาํสาํคญั: การเรียนการสอนภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 

Abstract 

The purposes of this research were as follows: 1) to study 

need assessment of strategies in English learning for career 

achievement of 4
th
 year TNI students  2) to compare need 

assessment according to genders and faculties and 3) to study 

supplemental opinions and suggestions towards English teaching-

learning techniques. Research samples were 250 students at Thai-

Nichi 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. 

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 4
th
 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 

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

ระบุไวว้า่ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่

สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และ คุณธรรม มจีรยิธรรม

และวฒันธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มี

ความสุข และไดกํ้าหนดแนวการจดัการศกึษาไวใ้นหมวด 4 มาตรา 22 

ระบุว่า การ จดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัที่สุด ดงันัน้

กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรยีนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ โดยการจดักระบวนการเรยีนรู้และ

กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน โดยคาํนึง 

ถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคดิ 

การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์

จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ําได ้คดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่้

อยา่งต่อเน่ือง [1] 

 การจดัการเรียนการสอนปจัจุบนัที่เน้นความสาคญัที่ผู้เรียน

และใหผู้เ้รยีนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ โดยมรีูปแบบการเรยีนการ

สอนหลายอย่างที่สนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดแ้ก่ การเรยีนการ

สอนโดยใชก้ารสาธติ เกมส ์สถานการณ์จําลอง ศูนยก์ารเรยีนรู ้บทเรยีน

แบบโปรแกรม การทดลอง การไปทศันศกึษา การอภปิรายกลุ่ม การ

แสดงละครหรอืการแสดงบทบาทสมมต ิ เป็นต้น นอกจากน้ีปจัจุบนั

พบว่ามีวิธีการสอนที่สามารถตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
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ผูเ้รยีนเป็นสาคญัไดเ้ป็นอยา่งดเีพราะเป็นวธิกีารสอนที่ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้ง

ความรู ้ ผูค้น้พบความรู ้ ผูเ้รยีนมอีสิรภาพ ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาแบบ

องคร์วมดว้ยวธิกีารศึกษาค้นควา้อย่างเป็นขัน้ตอน มรีะบบระเบียบใน

กระบวนการการทํางานทีช่ดัเจน [2] 

 ซึ่งสํานักวชิาพืน้ฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

ไดกํ้าหนดนโยบายในการจดัการเรยีนการสอนใน รายวชิาต่างๆ โดย

เน้นให้มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรยีนรู ้ สื่อ เทคโนโลย ี

ต่างๆ เพื่อสง่เสรมิใหน้กัศกึษาสามารถศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากแหล่ง

ความรู้ ที่หลากหลาย เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั มีการบูรณาการทกัษะ

ภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ คือทกัษะการฟงั การพูด การอ่านและการ

เขยีน รวมไวด้ว้ยกนั ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้ึกษาคน้คว้าจากแหล่งเรยีนรู้

ทีห่ลากหลาย ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ําได ้คดิ

เป็น ทําเป็น แกป้ญัหาเป็น ไดท้ํากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรู้

ดว้ยตนเอง และไดท้าํกจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ดงันัน้ 

การทีอ่าจารยผ์ูส้อนจะจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่จะนําไปสู่ความสําเรจ็ตาม

นโยบายการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัฯ จงึจําเป็นต้องปรบัวธิกีาร

และเทคนิคการสอนใหเ้หมาะสมและหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รยีน

ไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ จากเหตุผลที่กล่าวมา ผูว้จิยัจงึ สนใจ

ที่จะศึกษาความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบ

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศกัยภาพ และนําผลการวจิยัที่ไดไ้ป ใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอน

ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1 .  เพื่อศึกษาความต้องการกลวิธีในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังจบ

การศกึษา 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความความต้องการกลวธิใีนการเรยีนการ

สอนภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัจบ

การศกึษา ตามเพศและคณะทีศ่กึษา 

3. เพื่อศกึษาขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมคีวามต้องการ

กลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ

ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลงัสําเรจ็การศึกษา ใน

แต่ละดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั 

 2. นักศกึษาที่ศกึษาคณะต่างกนัมคีวามต้องการกลวธิใีนการ

สอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษาในแต่ละ

ดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี  ไดแ้ก่  นักศกึษาสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

กําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเรจ็รูปของ Krejcie & Morgan [3] 

โดยใช้วธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling Technique) 

ตามสดัส่วนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวชิาเอก ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 

250 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  เป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัได้

สร้างขึ้น  เพื่อสอบถามความต้องการกลวธิีในการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการ

ประกอบอาชีพหลงัสําเร็จการศึกษา เป็นแบบสอบถามจํานวน  1  ชุด  

แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนที่  1  สอบถามข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

Lists) 

 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกบัความต้องการกลวธิใีนการสอน

เพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้

ปีที่  4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา เป็นคําถามที่

ครอบคลุมเน้ือหา 4 ด้าน  ได้แก่ ความต้องการกลวิธีในการสอนด้าน

ทกัษะการฟงั  ความต้องการกลวธิใีนการสอนด้านทกัษะการพูด ความ

ต้องการกลวธิใีนการสอนดา้นทกัษะการอ่านและความต้องการกลวธิใีน

การสอนดา้นทกัษะการเขยีน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณ

คา่ (Rating Scale) ตามแบบของลเิคอรท์ (Likert) ม ี5 ระดบั 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตอนท่ี   1      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

ตาราง 1  แสดงจาํนวนแล ะรอ้ยละ ของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศและคณะ

ทีศ่กึษา 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน                                    รอ้ยละ 

1.  เพศ   

      - ชาย 137 54.80 

     - หญงิ 113 45.20 

                 รวม 250 100 

2.  คณะทีศ่กึษา   

     - วศิวกรรมศาสตร ์ 118 47.20 

     - บรหิารธรุกจิ 79 31.60 

     - เทคโนโลยสีารสนเทศ 53 21.20 

                  รวม 296 100 

 จากตาราง 1  พบวา่  นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

ผูเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  จํานวน 137 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 54.80 ที่เหลือเป็นนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นเพศหญิง 

จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.20 

 ส่วนใหญ่  เป็นนักศึกษาที่ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

จํานวน  118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.20 คน เป็นนักศกึษาที่ศกึษาคณะ
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บรหิารธุรกจิ จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.60 และน้อยที่สุด เป็น

นกัศกึษาทีศ่กึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 21.20 

 

ตอนท่ี  2    ผลการศึกษาผลการศกึษาความต้องการกลวธิใีนการสอน

เพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้

ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลงัสําเรจ็การศึกษา โดยภาพรวมทัง้ 4 

ดา้น 

 

ตาราง 2   แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความต้องการกลวธิใีน

การสอนเพือ่พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษา

ชัน้ปีที ่4 เพือ่ประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 

ดา้น รายการ 
n = 296 

ระดบั 
x  S.D. 

1. ดา้นทกัษะการฟงั 4.23 0.76 มาก 

2. ดา้นทกัษะการพูด 4.40 0.69 มาก 

3. ดา้นทกัษะการอา่น 4.26 0.74 มาก 

4. ดา้นทกัษะการเขยีน 4.02 0.72 มาก 

 รวม 4.22 0.66 มาก 

 จากตาราง 2  พบว่า  นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  

มคีวามต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ทางภาษาองักฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็

การศึกษาโดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.22) เมื่อ

พจิารณารายด้าน พบว่า มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ด้านสูงสุด 

ได้แก่ ความต้องการกลวธิีด้านทกัษะการพูด ( x  = 4.40) รองลงมา

ได้แก่ ความต้องการกลวิธีด้านทักษะการอ่าน ( x  = 4.26) ความ

ต้องการกลวธิดีา้นทกัษะการฟงั ( x  = 4.23) และ ความต้องการกลวธิี

ดา้นทกัษะการเขยีน ( x  = 4.02) ตามลําดบั 

 

ตาราง 3   ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่4 เพื่อประกอบ

อาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 

ดา้น รายการ 

ชาย 

(n = 137  ) 

หญงิ 

(n = 113  ) t Sig. 

x  S.D. x  S.D. 

1. ทกัษะการฟงั 4.20 0.54 4.27 0.51 -0.91   0.36 

2. ทกัษะการพูด 4.38 0.66 4.45 0.68 -1.56   0.14 

3. ทกัษะการอา่น 4.23 0.55 4.30 0.50 -0.88   0.36 

4. ทกัษะการเขยีน 4.06 0.56 4.00 0.50 0.76   0.45 

 รวม 4.21 0.46 4.26 0.40 -0.66   0.51 

 จากตาราง 3  ผลการวเิคราะหค์่าสถติทิี่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความตอ้งการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการ

ประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา จาํแนกตามเพศ  พบว่า  นักศกึษามี

ความคดิเหน็ต่อความต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบั

ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบ

อาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา  โดยภาพรวมและรายดา้นทัง้ 4 ดา้น มคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสําคญัทางสถติิ โดยนักศกึษาเพศหญิงมคีวาม

คิดเห็นต่อความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบ

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่านักศึกษาเพศชาย  ซึ่ง

ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 1  ที่ไดต้ัง้ไวว้่า นักศกึษาชาย

และนักศึกษาหญิง มีความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการ

ประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั  

 

ตาราง 4  ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่4 เพื่อประกอบ

อาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา จาํแนกตามคณะ โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 

จากตาราง 4  ผลการวเิคราะหค์่าสถติทิี่ใช้ในการเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความตอ้งการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการ

ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดย

ภาพรวมทัง้  4 ดา้น พบวา่  นกัศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างไม่

มนียัสาํคญัทางสถติ ิซึ่งผลการวจิยัไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 ที่ได้

ตัง้ไว้ว่า  นักศึกษาที่คณะต่างกนัมคีวามต้องการกลวิธใีนการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพือ่การประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา ในแต่ละดา้นและโดยรวม

แตกต่างกนั  

 นอกจากน้ี  เมื่อทําการเปรียบเทียบเป็นรายด้าน  พบว่า  

ความตอ้งการกลวธิใีนการสอนดา้นทกัษะการฟงั ความต้องการกลวธิใีน

การสอน ด้านทกัษะการอ่าน และความต้องการกลวธิีในการสอนด้าน

ทกัษะการเขยีน นกัศกึษามคีวามตอ้งการแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญั

ทางสถิติ  ส่วนความต้องการกลวิธีในการสอน ด้านทักษะการพูด 

รายการ ENG 

(n = 93) 

BA 

(n =  104) 

IT 

(n = 99) 

F Sig. 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

การฟงั 4.21 0.52 4.15 0.58 4.33 0.51 1.98 1.14 

การพูด 4.40 0.44 4.28 0.63 4.50 0.40 3.24 0.04* 

การอา่น 4.29 0.51 4.19 0.57 4.31 0.50 1.04 0.35 

การ

เขยีน 

4.03 0.53 4.00 0.57 4.08 0.50 0.30 0.74 

รวม 4.24 0.41 4.16 0.51 4.31 0.37 2.07 0.13 
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นักศึกษามีความต้องการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 เมื่อทําการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่พบว่า  มคีวามแตกต่างกนัจํานวน 

1 คู ่ ไดแ้ก่ 

 นกัศกึษาสาขาคณะบรหิารธรุกจิ มคีวามตอ้งการแตกต่างกบั

นักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มี

ความต้องการกลวิธีในการสอน ด้านทักษะการพูด ในระดับสูงกว่า

นกัศกึษาคณะเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี    

 รายด้านที่เหลือ  นักศึกษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่าง

ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

ตาราง 5 ผลการวเิคราะห์เนื้อหา และการจดัลําดบัความถี่  ความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นที่มต่ีอความต้องการ

กลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของ

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 เพือ่การประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 

ลําดบั ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ความถี ่

1 ตอ้งการใหม้กีารสอนโดยใช้

ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

       45  

2 ตอ้งการใหม้กีารจดับรรยาย

จากรุน่พีท่ีเ่รยีนจบไปแลว้ 

       32  

3 อยากใหม้กีารใชส้ื่อการสอน

ทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ

ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

       27  

4. ตอ้งการใหอ้าจารยเ์น้นการ

ทาํกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนให้

มากกวา่น้ี  

       18  

 รวม   122  

 

สรปุผลการวิจยั  

 1. ผลการศึกษาความต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันา

และยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อ

การประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา พบว่านักศกึษามคีวามต้องการ

กลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ

โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.22) โดยเรยีงลําดบั

จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ความต้องการกลวิธดี้านทกัษะการพูด ( x  = 

4.40 )ความต้องการกลวิธีด้านทกัษะการอ่าน ( x  = 4.26) ความ

ต้องการกลวธิดีา้นทกัษะการฟงั ( x  = 4.23) และ ความต้องการกลวธิี

ดา้นทกัษะการเขยีน ( x  = 4.02) ตามลําดบั  

 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการกลวธิีในการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพื่อการประกอบอาชีพหลงัสําเรจ็การศกึษา จําแนกตามเพศ พบว่า 

นักศึกษามีความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดบั

ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบ

อาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา  โดยภาพรวมและรายดา้นทัง้ 4 ดา้น มคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสําคญัทางสถติิ โดยนักศกึษาเพศหญิงมคีวาม

คิดเห็นต่อความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบ

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่านักศึกษาเพศชาย  ซึ่ง

ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ไดต้ัง้ไว้ว่า นักศึกษาชาย

และนักศึกษาหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการ

ยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ ในดา้นต่างๆ แตกต่าง

กนั 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ

ความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ทางภาษาองักฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลัง

สําเรจ็การศึกษา จําแนกตามคณะที่ศกึษา พบว่านักศึกษาที่ศึกษาคณะ

ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพื่อการประกอบอาชีพหลงัสําเรจ็การศึกษาโดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน

แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งผลการวิจยัไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ที่ไดต้ัง้ไว้ว่า  นักศึกษาที่คณะต่างกนัมคีวามต้องการ

กลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ

ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลงัสําเรจ็การศึกษา ใน

แต่ละดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั และเมื่อทําการเปรยีบเทยีบเป็นราย

ดา้น พบวา่  ความตอ้งการกลวธิใีนการสอนดา้นทกัษะการพูด นักศกึษา

มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อทํา

การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  มีความแตกต่างกันจํานวน 1 คู ่ 

ได้แก่ นักศึกษาสาขาคณะบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นแตกต่างกับ

นักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มี

ความคดิเหน็ต่อความต้องการกลวธิใีนการสอน ดา้นทกัษะการพูด ใน

ระดับสูงกว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีม ัลติมีเดีย  รายด้านที่เหลือ  

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นต่อความต้องการกลวิธีในการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่

ได้เสนอแนะว่า ต้องการให้มีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั ้น 

รองลงมา ได้แก่ ต้องการใหม้กีารจดับรรยายจากรุ่นพี่ที่เรยีนจบไปแล้ว

และ น้อยที่สุดคอื ต้องการให้อาจารย์เน้นทํากิจกรรมนอกห้องเรยีนให้

มากกวา่น้ี 
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อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการวิจยัมีประเด็นสําคญัที่นํามาอภิปรายจาก

สรปุผลการวจิยัมปีระเดน็สาํคญัทีนํ่ามาอภปิรายผลการวจิยัดงัน้ี 

1.จากผลการวจิยัความต้องการกลวิธใีนการสอนเพื่อพฒันา

และยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อ

การประกอบอาชพีหลงัสาํเรจ็การศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประนอม ตงัปรชีาพาณิชย ์(2555) ที่กล่าวว่า

ภาษาองักฤษมกีารใช้กนัทัว่โลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มกีารเรยีนการสอน

กนัทัว่โลกมากกว่าภาษาอื่นและเป็นภาษาสากลที่ติดต่อสื่อสารได้ทัว่

โลก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประการแรกนั ้นถูกใช้ในการ

ตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ควรเป็นการ

เรยีนรูแ้บบธรรมชาต ิไม่จําเป็นต้องท่องศพัท์ แปล หรอืรูห้ลกัไวยากรณ์ 

ดงันัน้การเรยีนการสอนในระดบัเริม่เรยีนรู้ภาษานัน้ต้องเน้นการมสี่วน

ร่วมทางภาษาใหม้ากที่สุด คอืผูเ้รยีนต้องเรยีนรูจ้ากการฟงัและพดูอย่าง

เป็นธรรมชาตจินเกดิทกัษะ เริม่จากการพดูในชวีติประจําวนัในครอบครวั 

แล้วค่อยขยายออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

เรยีนรู้ในการศึกษาขัน้สูงขึน้ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนัน้เป็นการ

ใหค้วามสาํคญักบัการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบักระบวนการที่เกดิขึน้

ในการสื่อสารจรงิ ดงันัน้ผูส้อนควรจดัใหม้สีถานการณ์ต่างๆ ในหอ้งเรยีน

ทีเ่อื้อต่อการสื่อสารไดอ้ย่างสมจรงิ [4] ทัง้น้ีเน่ืองจากเพราะนักศกึษาชัน้

ปีที่ 4 เป็นนักศึกษาที่กําลงัจะจบการศึกษาและต้องเตรยีมพร้อมในการ

ทํางาน ทําให้นักศึกษาเกิดความกระตือรอืร้นในการเรยีนรู้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ด้านทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้านคอื ด้านการฟงั 

ด้านการพูด ดา้นการอ่านและด้านการเขยีน เพื่อสามารถนําไปใช้ในที่

ทํางานได ้

 2. จากผลการเปรยีบเทยีบความต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า 

นักศึกษาที่เพศต่างกนั มคีวามต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อพฒันาและ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการ

ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกนั ซึง่ผลการวจิยัไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 1  ที่ไดต้ัง้ไวว้่า 

นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มคีวามต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั 

ทัง้น้ีจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับงานวิจ ัยของคาแรล และ โจน 

(Carrell and Joan, 1988) ที่กล่าวว่าในการเรยีนภาษาต่างประเทศนัน้ 

นกัศกึษาทัง้เพศชายและเพศหญงิต่างตอ้งการความเชื่อมัน่ในการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ ผ่านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การทํา

กจิกรรมกลุ่ม การมสี่วนร่วมในชัน้เรยีน โดยเฉพาะกบัอาจารยเ์จา้ของ

ภาษา [5] 

 3. จากผลการเปรยีบเทยีบความต้องการกลวธิใีนการสอนเพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้ปีที ่

4 เพื่อการประกอบอาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา จําแนกตามคณะที่ศกึษา 

โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ผลการวจิยัไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 2 ที่ไดต้ัง้

ไว้ว่า  นักศึกษาที่ศึกษาคณะต่างกนัมีความต้องการกลวิธีในการสอน

เพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษาชัน้

ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลงัสําเร็จการศึกษา ในแต่ละด้านและ

โดยรวมแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญีปุ่น  ชั ้น ปีที่  4  ทั ้งสามคณะมีความต้องการกลวิธีในการสอน

ภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ คือทกัษะการฟงั ทกัษะการพูด ทกัษะการ

อ่านและทกัษะการเขยีน ดว้ยกนัทัง้หมด เน่ืองจากนักศึกษาเล็งเหน็ถึง

ความจําเป็นในการใช้ทกัษะเพื่อการสื่อสารทัง้ 4 ทักษะน้ีในสถานที่

ทํางานหลงัจากจบการศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ หสัชยั สทิธิ

รกัษ ์(2552) ทีไ่ดก้ลา่ววา่ภาษาองักฤษมกีารใช้กนัทัว่โลกมากกว่าภาษา

อื่นๆ มีการเรียนการสอนกันทัว่โลกมากกว่าภาษาอื่นและเป็น

ภาษาสากลที่ติดต่อสื่ อสารได้ทัว่ โลก ดังนั ้นการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษจงึถือว่ามคีวามสําคญัต่อนักเรยีนนักศึกษาทุกคนในการ

ตดิต่อสื่อสารกบัโลกภายนอก ในฐานะเป็นภาษาพืน้ฐานในการศกึษาขัน้

สงูขึน้และการทํางานต่อไป [6] 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลวิจยัไปใช้  

 จากผลวิจยัดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้นํามาพิจารณาและมี

ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1.1 เน่ืองจากผลวจิยัพบว่า ความต้องการกลวธิใีนการสอน

ภาษาองักฤษด้านทกัษะการฟงั ในรายข้อที่ตํ่าสุดคือ มีการตัง้เกณฑ์

ระดบัความสามารถในการฟงัที่เกี่ยวกบัสาขาวชิาเอกของนักศกึษา และ

ผลกัดนัใหน้ักศกึษามรีะดบัความสามารถตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ถงึแมจ้ะอยู่

ในระดับมาก แต่ถือว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่ าที่สุดเมื่อเทียบกับรายข้ออื่นๆ 

เน่ืองจากนักศกึษาไม่คุ้นเคยกบัการฟงัภาษาองักฤษจงึทําใหรู้ส้กึกดดนั

ถ้าจะต้องทําให้ถึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรใช้วิธีการ

ประเมนิผลเป็นระยะจากการฟงัที่ง่ายไปยาก โดยที่ใหน้ักศกึษาไดม้กีาร

ฟงัหลายครัง้เพื่อเกดิความคุน้เคย  

 1.2 ความต้องการกลวธิใีนการสอน ด้านทกัษะการพูด ที่มี

ระดบัค่าเฉลี่ยตํ่ าสุด คือ มีการจดักิจกรรมการและการแข่งขนัพูดทัง้

ภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ อย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อสร้าง

ทัศนคติและแรงใจจูงใจเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการพูด

ภาษาองักฤษมากขึน้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่มคีวามคุย้เคยกบั

การพูดภาษาองักฤษในที่สาธารณะ จึงทําให้รู้สึกไม่ม ัน่ใจว่าเวลาต้อง

ออกไปพูด ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรมีการฝึกให้นักศึกษาได้พูดในชัน้

เรยีนเป็นระยะ เริม่จากการพูดเน้ือหาสัน้ๆ โดยมกีารเตรยีมตวัมาก่อน 

จนถึงพูดเน้ือหาที่ยาว โดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนด้วย เพื่อให้

นกัศกึษาเกดิความคุย้เคยกบัการพดูภาษาองักฤษ  
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 1.3 ความต้องการกลวธิใีนการสอน ด้านทกัษะการอ่าน ที่มี

รายขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด  คอื มกีารจดักจิกรรมการและการแข่งขนัการ

อ่านในสถาบนัฯ และนอกสถาบนัฯ เพื่อสร้างทศันคติและแรงจูงใจให้

นักศึกษาสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ 

นักศึกษาไม่คุ้ยเคยกบัการแข่งขนัการอ่าน ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรมี

การเกบ็คะแนนการอ่านในชัน้เรยีนเป็นระยะจากเน้ือหาที่ง่ายไปสู่เน้ือหา

ทีย่าก เพื่อใหน้กัศกึษาเกดิความมัน่ใจในทกัษะการอ่านของตนมากขึน้  

 1.4 ความตอ้งการกลวธิใีนการสอน ดา้นทกัษะการเขยีน ที่มี

ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเดินทางไปตามสถาน

ประกอบการต่างๆ และเขยีนรายงานเป็นภาษาองักฤษเมื่อเดนิทางกลบั

มาแล้ว ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่คุ้ยเคยกบัการเก็บข้อมูลนอก

สถานที่ และมคีวามกงัวลว่าข้อมูลที่ได้มาจะไม่ครบหรอืไม่เป็นที่พอใจ

ของอาจารยผ์ูส้อน ดงันัน้อาจารยผ์ู้สอนควรมกีารฝึกฝนใหน้ักเรยีนได้มี

การออกสมัภาษณ์จากสถานที่ใกล้ๆ ก่อน เช่นมกีารสมัภาษณ์นักศกึษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นก่อน แล้วฝึกการเขียนสรุปหรือเขียน

รายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความมัน่ใจในการถามและเขียนสรุป

รายงานจากเน้ือหาทีง่า่ยไปสูเ่น้ือหาทีย่ากขึน้  

2.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัในครัง้ต่อไป 

 2.1  ควรทําการวจิยัเปรยีบเทยีบความต้องการกลวธิใีนการ

สอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เพื่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา กับ

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัอื่นๆ  

 2.2  ควรมกีารวจิยัคุณลกัษณะของอาจารย์ในแต่ละดา้นใน

รูปแบบเชงิลกึ เช่น คุณลกัษณะดา้นการเรยีนการสอนกค็วรมกีารศกึษา

ถึงรูปแบบ วิธีการเรียนและเทคนิคการสอนที่มีความเหมาะสมกับ

คณุลกัษณะของเน้ือหาวชิา ของนกัศกึษาแต่ละคณะ 
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ระบบรายงานการประเมินตนเองแบบ Taxonomy เพ่ืองานประกนัคณุภาพการศึกษา 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบรายงานการประเมนิตนเอง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-SAR) โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ

เอกสารและการนําไปใช้งาน ที่มกีารเชื่อมโยงขอ้มูลอย่างเป็นระบบดว้ย 

Taxonomy และการออกแบบ Taxonomy terms ตามโครงสรา้งขอ้มูล

เชงิลําดบัชัน้ทีส่อดคล้องกบัโครงสรา้งการดําเนินงานของหน่วยงานและ

เกณฑม์าตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยผูเ้ป็นเจา้ของเอกสาร

สามารถจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ได้ด้วยตนเองโดยการใช ้

Multiple Tags และผู้ที่ต้องการใช้เอกสารในการอ้างองิ สามารถค้นหา

ดว้ยวธิ ีTag filtering เพื่อกรองเอกสารที่ต้องการและนําไปใชไ้ดโ้ดยไม่

ต้องสําเนาเพิม่เตมิ สรา้งความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หาและเชื่อมโยง

เอกสารอ้างอิงเพื่อเป็นหลกัฐานในการจดัทํารายงานการประเมนิตนเอง 

ระบบรายงานการประเมินตนเองด้วยรูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่

พัฒนาขึ้น น้ี  ถูกใช้ เ ป็นระบบ Intranet ของคณะ หลักสูตร  และ 

คณะกรรมการดาํเนินงาน เพื่อใช้ในการนําเสนอผลการดําเนินงานต่างๆ

ตลอดปีการศกึษา และการสง่เอกสารรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิเช่น มคอ.3-6 โดยใช้ Timestamp ของระบบ

เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบวันที่ส่งเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกนัคุณภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานและเอกสาร มคอ. 

เหล่าน้ีถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สําคญัในการจดัทํารายงานการประเมิน

ตนเองของคณะ/หลกัสูตร โดยผลสํารวจความพึงพอใจจากผู้ประเมิน

คุณภาพการศกึษาและผู้ที่ทํางานด้านประกนัคุณภาพพบว่า มคี่าเฉลี่ย

ระดบัความพึงพอใจเท่ากับ 4.20 จาก 5 ซึ่งหวัข้อที่มีความพึงพอใจ

สูงสุด คือ “สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้” 

รองลงมาคอื “ในการทํา E-SAR สามารถเชื่อมโยงขอ้มูล เอกสารอ้างองิ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ” 

 คาํสาํคญั: การจดัหมวดหมู,่ รายงานการประเมนิตนเอง, การประเมนิ

คณุภาพการศกึษา 

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 

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 self-

assessment 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 

1. บทนํา 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น เลง็เหน็ถึง

ความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็นเครื่องมือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ส ังคม ซึ่งการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษานัน้ จําเป็นต้องมีการ

รวบรวมขอ้มลูหลกัฐานต่างๆตลอดปีการศกึษา หรอืตลอดช่วงระยะเวลา

ในการตรวจประเมินผล เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการ

ดําเนินงานสําหรบัการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) นับเป็นภาระงานที่ใช้เวลามากในการคน้หา รวบรวมขอ้มูล แยก

ประเภทและเชื่อมโยงเอกสารระหว่างกนั และบางครัง้เกดิความซ้ําซ้อน 

เน่ืองจากขอ้มูลมจีํานวนมาก และมาจากหลายส่วนงานทีร่บัผดิชอบ ซึ่ง

บางส่วนงานยงัขาดการจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกบั

การดําเนินงานในหน่วยงาน ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึไดพ้ฒันาระบบรายงาน

การประเมนิตนเองอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่กีารจดัเกบ็และแบ่งประเภทเอกสาร

สอดคล้องกบัการดําเนินงานภายในองค์กรและเกณฑ์มาตรฐานการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา เพื่อใหส้ามารถบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มูลผลการ
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ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และสามารถคน้หาเพื่อจดัทํารายงานผลการ

ดาํเนินงานสําหรบังานประกนัคุณภาพการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ช่วยลดเวลาในการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการเชื่อมโยงของ

ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกสอ์ย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็

ในการจดัทํารายงาน การตรวจประเมนิผล และลดการใช้ทรพัยากรอย่าง

อยา่งสิน้เปลอืงเพื่อผลติเอกสารรายงานต่างๆอกีดว้ย  

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ปจัจบุนัสถาบนัการศกึษาต่างๆไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศสําหรบัการ

ประเมนิคณุภาพตนเองเพื่อใช้ในองคก์ร ซึ่งมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็น

ระบบ หมวดหมู่  โดยระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ

การศกึษาทีส่าํคญัมดีงัน้ี  

• ระบบรายงานการประเมนิตนเองอิเล็กทรอนิกส ์โดยมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่ [1] ซึ่งแบ่งการรายงานผลการดําเนินงานตามปี

การศึกษา องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา โดยมีการเชื่อมโยงของข้อมูลเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ที่

จดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือลิงค์ของเว็บไซต์ต่างๆที่

เกี่ยวข้อง นับเป็นลกัษณะพื้นฐานของการจดัทําระบบรายงานการ

ประเมนิตนเอง โดยมมีหาวทิยาลยัต่างๆไดพ้ฒันาในรูปแบบการทํางาน

ที่คล้ายคลึงกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อจดัทํารายงานการประเมิน

ตนเองออนไลน์ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา [2] E-SAR 

สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [3] ระบบ

จดัเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย    

ราชภฏัภูเกต็ [4] ระบบ SAR Online มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยา

เขตศรรีาชา [5] 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพและการบรหิารงาน คณะ

สตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ [6] ซึ่งมกีารจําแนกกลุ่ม

งานตามพนัธกิจ ไดแ้ก่ การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ

แก่สังคม และวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อจัดทําระบบ

สารสนเทศในการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินการและแสดงผลให้

สอดคลอ้งกบัประเภทผูใ้ชง้าน เช่น การบนัทกึขอ้มลูของเจา้หน้าที่บนัทกึ

ขอ้มลูภาควชิา/หน่วยงาน สามารถบนัทกึผลการดําเนินการในดา้นต่างๆ 

อาท ิขอ้มลูงานวจิยั/นําเสนอ/ตพีมิพ ์ขอ้มลูคาํสัง่แต่งตัง้/กรรมการ ขอ้มูล

กิจกรรมในรอบปี ข้อมูลแผนงานโครงการ เป็นต้น ผู้บรหิารภาควชิา/

หน่วยงาน/ผู้บริหารคณะฯ สามารถแสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศ

ทัง้หมดและแสดงสารสนเทศเฉพาะภาควชิา/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 

ขอ้มลูการเรยีนการสอน ขอ้มลูฐานขอ้มลูประกอบตวัชีว้ดั ขอ้มูลบุคลากร 

เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารงานด้านต่างๆ โดย

ฐานขอ้มูลมกีารเชื่อมโยงกนัในงานที่เกี่ยวขอ้งและมขีอ้มูลที่เป็นปจัจุบนั 

เป็นประโยชน์เพื่อการประกนัคุณภาพและการตดัสนิใจ นอกจากน้ียงัมี

ระบบสารสนเทศคณะเพื่องานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัแม่โจ้

และมหาวิทยาลยัมหิดล [7], [8] ระบบฐานข้อมูลประกนัคุณภาพ

การศึกษา สําหรับการจดัทํา SAR Online คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยับูรพา [9] ที่มลีกัษณะการทํางานคล้ายกนัคอื บนัทกึขอ้มูล

ตามประเภทข้อมูล เช่น นวตักรรมของคณะ การทํานุบํารุงศิลป 

วฒันธรรม กจิกรรมคณะ วทิยานิพนธแ์ละการตพีมิพ/์นักศกึษารบัรางวลั 

โครงการบรกิารวชิาการ เป็นตน้ 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน

คอมพวิเตอรม์หาวทิยาลยัรามคําแหง [10] ซึ่งพฒันาและออกแบบให้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลผลการดําเนินงานได้ตามปีการศึกษา 

องค์ประกอบ ตวับ่งชี้ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา หรอืจะ

เลือกดูข้อมูลแบ่งตามหน่วยงานย่อยต่างๆ โดยตัวแทนของแต่ละ

หน่วยงานจะไดร้บัขอ้มูล User และ Password เพื่อบนัทกึและอพัโหลด

ผลการดําเนินงาน นอกจากนัน้ยงัมกีารจดัเก็บเอกสาร มคอ. อย่างเป็น

ระบบ แบ่งตามประเภท มคอ. ชื่อหน่วยงาน ภาควชิา หลกัสูตร ภาค

การศกึษา ปีการศกึษา วชิา และสบืคน้ไดง้า่ยตามประเภทการจดัเกบ็  

 งานวจิยัน้ีได้พฒันาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ

ในปจัจบุนั โดยมุ่งเน้นใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรของหน่วยงานทุกคนได้

มีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลกิจกรรม ผลการดําเนินงานต่างๆที่

รบัผิดชอบได้เองในระบบตลอดปีการศึกษา ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องและครบถ้วน โดยนําหลกัการพืน้ฐานของการใช้ Metadata tag 

มาประยกุตใ์นการออกแบบระบบ ประกอบดว้ย 

1. Taxonomy terms design 

ซึ่งแบ่งประเภทข้อมูลโดยคํานึงถึงรายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 1 

เพื่อออกแบบหมวดหมู่ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้งาน

ขอ้มูลและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานของขอ้มูล โดย

อา้งองิขอ้มลูประกอบการพจิารณาสว่นหน่ึงจาก [11]. 

 

ตารางที ่1 ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อ Taxonomy terms 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู ลกัษณะการใชง้านขอ้มลู 

ผูส้รา้งขอ้มลู การไหลของขอ้มลู 

ผูเ้กบ็รกัษาขอ้มลู สถานะของขอ้มลู 

ผูใ้ชง้านขอ้มลู ลําดบัชัน้/ลําดบัความสําคญัของขอ้มลู 

 โครงสรา้ง/องคป์ระกอบของขอ้มลู 

 ความถีข่องขอ้มลู 

 

2. Collaborative tagging  

โดยใชว้ธิกีารทํางานร่วมกนัคอื ใหผู้ส้รา้งและผูใ้ช้งานขอ้มูล เพิม่ Tag 

ได้ตามประเภทข้อมูลที่ กําหนดเมื่อพิจารณาเห็นว่าในส่วนความ

รบัผดิชอบมคีวามเกีย่วขอ้งกนั 

3. Tag filtering 

ในการ Navigate หรือการค้นหาข้อมูลเพื่ อประกอบการจัดทํา

เอกสารรายงาน ทําไดโ้ดยการกรองดว้ย Tag ขอ้มูล ซึ่งแยกหมวดหมู่

ตามประเภทขอ้มลูทีกํ่าหนด  
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3. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การพฒันาระบบรายงานการประเมนิตนเองแบบ Taxonomy เพื่องาน

ประกนัคณุภาพการศกึษา มขี ัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยัทีส่าํคญัคอื 

• Taxonomy terms design โดยการศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อ 

Taxonomy terms ในตารางที ่1 ซึ่งผลการวเิคราะหข์อ้มูลสามารถแบ่ง

หมวดหมูข่อ้มลูทีส่าํคญัสําหรบัการจดัทํารายงานการประเมนิตนเองเพื่อ

งานประกนัคณุภาพการศกึษาไดด้งัแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 หมวดหมูป่ระเภทเอกสารสาํหรบังานประกนัคุณภาพการศกึษา 
หมวดหมูเ่อกสารตาม 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู 

หมวดหมูเ่อกสารตาม 

ลกัษณะการใชง้านขอ้มลู 

คณะกรรมการดาํเนินงาน โครงสรา้งขอ้มลู:  

• เกณฑม์าตรฐานการประกนัคณุภาพ

การศึกษา (องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี) 

• มคอ. 

หลกัสูตร ความถีข่องขอ้มลู:  

• เอกสารเขา้  

• เอกสารออก  

• รายงานการประชมุ 

 

ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงสร้างหลกัคอื(ตวัอกัษรหนา) โครงสร้างการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน และโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา และ 2 โครงสร้างรองคอื(ตวัอกัษรเอียง) มคอ. และ 

ชนิดเอกสาร  

• ประยกุต์ใช้เครื่องมอืที่มอียู่ในปจัจุบนั อาท ิGoogle Apps, Open-

Source Content Management Framework (CMS) เช่น WordPress, 

Joomla, Drupal ในการพฒันารูปแบบการจดัเก็บข้อมูลและระบบ       

E-SAR โดยระบบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจ ัย น้ี ได้นํา Drupal มาเป็น

เครื่องมอืในการจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ การลงทะเบียนผู้ใช,้ การ

จดัการเมนู และ Taxonomy 

• ทดสอบระบบโดยการนําไปใช้งานกบับุคลากรในหน่วยงาน และ

ผูเ้กี่ยวข้องดา้นงานประกนัคุณภาพ โดยในการบนัทกึเอกสารขอ้มูลทุก

ครัง้จะมกีารระบุ Tag ที่เกี่ยวข้องกบัเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ และ/

หรอืโครงสรา้งการดาํเนินงานของหน่วยงาน และ/หรอืชนิดเอกสาร โดย

เจ้าของเอกสารสามารถระบุได้มากกว่าหน่ีง Tag และผู้เกี่ยวข้อง

สามารถเพิม่เติม Tag ได้ หากพบว่าเป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชน์มคีวาม

เชื่อมโยงกนั สามารถใชอ้า้งองิรว่มกนัได ้(Collaborative tagging) 

• ประเมนิผลความพงึพอใจโดยผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษา และผู้

ที่ ทํ า ง า น ด้ า น ป ร ะ กัน คุ ณ ภ า พ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ ว ย  paper-based 

questionnaire และ web-based questionnaire โดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่าระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั Likert Scale กําหนด

น้ําหนักของตวัเลอืกเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยหมายถงึ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดบั และแปลความค่าระดบัความ

พงึพอใจเฉลีย่เป็นดงัน้ี  

4.51 - 5.00   แปลไดว้า่  พงึพอใจมากทีส่ดุ 

3.51 - 4.50   แปลไดว้า่  พงึพอใจมาก 

2.51 - 3.50   แปลไดว้า่  พงึพอใจปานกลาง 

1.51 - 2.50   แปลไดว้า่  พงึพอใจน้อย 

0.00 - 1.50   แปลไดว้า่  พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 งานวิจ ัยน้ีได้นําหลักการ Taxonomy ด้วยการจัดการข้อมูลแบบ 

Multiple tags เพื่อพฒันาระบบรายงานการประเมนิตนเอง ประยุกต์ใช้

สําหรบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ซึ่งผล

การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศทีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่งในงานวจิยัน้ี สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ป็นเจา้ของ/

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูไดด้งัน้ี 

• เลขานุการ ทําหน้าที่เกบ็เอกสารเขา้และออก เช่น คําสัง่ ระเบยีบ 

ข้อบงัคบั จดหมายเข้ามายงัหน่วยงาน จดหมายเชิญวทิยากร บนัทึก

ข้อความต่างๆที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก รายงานการประชุม

คณาจารย ์เป็นตน้ 

• คณะกรรมการคณะทีแ่ต่งตัง้ขึน้ เพื่อปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผน

ยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิารประจาํปี รวมทัง้ใหส้อดคล้องกบัระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต์ามทีห่น่วยงานกํากบัไดกํ้าหนดไว ้

• หลกัสูตร เกบ็รวมรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตร เช่น เอกสาร 

มคอ.2-7 รายงานการประชุมและการประเมนิคุณภาพระดบัหลกัสูตร 

เป็นตน้ 

 โดยมกีารออกแบบประเภทของ Tag ต่างๆตามหมวดหมู่ในตารางที ่

2 ทีส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการดาํเนินงานของหน่วยงานและการประกนั

คณุภาพการศกึษา ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 5 หมวดดงัน้ี 

1. ชนิดเอกสาร (เอกสารเขา้ เอกสารออก รายงานการประชุม) 

2. คณะกรรมการคณะ เช่น คณะกรรมการวชิาการและการเรยีนการ

สอน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ 

3. มคอ. (3, 4, 5, 6) 

4. หลกัสตูร (IT, MT, BI, MIT) 

5. องคป์ระกอบและตวับ่งชีต้ามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

 โดยม ีMain taxonomy (หมวดที ่2, 4 และ 5) สรุปไดด้งัแสดงในรูปที ่

1 ซึ่งถูกเลือกให้เป็นเมนูหลักของระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

4. ผลการวิจยั 

 ระบบรายงานการประเมินตนเองที่ออกแบบและพฒันาขึ้นน้ี มกีาร

เชื่อมโยงของข้อมูลเอกสารอ้างอิงต่างๆอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูล

สรปุผลรายวชิาทีเ่ปิดสอนของหลกัสูตรในปีการศกึษา ซึ่งมกีารเชื่อมโยง

กบัเอกสาร มคอ.3 และ 5 ในทุกรายวชิา ดงัแสดงในรปูที ่2  รายงานการ

ประเมินตนเองของคณะจดัทําตามรูปแบบเกณฑ์การประกนัคุณภาพ 
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โดยเน้ือหารายงานสามารถคลิ๊กที่ข้อความ/เลขเอกสารอ้างอิง และ

เชื่อมโยงไปยงัเอกสารที่เกี่ยวข้องไดด้งัแสดงในรูปที่ 3 โดยผู้ประเมิน

สามารถทําการประเมนิ ตรวจสอบเอกสารอ้างองิไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็

ผ่านระบบแบบ Online เป็นการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยหลกัการ Taxonomy 

โดยผูเ้ป็นเจ้าของขอ้มูล/ผูเ้กี่ยวข้องเลอืก Tag ตามประเภทขอ้มูลที่ได้

ออกแบบไว้ ดังตัวอย่าง Tag ประเภทข้อมูลของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศในรูปที่ 4 และผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลที่แยก

เ ป็นหมวดหมู่ ไ ด้ จ าก เ ม นูด้ านบนของ เ ว็บ ไซต์ป ร ะกอ บด้ว ย 

คณะกรรมการ (รูปที่ 5) องคป์ระกอบและตวับ่งชี้ตามเกณฑก์ารประกนั

คุณภาพ (รูปที่ 6) หลกัสูตร (รูปที่ 7) และมรีะบบ Login เพื่อแยก

ประเภทและสทิธิใ์นการเขา้ถงึและอพัเดทขอ้มลู 

 

 

รปูที ่1 ตวัอย่าง Main taxonomy ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

รปูที ่2 ตวัอย่างการเชือ่มโยงเอกสาร มคอ.3 และ 5 ใน E-SAR ระดบัหลกัสตูร 

 

 

รปูที ่3 ตวัอย่างการเชือ่มโยงเอกสารอา้งองิ องคป์ระกอบที ่5 ตวับ่งชีท้ี ่5.1 
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รปูที ่4 ตวัอย่าง Tag ประเภทขอ้มลูของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

รปูที ่5 เมนูการแบ่งหมวดหมูเ่อกสารตามคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

 

รปูที ่6 เมนูการแบ่งหมวดหมูเ่อกสารตามองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้          

ตามเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

รปูที ่7 เมนูการแบ่งหมวดหมูเ่อกสารแยกตามหลกัสตูร 

 

 ระบบที่พฒันาขึ้นน้ีไดถู้กใช้ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

ระดบัหลกัสตูรและคณะของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมผีลประเมนิ

ความพงึพอใจเกี่ยวกบัระบบ E-SAR ของผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษา

และผู้ที่ทํางานด้านประกนัคุณภาพ จํานวน 30 คน มคี่าเฉลี่ยเลขคณิต

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ดงัแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งค่าเฉลี่ยรวม

ของระดบัความพึงพอใจในแต่ละหวัข้ออยู่ในระดบั พึงพอใจมาก มีค่า

เท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยหัวข้อที่มีผลประเมินความ     

พงึพอใจสงูสดุคอื “สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านได”้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 (SD = 0.71) รองลงมาคอื “ในการทํา E-SAR 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เอกสารอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 (SD = 0.64) ซึ่งในทุกหวัขอ้มผีลประเมนิอยู่ใน

ระดบั พงึพอใจมาก 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิความพงึพอใจเกีย่วกบัระบบ E-SAR 

หวัขอ้การประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

ระดบัความพงึพอใจ 
SD 

ความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มลูตามโครงสรา้ง 

การดาํเนินงานของหน่วยงาน 

4.10 0.61 

สามารถจัด เก็บข้อมู ลตามหมวดหมู่ เ กณฑ์

มาตรฐานการประเมนิคุณภาพการศกึษาได้อย่าง

เป็นระบบ ลดความซ้ําซ้อนของการจดัเก็บขอ้มูล 

และเอกสารอา้งองิ 

4.20 0.61 

ในการทาํ E-SAR สามารถเชื่อมโยงขอ้มลู 

เอกสารอา้งองิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.27 0.64 

เพิม่ความสะดวกในการจดัทาํ E-SAR 4.23 0.68 

มคีวามสะดวกในการตดิตามและตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานของหน่วยงานไดต้ลอดปีการศกึษา 

4.07 0.69 

สามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงานของทา่นได ้ 4.33 0.71 

ความสะดวกในการตรวจประเมนิ E-SAR 4.23 0.57 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.13 0.57 

ค่าเฉลีย่ 4.20  

 

5. สรปุและอภิปรายผล 

 การพฒันาระบบรายงานการประเมนิตนเองเพื่องานประกนัคุณภาพ

การศึกษาในงานวจิยัน้ี มพีื้นฐานที่สําคญัคอืรูปแบบการจดัเก็บข้อมูล  

ผลการดําเนินงานตามโครงสร้างการทํางานของหน่วยงานและเกณฑ์

การประกนัคุณภาพการศกึษา โดยใช้หลกั Taxonomy ดว้ยการจดัการ

ขอ้มูลแบบ Multiple tags และมุ่งเน้นใหบุ้คลากรผูร้บัผดิชอบโครงการ
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หรอืกจิกรรมที่เป็นเจา้ของขอ้มูลนัน้ๆเป็นผูม้สี่วนร่วมในการรายงานผล

และจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองตลอดปีการศกึษา และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุก

คนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลให้มคีวามเป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ 

การจดัประเภทของข้อมูลเอกสารที่สอดคล้องกบัการดําเนินงานของ

หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง จะทําให้สะดวกและง่ายต่อการจดัทํารายงาน

การประเมนิตนเองอเิล็กทรอนิกส์ สามารถคน้หาขอ้มูล เอกสารอ้างอิง

ของการดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว รายงานมีการเชื่อมโยงของขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ ครบถว้นสมบูรณ์ ลดเวลาในการจดัทําและตรวจประเมนิ

คุณภาพ โดยผลประเมินความพงึพอใจของระบบรายงานการประเมิน

ตนเองที่พฒันาขึ้นน้ี อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 

จาก 5.00 และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ การ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ ทัง้น้ีระบบได้

ออกแบบใหม้คีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัเมนูและ Taxonomy terms ให้

สอดคล้องกบัการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน/คณะ/มหาวทิยาลยัได ้

รองรับการแก้ไข อัพเดทข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างอัตโนมัต ิ      

ซึ่งข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบรายงานการประเมินตนเองในแต่ละปี

การศึกษาได้ถูกนําไปพฒันาปรบัปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการ

ของผูใ้ชง้าน การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการดาํเนินงานของหน่วยงานและ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจดัทํารายงานการ

ประเมนิตนเองเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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การออกแบบโมเดล QoS เพ่ือปรบัปรงุคณุภาพสาํหรบัการติดตัง้ 

ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรแ์บบ P2P โดยใช้ตรรกศาสตรค์ลมุเครือ 

  QoS Model Development for Software Quality Installation  

Improvement via P2P methods with supported by Fuzzy Logic 
ยุรนนัท ์มซูอ1, ธงชยั แกว้กริยิา2   

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

 1771/1 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพ 10250   
1 yuranan@tni.ac.th 

2 thongchai@tni.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การติดตัง้ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ครัง้ละหลาย

เครื่องในเวลาเดยีวกนั ปจัจุบนัใช้วธิสีร้างไฟล์ต้นฉบบั (Image file) 

จากเครื่องคอมพวิเตอรต์้นฉบบั จากนัน้นําไฟล์ที่ได้ไปเก็บไวท้ี่เครื่อง 

Server เพื่อใหเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์Client ไดเ้ขา้มาดาวน์โหลด Image 

file แล้วไปตดิตัง้ที่เครื่องคอมพวิเตอร ์ซึ่งเป็นวธิกีารรบั-ส่งขอ้มูลแบบ 

Client - Server งานวจิยัฉบบัน้ีได้นําเสนอแบบจําลองการติดตัง้

ระบบปฏิบตัิการบนเครื่องคอมพวิเตอร์ทีละหลายเครื่องบนเครอืข่าย 

Peer to Peer (P2P) แบบมกีารประกนัคุณภาพการใหบ้รกิาร Quality 

of service (QoS) แบบจําลองประกอบดว้ย 5 โมดูลย่อยดงัต่อไปน้ี 1) 

Broadcast Check Alive Node module ทําหน้าที่ตรวจสอบโนด

ทัง้หมดในเครอืข่าย 2) Check Bandwidth module ตรวจสอบแบนด์

วิธที่แต่ละโนดได้รบัว่ามีจํานวนแบนด์วิธเท่าใด 3) Routing Peer 

module ทําหน้าทีร่บัขอ้มูลจากสองโมดูลที่ผ่านมาแล้วนํามาหาจาํนวน

โนดทัง้หมด 4) Selected QoS module จดัลําดบัความสําคญั และ

ความเหมาะสมวา่โนดทีม่แีบนดว์ธิน้อย จะต้องจบัคู่ดาวน์โหลดกบัโนด

ที่มแีบนด์วธิมากกว่าโดยใช้ตรรกศาสตรค์ลุมเครอื (Fuzzy logic) 5) 

Download Best Priority module ทําหน้าทีก่ารดาวน์โหลดไฟล์ ของ

โนดที่ผ่านกระบวนการทํา QoS แล้ว 6) Failure Detector module ใช้

ตรวจสอบความผดิพลาดของโนดแบบเรยีลไทม์ หากมีโนดใดๆ เกิด

ขอ้ผดิพลาดในระหว่างการดาวน์โหลด ผลการประเมนิผลโมเดลจาก

ผูเ้ชีย่วชาญไดค้า่เฉลีย่ 4.00 จากคะแนนเตม็ 5. 

 

คาํสาํคญั: Peer to Peer, Quality of service, Fuzzy logic 

1. บทนํา 

ปจัจุบันคอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นปจัจัยอย่างหน่ึงที่มีบทบาท

สําคญัทางด้านการเรยีนการสอน ไม่ว่าจะเป็นระดบัมธัยมศึกษาหรือ

ระดบัอุดมศึกษา ล้วนแล้วแต่มหี้องปฎิบตัิการคอมพวิเตอร์ ซึ่งเครื่อง

คอมพวิเตอรใ์นแต่ละหอ้งปฎิบตักิารจะมจีํานวนมากกว่า 40 เครื่องขึน้

ไป และมแีนวโน้มสงูขึน้ในทุกๆปี เมื่อมกีารใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีน

การสอนประกอบกบัผูใ้ช้งานที่สบัเปลี่ยนกนัใช้งาน ปญัหาหลายอย่าง

ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอรก์ต็ามมาเช่น  คอมพวิเตอรบ์ูทเขา้ใช้งานไม่ได,้  

คอมพิวเตอร์ติดไวรสั  และเครื่องคอมพวิเตอร์ช้า การแก้ปญัหาที่ดี

ที่สุดคอืการ Format เครื่องและติดตัง้ระบบปฎิบตักิารใหม่ แต่ในการ

ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารใหมจ่าํเป็นจะตอ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมงต่อเครื่อง   

การตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารบนเครื่องคอมพวิเตอรท์ลีะหลายเครื่อง

ในเวลาเดียวกัน ปจัจุบนัมีซอฟต์แวร์ที่นิยมนํามาใช้งานคือ Norton 

Ghost ซึ่งเป็นการทําไฟล์ต้นฉบับ (Image file) จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ต้นฉบบั จากนัน้นําไฟล์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server 

เพื่อใหเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์Client ไดเ้ขา้มาดาวน์โหลด Image file ไป

เกบ็ไวท้ีเ่ครื่อง จากนัน้ทําการคลาย Image file  ทีเ่ครื่องปลายทางทลีะ

เครื่อง ดงักล่าวมาน้ีเป็นวธิกีารติดตัง้ระบบปฎิบตัิการแบบ Client – 

Server ซึ่งมจีํากดัคอืหากเครื่อง Server เกดิขดัขอ้งระหว่างที่ Client 

กําลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่จะทําให้การติดตัง้ระบบปฏิบัติการที่

ดาํเนินการอยูท่ ัง้หมดไมส่ามารถดาํเนินการตดิตัง้ต่อไปได ้

 จากขอ้จาํกดัของการรบั-ส่งขอ้มูลแบบ Client - Server ที่กล่าวมา 

[1] ได้เสนอโมเดลที่จะนําโปรโตคอล Peer-to-Peer (P2P)  ที่มี

ความสามารถในการสนับสนุนการรับ-ส่งไฟล์แบบแยกส่วนและมี

ช่องทางการสื่อสารมากกว่าหน่ึงช่องทางในการรบั-ส่งไฟล์มาใช้งาน

ร่วมกบัการติดตัง้ระบบปฏิบตัิการบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการนํา 

Image file เกบ็ไวท้ีเ่ครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อการกระจาย Image 

file ให้แก่เครื่องลูกข่าย (Client) ผ่านทางระบบเครอืข่ายที่เชื่อมต่อ

ระหว่างกนัโดยเป็นการเชื่อมต่อกนัแบบ P2P อย่างไรกต็ามเครอืข่าย 

P2P ยงัคงมขีอ้จาํกดัอยูค่อื การเขา้ลําดบัควิการใหบ้รกิาร ดงันัน้ผูว้จิยั

จึงมีแนวคิดที่จะนําการประกันคุณภาพการให้บริการ Quality of 

service (QoS) [2] ซึ่งจะช่วยการจดัลําดบัความสําคญัในการส่งขอ้มูล

โดยจะเน้นในสว่นของการจดัลําดบัความสาํคญัในการส่งขอ้มูลดว้ยการ

ใช้ตรรกศาสตรค์ลุมเคลอื Fuzzy logic ช่วยตดัสนิใจเลอืกเทคนิคการ

จดัการควิ (Queuing) จาก 3 แบบ คอืการจดัควิแบบเขา้ก่อนออกก่อน 

(First-in-First-out : FIFO) แบบการจดัลําดบัควิ (Priority Queue : 
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PQ) และแบบการใหน้ํ้าหนัก (Weighted Fair Queuing : WFQ) เพิม่

ประสทิธภิาพในการตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารใหด้ยีิง่ขึน้ 

2. งานวิจยัท่ีผ่านมา 

กติศิกัดิ ์วฒันกุล [3] ไดนํ้าเสนอวธิกีารนําเทคนิคการกระจายไฟล์

แบบเพยีรท์ูเพยีร์ (Peer-to-Peer) โดยใช้โพรโทคอลบทิทอเรนท์ มา

ประยุกต์ใช้งานร่วมกบัการดาวน์โหลดไฟล์ วีดีโออีเลิร์นน่ิง ช่วยลด

ความคบัคัง่ในการรบั - ส่งข้อมูลจากเครื่อง Server และช่วยใหก้าร

ดาวน์โหลดไฟล์วีดโีอสามารถทําได้เรว็ยิง่ขึ้น จากนัน้ทําการทดสอบ

ประสทิธภิาพทางดา้นเวลาในการกระจายไฟล ดว้ยโพรโทคอล HTTP 

เปรยีบเทยีบกบัการกระจายไฟลแ์บบเพยีรท์ูเพยีร ์

ขนิษฐา อุสาใจ [4] นําเสนอวธิกีารเปรยีบเทยีบเทคนิคในการ

ประกนัคณุภาพการใหบ้รกิาร (QoS) สาํหรบัขอ้มลูภาพ (Video) และ

เสยีง (Voice) ดว้ยการจดัการควิซึง่เป็นการนําเทคนิคการจดัควิการ

ใหบ้รกิารแพค็เกจ (Packet) จาํนวน 3 เทคนิค คอื การจดัควิแบบเขา้

ก่อนออกก่อน (First-in-First-out : FIFO) แบบการจดัลําดบัควิ 

(Priority Queue : PQ) และแบบการใหน้ํ้าหนัก (Weighted Fair 

Queuing : WFQ) ดว้ยโปรแกรมจาํลองเครอืขา่ยเสมอืนจรงิออปเน็ต 

(OPNET) เพื่อหาค่าหน่วง (Delay) การเปลีย่นแปลงของดเีลย ์(Jitter) 

คา่การสญูหายของแพค็เกจ(Packet Loss) ปรมิาณการจราจร (Traffic) 

และคา่ช่องสญัญาณ ทีส่ง่ได ้ (Throughput) พบว่าการใชเ้ทคนิคแบบ

การใหน้ํ้าหนัก (WFQ) ไดผ้ลการทดลองทีด่ ี จงึเหมาะสมสาํหรบัการ

ประกนัคณุภาพ (QoS) ของขอ้มลูภาพ และสาํหรบัการประกนั

คณุภาพ (QoS) ของขอ้มลูเสยีงนัน้ พบวา่การจดัควิแบบจดัลําดบัควิ 

(PQ) และแบบการใหน้ํ้าหนัก (WFQ) ไดผ้ลการทดลองทีใ่กลเ้คยีงกนั

จงึมคีวามเหมาะสมพอๆ กนั 

จติตมิา นิตยวรรณ, เฉลมิพล ชาญศรภีิญโญ, โสฬส ชคตัตรยา

พงษ,์ และ ธวชัชยัเอี่ยมไพโรจน์ [5] ได้นําเสนอการจดัการปญัหา

เกีย่วกบัการจดัสรรแบนดว์ธิใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้ โดย

การใช้ โปรแกรมการจัดการแบนด์วิธของเครือข่ายด้วย QoS 

Generator โดยเป็นโปรแกรมประเภท WebApplication ที่มี

จุดประสงค์เพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นในเครือข่าย

ขององค์กรต่างๆ โดยจะทําการติดตัง้บนเครื่อง Server ที่ใช้

ระบบปฏิบตัิการลีนุกซ์ โดยอาศยัหลกัการของการติดต่อกบัเคอร์เน

ลของลนุีกซ์โดยผ่านการสรา้งชุดคําสัง่ต่างๆ (Generated Command) 

ผ่านทางตัว โปรแกรมโดยตัวโปรแกรมนั ้น เ น้นการออกแบบ

อนิเตอร์เฟสให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย อีกทัง้ยงัเป็นระบบที่สามารถ

ติดตัง้ได้โดยง่ายเหมาะสําหรบัใช้ในการควบคุมปริมาณข้อมูลและ

จดัการบรหิารปริมาณแบนด์วิธสําหรบัรองรบับริการต่างๆที่จําเป็น

จะตอ้งใชง้านในเครอืขา่ยขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นนทพน รตันพทิยาภรณ์ [6] ได้นําเสนอวธิเีลอืกจดัลําดบันําส่ง

แพก็เกต็ขอ้มูลตามลําดบัความสําคญัก่อนออกจาก SritrangNet ไปยงั

อินเทอร์เน็ตโดยพฒันาเครื่องมอืชื่อ Traffic Management (TMg) 

ประกอบดว้ยเทคนิคการจดัควิสามแบบ คอื Fist-In First-Out (FIFO), 

Priority Queueing (PQ) และ Class-Based Queueing (CBQ) และ

เครื่องมือ Traffic Tools เป็นชุดเครื่องมือสําหรบับนัทึกข้อมูลใน

เครอืขา่ยและจาํลองสง่แพก็เกต็เขา้สูเ่ครอืขา่ยผลจากการทดสอบแสดง

ให้เห็นว่าเมื่อเกิดความคบัคัง่ในเครือข่าย หรือเมื่อได้จํากดัปริมาณ

ขอ้มูลที่ส่งออกจาก SritrangNet วธิกีารจดัควิทัง้ 3 ใหผ้ลการบรกิาร

นําส่งแพก็เกต็ต่างระดบัความสําคญัสอดคล้องกบัวธิกีารนัน่ๆโดย PQ 

และ CBQ ใหผ้ลการบรกิารดกีว่า FIFO ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายการจดั

ระดบัความสาํคญัใหก้บัแพก็เกต็  

Shubhangi Rastogi and Samir Srivastava [7] ไดเ้ลง็เหน็ถงึ

ความสาํคญัในการจดัควิการใหบ้รกิารของแพคเกต็ภายในเรา้เตอรจ์งึ

ไดท้ําการเปรยีบเทยีบระหวา่ง 3 วธิกีารจดัควิคอื วธิทีี ่1 First in First 

out (FIFO), วธิทีี ่ 2 Priority Queue (PQ), วธิทีี ่ 3 Fair Queue 

(WFQ) ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการทดลองคอื วธิกีารจดัควิแบบ Weighted 

Fair Queuing (WFQ) ไมเ่หมาะสมกบัการนํามาประยุกตใ์ชง้านใน

โปรแกรมประยุกต ์ เช่น VOIP, การประชุม Conference เน่ืองจากมี

กระบวนการทํางานเยอะจงึอาจทําใหเ้กดิการ Delay ขึน้ในเครอืขา่ยได ้

ซึง่แตกต่างกบัวธิกีารจดัควิแบบ First in First out (FIFO) ทีจ่ดัการควิ

ไดอ้ยา่งรวดเรว็เพราะวธิน้ีีไมต่อ้งการเกบ็คา่คอนฟิกของแพคเกต็ 

วรีะชยั แย้มวจี [8] ได้นําเสนอการศึกษาผลกระทบของความ

หนาแน่นของการจราจรในเครือข่าย กับโพรโทคอลค้นหาเส้นทาง

ได้แก่ โพรโทคอล DSDV (Destination Sequenced Distance 

Vector), โพรโทคอล DSR (Dynamic Source Routing) และโพรโท

คอล AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector) ดว้ยการทดลอง

บนระบบจาํลองการทํางานของเครอืขา่ยเฉพาะกจิแบบเคลื่อนที่ โดยใช้

โปรแกรมเน็ตเวริค์ซมิมูเลเตอร ์2 (Network Simulator 2: NS-2) แล้ว

ทําการปรบัปรุงด้วยวธิกีารทางตรรกศาสตรค์ลุมเครอื (Fuzzy Logic) 

ตัง้ชื่อโพรโทคอลใหม่ใหว้่า FzAODV ทดสอบการทํางาน AODV กบั 

FzAODV เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ AODV กบั FzAODV ขัน้ตอน

สุดท้ายคือวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการทดลองของการเพิ่ม

ตรรกศาสตรค์ลุมเครอืบนแบบจาํลอง 

Ansuman Mahapatra, Nachiketa Tarasia, Anuja Ajay, and 

Soumya Ray [9] ไดนํ้าเสนอการนํา Fuzzy Inference system เขา้มา

ช่วยจดัการ ระหวา่ง Peer ในเครอืขา่ย Bittorrent P2P โดยใช ้Fuzzy 

Logic Toolbox ในโปรแกรม Matlab เพื่อจาํลองการนํา Fuzy logic 

แบบ Mamdani-type มาใชง้าน  

Suardinata and Kamalrulnizam Bin Abu Bakar [10] ได้

นําเสนอการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตรค์ลุมเครอื (Fuzzy logic) ในการ
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ปรบัปรุงโพรโทคอลค้นหาเส้นทางบนเครอืข่ายไร้สายเฉพาะกิจแบบ

เคลื่อนที ่ซึง่ปญัหาที่พบปจัจุบนัคอือุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไดเ้คลื่อนที่

ดว้ยความเรว็สงู จะทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงเสน้ทางการสื่อสารอย่าง

รวดเรว็ สง่ผลทําใหป้ระสทิธภิาพการสื่อสารลดลง  

Suardinata, Kamalrulnizam bin Abu Bakar, and Nimitr 

Suanmali [11] ได้นําเสนอวธิกีารจดัการควิของแพค็เก็ตที่เข้ามาใน

การส่งขอ้มูลแบบ Voice Over IP: VOIP เพื่อลดความแออดัภายใน

เครอืข่ายเน็ตเวริค์ โดยการนํา Quality of Service (QoS) มาช่วยลด

ความล่าชา้และการสญูเสยีแพค็เกต็ขอ้มลูในเครอืขา่ย โมเดลที่ผูว้จิยัได้

นําเสนอแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ คอื กระบวนการที่ 1 Queuing 

phase มกีารนําจดัลําดบัความสาํคญัของแพค็เกต็ โดยนํา Fuzzy logic 

เขา้มาปรบัใช้ร่วมกบั PQ algorithms หลงัจากผ่านกระบวนการน้ีแพค็

เกต็จะถูกแบ่งแยกออกป็น Voice มคีวามสําคญัเป็น High, Video มี

ความสําคญัเป็น Medium, และ Text มีความสําคญัเป็น Low 

กระบวนการที่ 2 Classifying phase และกระบวนการที่ 3  

Scheduling phase  

      Shilpa N. Ingoley and Madhu Nashipudi [12] ไดนํ้าเสนอ

แนวทางแกป้ญัหาความแออดั และปญัหาคอขวด Bottleneck ภายใน

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ โดยการนํา Fuzzy Logic Controller (FLC) 

และ Fuzzy Inference System (FIS) เขา้มาช่วยจดัการ การจราจร

เพื่อป้องกนัไมใ่หแ้พค็เกต็เกดิการ ตกคา้งและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ควบคมุความแออดัผลทีจ่ะไดร้บัการกําหนดระดบัของการใช้ควิและให้

เพยีงพอระดบัของการควบคมุความแออดั 

 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P) [13] เป็นเทคโนโลยี

ช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล บริการ และ ทรัพยากรอื่ นๆในเครื่ อ ง

คอมพวิเตอร ์ที่อยู่บนเครอืข่าย โดยไม่จําเป็นต้องมคีอมพวิเตอร์แม่

ข่าย (Central Server) ซึ่งต่างจากระบบ Client-Server ซึ่งต้องมี

คอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) คอยให้บรกิารตามคําขอของเครื่องลูก

ข่าย (Client) ในการขอขอ้มูลบรกิาร และไฟล์ขอ้มูล Peer-to-Peer จะ

มกีารทํางานในลกัษณะที่เป็น Decentralization ส่วนระบบ Client-

Server มีการทํางานเป็นแบบ Centralization งานวิจยัฉบบัน้ีได้

เลอืกใช้ Hybrid Peer-to-Peer ซึ่งเป็นโมเดลแบบมเีครื่องเซริฟ์เวอร ์ที่

ทําหน้าทีค่วบคมุรายละเอยีดของขอ้มลูทีอ่ยูภ่ายในเครอืขา่ย  

Peer

Peer

Peer

Peer
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ภาพที ่1 Hybrid Peer-to-Peer Model 

 การประกนัคณุภาพการให้บริการ (Quality of Service : QoS) 

คอืการสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถอืใหก้บัเครอืขา่ย ซึ่งแนวทาง

ในการรบัสง่ขอ้มลูที่ก่อใหเ้กดิการประกนัคุณภาพการใหบ้รกิาร (QoS) 

[14] ทีนิ่ยมนํามาใชใ้นปจัจบุนัม ี3 รปูแบบ 

 รปูแบบทีห่น่ึง การจดัควิแบบเขา้ก่อนออกก่อน (First in – First out 

Queuing) เป็นเทคนิคการจดัควิที่ไม่ไดม้กีารระบุประเภทของสทิธิใ์น

การเข้าใช้ เทคนิคน้ี ถือว่ามปีระสทิธิภาพ และเหมาะสมสําหรบัการ

เชื่อมโยงทีม่คีวามจสุงู ไมต่อ้งการความล่าชา้มาก หรอืความคบัคัง่ เรา

เตอร์สามารถส่งแพค็เกจไดอ้ย่างรวดเรว็ในขณะที่ลําดบัของแพค็เกจ

ยงัเหมอืนเดมิ 

     รูปแบบที่สอง การจดัควิแบบการจดัลําดบัควิ (Priority Queuing: 

PQ)  เป็นเทคนิคการจัดคิวแบบการจัดลําดับความสําคัญให้กับ

แพค็เกจในการเขา้ใช้สทิธใินเครอืข่ายดว้ยการแบ่งหน่วยความจํา ของ

เราเตอร์ออกเป็นหลายควิเพื่อรองรบัแพค็เกจที่มคีวามสําคญัในระดบั

บรกิารทีต่่างกนั โดยจะใหบ้รกิารแพค็เกจทีม่คีวามสาํคญัสงูก่อนเสมอ 

     รูปแบบที่สาม การจดัคิวแบบการให้น้ําหนัก (Weighted Fair 

Queuing : WFQ) เป็นเทคนิคการจดัคิวโดยให้ความสําคญักับ

การจราจร (Traffic) ด้วยการดู จากปรมิาณ /ขนาดของ (Traffic) ซึ่ง

หากมขีนาดเลก็จะมลีําดบัความสําคญัสูงกว่า (Traffic) ที่มขีนาด ใหญ่ 

แลว้จดัสรรแถบกวา้งสญัญาณใหก้บัแต่ละควิตามค่าถ่วงน้าหนกัเป็นค่า

ร้อยละของขนาดแถบ กว้างสญัญาณของช่องทางออก โดยใช้แฮช 

อลักอรทิมึ (Hash algorithm) 

ฟัซซีลอจิก (fuzzy logic) [15] ตรรกศาสตร์คลุมเครอื ศาสตร์

ด้านการคํานวณที่ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการวิจ ัยด้าน

คอมพวิเตอรแ์ละไดถู้กนําไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆมากมาย ระบบ

ฟซัซเีป็นระบบดา้นคอมพวิเตอรท์ี่ทํางานโดยอาศยัฟซัซลีอจกิที่คดิคน้

โดย L. A. Zadeh ในปีค.ศ. 1965 ซึ่งเป็นผลงานวทิยานิพนธร์ะดบั

ปรญิญาเอก ฟซัซลีอจกิเป็นตรรกะที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจรงิที่ว่า 

ทุกสิง่บนโลกแหง่ความเป็นจรงิไมใ่ช่มเีฉพาะสิง่มคีวามแน่นอนเท่านัน้ 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 โครงสรา้งพืน้ฐานของการประมวลผลแบบฟซัซี ่
 

จากภาพที่ 2 ส่วนที่แปลงการอนิพุตทัว่ไปเปลี่ยนเป็นการอินพุตแบบ

ตวัแปรฟซัซี่ (Fuzzification) เป็นส่วนที่จดัเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ควบคุมประกอบ 2 ส่วนคือฐานกฎ (Rule base) และฐานข้อมูล 

(Database) ฐานกฎ (Rule base) ส่วนของการกําหนดวธิกีารควบคุม 
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เครื่องอนุมานหรอืการตคีวาม (Inference Engine) เป็นส่วนที่ทําหน้าที่

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และกฎ เพื่อใช้ในการตีความหาเหตุผลเหมอืน

กลไก (Defuzzification) เป็นการทําการแปลงขอ้มูลที่อยู่ในรูปแบบฟซั

ซี ่

  

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

4.1 การติดตัง้ระบบปฏิบติัการบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์บบ 

Peer to Peer ในการทดลองผู้วจิยัเริม่ต้นจากการทํา Image file 

ต้นฉบบัของเครื่องคอมพวิเตอร์ที่มกีารระบบปฏิบตัิการ, ติดตัง้ไดว์

เวอร์, แบ่งพาร์ทิชัน่, และติดตัง้โปรแกรมที่ต้องการใช้งาน โดยใช้

โปรแกรม Hiren's BootCD 10.5 [16] เพื่อบบีอดัไฟล์ทัง้หมดที่อยู่ใน

ฮารด์ดสิก์ผลลพัธท์ี่ไดค้อื Image file ที่มขีนาดประมาณ 5 – 10 GB 

จากนัน้นําไฟล์ต้นฉบบัไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server จากนัน้สร้างไฟล ์

Open Tracker [17] ที่มขีนาดเลก็ประมาณ 17 KB ประกอบไปดว้ย

ขอ้มลูทีต่ ัง้ของไฟลต์น้ฉบบั เมื่อเครื่องคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นเครอืข่ายถูก

เปิดขึน้ดว้ยกระบวนการ Wake on Lan ไฟล์ Tracker ที่อยู่บน Server 

จะถูกเรยีกใช้งานทนัทีเพื่อเริม่กระบวนการดาวน์โหลด  Image file 

แบบ Hybrid Peer to Peer จากนัน้จงึทําการคลาย Image file ดว้ย

โปรแกรม Hiren's BootCD 10.5 เพื่อตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารบนเครื่อง

คอมพวิเตอร ์  

Com 4

Com 3

Com 2

Com 6

Com 5

Server

Com 1 
 

ภาพที ่3 การตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารแบบ Hybrid Peer to Peer 

 

       4.2 การประกนัคณุภาพการให้บริการ Quality of Service : 

QoS ในการติดตัง้ระบบปฏิบตัิการบนเครื่องคอมพวิเตอร์ทีละหลาย

เครื่องนัน้ การรบัส่ง Image file ถือเป็นสิง่สําคญัอย่างยิง่ เน่ืองจาก

หากมีการผิดพลาดของข้อมูล ตวัอย่างเช่น การดาวน์โหลดไฟล์ไม่

สมบูรณ์, ความล่าช้าในการดาวน์โหลดไฟล์ จะทําให้การติดตัง้

ระบบปฏิบัติการที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนัน้เสียหาย และไม่

สามารถบูทเครื่องเข้าระบบปฏิบตัิการได้ จากปญัหาข้างต้นผู้วิจยัมี

แนวคดินํา Quality of Service : QoS เขา้มาช่วยในการดาวน์โหลด 

Image file ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

 

ภาพที ่4 แบบจาํลอง QOS ควบคุมการตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารบนเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบ Peer to Peer

 

 
 

1

Download

Best Priority

Broadcast 

Check
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Routing Peer
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QoS

Com 4

Com 3

Com 2

Com 6

Com 5

Server

Com 1 

Failure 
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First in First out

Queuing
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Queuing

Weighted Fair

Queuing
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5
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Fuzzy logic 

Classifier

based on

Matrix 

fuzzy rules 

FIFO

PQ

WFQ

Start 

Download

Com   3

Com   4

Com   5

Com   6

Com   n

Com   1

Com   2

 
  

Crisp input Crisp output

Fuzzification Fuzzy Defuzzifier

จากภาพที่ 4 แสดงขัน้ตอนการทํางานของประกนัคุณภาพการ

ใหบ้รกิารซึง่อธบิายแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ีหน่ึง Broadcast Check Alive Node module ทําหน้าที่

ตรวจสอบโนดทัง้หมดในเครอืข่าย ว่ามโีนดใดที่ออนไลน์พร้อมใช้งาน

อยูใ่นเครอืขา่ยบา้ง 

ขัน้ตอนท่ีสอง Check Bandwidth module ตรวจสอบแบนดว์ธิทีแ่ต่

ละโนดไดร้บัวา่มจีํานวนแบนดว์ธิเท่าใด 

ขัน้ตอนท่ีสาม Routing Peer module รบัขอ้มูลจากสองโมดูลที่ผ่าน

มา แลว้นํามาหาจาํนวนโนดทัง้หมด 

ขัน้ตอนท่ีส่ี Selected QoS module นําตรรกศาสตรค์ลุมเครอื 

(Fuzzy logic) มาประยุกตใ์ชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5 ตรรกศาสตรค์ลุมเครอื (Fuzzy logic) เพือ่เลอืกใชง้าน QoS 
 

    ภาพที่ 5 แสดงขัน้ตอนการนําเอาตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy 

logic) เขา้มาช่วยตดัสนิใจเลอืกเสน้ทางการใหบ้รกิารที่ดทีี่สุดโดยการ

ตัง้กฏให้เหมาะสมกบัการดาวน์โหลดไฟล์และติดตัง้ระบบปฎิบตัิการ 

โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนที่หน่ึง Fuzzifier เป็นการแปลงค่า 

Crisp Input ใหอ้ยู่ในรูปแบบเซ็ตในที่น้ีคอืจํานวนเครื่องคอมพวิเตอร ์

ใหเ้ป็น Fuzzy input โดยการแปลงใหเ้ป็นค่าความเป็นสมาชกิของแต่

ละเซ็ต ส่วนที่สอง Fuzzy ประกอบไปด้วยกฏของ Fuzzy rule ที่

กําหนดขึ้นเพื่อเลือกใช้งาน QoS ที่เหมาะสมในการดาวน์โหลดไฟล์

และตดิตัง้ระบบปฎิบตักิาร จาก 3 รูปแบบคอื FIFO, PQ, และ WFQ 

ส่วนที่สาม Defuzzifier เป็นการนํากฎการควบคุมที่สร้างขึ้น

ประมวลผลกบัฟซัซี่อนิพุตและเริม่การดาวน์โหลดไฟล์และตดิตัง้ระบบ

ปฎบิตักิาร 

ขัน้ตอนท่ีห้า Download Best Priority module เป็นการเริม่ต้นการ

ดาวน์โหลดไฟล ์ของโนดทีผ่า่นกระบวนการทํา QoS แล้ว     ขัน้ตอน

ท่ีหก Failure Detector module ตรวจสอบความผดิพลาดของโนด

แบบเรยีลไทม์ หากมโีนดใดๆ เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการดาวน์

โหลด กจ็ะสง่โนดนัน้กลบัไปยงัขัน้ตอน Routing Peer อกีครัง้ 

 

5. การประเมินผล 

 จากการนําเสนอแนวคดิการออกแบบและพฒันา QoS เพื่อ

ปรบัปรุงคุณภาพสําหรบัการติดตัง้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์แบบ P2P 

ดว้ยตรรกศาสตรค์ลุมเครอื งานวจิยัน้ีไดม้กีารประเมณิผลแบบจําลอง

โดยการวดัผลการประเมิณจากผู้เชียวชาญ 3 ท่าน มีเกณฑ์ในการ

วดัผล คอื 

 4.01-5.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงูมาก 

 3.01-4.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัสงู 

 2.01-3.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง  

 1.01-2.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 

 0.00-1.00 : แสดงใหเ้หน็ถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 ผลจากกลุ่มตวัอย่าง ในการวเิคราะห์เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย (t-

test) เพื่อวดัระดบัความเหมาะสมแบบจาํลองจากผูเ้ชีย่วชาญ ไดด้งัน้ี 
 

รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบั 

1. ความเหมาะสมของ  

Broadcast Check Alive Node module 
3.80 0.44 สูง 

2. ความเหมาะสมของ 

 Check Bandwidth module 
4.40 0.48 สูงมาก 

3. ความเหมาะสมของ Routing Peer module 3.20 0.74 สูง 

4. ความเหมาะสมของ Selected QoS module 4.60 0.48 สูงมาก 

5. ความเหมาะสมของ Download Best 

Priority module 
2.80 0.74 ปานกลาง 

6. ความเหมาะสมของ Failure Detector 

module 
3.80 1.16 สูงมาก 

7. ความเหมาะสมโดยรวมของแบบจาํลอง 4.00 0.89 สูงมาก 

ตารางที ่1 ผลการประเมณิความเหมาะสมของแบบจาํลอง 
 

 จากตารางที่หน่ึง แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิณความ

เหมาะสมของแบบจําลองแนวคิด จากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับสูง  ซึ่งเฉลี่ย 4.00  โดยแบบโมดูลน้ีมีความ

เหมาะสมที่สุดอยู่ในระดบัสูงมาก คอื Selected QoS เฉลี่ย 4.60  และ

ส่วนที่มีความเหมาะสมตํ่าสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คือ Download 

Best Priority มคีา่เฉลีย่  2.80 
 

6. สรปุ 

 งานวิจยัที่ได้นําเสนอแบบจําลองการติดตัง้ระบบปฏิบัติการบน

เครื่องคอมพวิเตอรท์ลีะหลายเครื่องบนเครอืข่าย Peer to Peer (P2P) 

แบบมกีารประกนัคุณภาพการให้บรกิาร Quality of service (QoS) 

แบบจําลองประกอบดว้ย  6 โมดูลดงัต่อไปน้ี 1) Broadcast Check 

Alive Node module ใช้สําหรบัตรวจสอบโนดทัง้หมดในเครอืข่าย 2) 

Check Bandwidth module ใช้ตรวจสอบขนาดของแบนด์วิด 3) 

Routing Peer module ทําหน้าที่รบัขอ้มูลจากสองโมดูลที่ผ่านมาแล้ว
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นํามาหาจํานวนโนดทัง้หมด 4) Selected QoS module ใช้สําหรบั

จดัลําดบัความสําคญั และความเหมาะสมว่าโนดที่มีแบนด์วิธน้อย 

จะตอ้งจบัคูด่าวน์โหลดกบัโนดทีม่แีบนดว์ธิมากกว่าโดยใช้ตรรกศาสตร์

คลุมเครอื (Fuzzy logic) 5) Download Best Priority module ใช้

สําหรบัดาวน์โหลดไฟล์ ของโนดที่ 6) Failure Detector module ทํา

หน้าทีต่รวจสอบความผดิพลาดของโนดแบบเรยีลไทม ์หากมโีนดใดๆ 

เกิดข้อผดิพลาดในระหว่างการดาวน์โหลด ผลการประเมินผลโมเดล

จากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5. โมดูล Selected 

QoS มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 4.60  โมดูล Download Best Priority มมีคี่า

ค่าเฉลี่ยปานกลางคอื 2.80 สําหรบังานวจิยัในอนาคตผูว้จิยัจะทําการ

พฒันาตนัแบบสําหรบัทดสอบการใช้งานจริงเพื่อประสิทธิภาพของ

แบบจาํลองต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบับุคคลทัว่ไปที่มคีวาม

ตอ้งการทีจ่ะจะซือ้เสือ้ผา้แต่ไม่สามารถเดนิทางไปทดลองสวมใส่ชุดตาม

สถานที่ต่างๆที่จดัจําหน่ายเสื้อผ้าได้ โดยการใช้เทคนิคการนําแบบชุด

เสือ้ผา้แบบ 3 มติมิาใสก่ระดกูและเชื่อมกบัระบบการมองเหน็ของกล้องคี

เนคและทําใหก้ารเคลื่อนทีส่มัพนัธกนัระหว่างตวัแบบชุดและโครงกระดูก

ที่กล้องคเีนคมองเห็น โปรแกรมที่พฒันาจะมีเสื้อผ้าชนิดต่างๆให้ผู้ใช้

เลือกผ่านโปรแกรมและเชื่อมต่อกับระบบกล้องคีเนคแสดงผลทาง

จอแสดงผลเพื่อผู้ใช้จะสามารถตดัสนิใจซื้อหรอืดูว่าชุดที่เลอืกเหมาะสม

กบัตวัเองมากน้อย โดยจะแสดงผลเป็นรูปของลูกค้าพร้อมกบัเสื้อผ้าที่

เลอืกผา่นโปรแกรมและยงัสามารถปรบัขนาดของเสือ้หาใหเ้หมาะสมกบั

ขนาดตวัของผูส้วมใส่ได้ และจะวดัผลความเรว็และความถูกต้องในการ

ใชเ้วลาเปลีย่นในแตล่ะชุดและขนาดชุดของทีผู่ใ้ชส้วมใส ่

 ประโยชน์ของงานวิจ ัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

เครื่องมอืการสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์ประเภทเสือ้ผา้ รองเท้า โดยที่ผูซ้ื้อไม่

ต้องเดนิทางไปทดลองสินค้าด้วยตวัเอง และมัน่ใจได้ว่าชุดที่ส ัง่ซื้อได้

ขนาดทีเ่หมาะสมกบัตวัผูส้วมใสแ่ละรสนิยมการแต่งตวัของผูส้วมใส ่   

 คาํสาํคญั: Virtual Dressing Room, Kinect, Motion Detection 

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 

1. คาํนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญั 

    เสือ้ผา้เป็นสว่นหน่ึงของปจัจยัพืน้ฐานหน่ึงในหา้อยา่งในการดํารงชวีติ

อยู่ของมนุษย์ โดยคนเราจะมีความชอบเสื้อผ้าที่แตกแต่งกัน และมี

รปูรา่ง สผีวิ ทีแ่ตกต่างกนั เสือ้ผา้ที่คนอื่นใส่แล้วสวย กไ็ม่ไดห้มายความ

ว่าเราจะใส่ได้สวยเหมอืนกนั การแต่งตวัควรเลือกจากลกัษณะรูปร่าง

ของตวัเองเป็นหลกั ควรเลอืกใสเ่สือ้ผา้ เครื่องแต่งกายที่เหมาะกบัตวัเอง 

นอกจากจะทําให้ผู้ที่สวมใส่ดูดี มีรสนิยมแล้ว ยงัทําให้ตวัผู้ที่สวมใส่มี

ความมัน่ใจเพิ่มขึ้นแต่ในบางครัง้เราอาจไม่ได้มีเวลาออกไปเลือกซื้อ

เสือ้ผา้ดว้ยตวัเอง จะฝากผูอ้ื่นซือ้กอ็าจไมไ่ดต้รงตามทีต่อ้งการ  

 อย่างไรก็ตามในปจัจุบนัเริม่มีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเพิ่ม

ความสะดวกสบายให้กบัการดํารงชวีติของมนุษยน์ัน้สะดวกขึน้ไม่ว่าจะ

เป็นการสัง่อาหารผ่านอินเทอร์เน็ต การสัง่ซื้อเสื้อผ้าผ่านเวบ็ไซด์แต่ก็

ยงัคงมปีญัหาในเรื่องทีส่นิคา้ไมเ่หมอืนกบัรูปภาพที่ถ่ายและขนาดเสือ้ผา้

ที่ในปจัจุบนัมีหน่วยวดัที่ไม่เหมอืนกนัในแต่ละประเทศ โรงงานที่ผลิต

อาจใช้หน่วยวดัที่ไม่เท่ากนั และหากผูซ้ื้อไม่ไดล้องสวมใส่จรงิๆกอ็าจจะ

ไมส่ามารถบอกไดว้า่เสือ้ตวัน้ีเหมาะสมกบัผูส้วมใสเ่พยีงใด และไม่ม ัน่ใจ

วา่จะสวมแลว้พอดกีบัรา่งกาย 

 ดงันัน้งานวจิยัน้ี จงึเสนอแอพพลิเคชัน่การพฒันาระบบหอ้งลองเสื้อ

เสมือนจริงโดยใช้กล้องคเีนค เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถมัน่ใจได้ว่าเสื้อผ้าที่

ส ัง่ซื้อจะเหมาะสมกบับุคลิกของผูใ้ส่และขนาดพอดกีบัร่างกายผู้สวมใส่

เพื่อช่วยแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ี 

1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

  1. เพื่อเสนอเทคนิคในการเพิม่ความสะดวกในการเลอืกซื้อชุด

โดยไม่ต้องเดินทางไปทดลองสวมใส่ด้วยตัวเองโดยประยุกต์ใช้กับ

กลอ้งคเีนค   

  2. เพื่อศกึษาการสรา้งหอ้งทดลองเสือ้ผา้เสมอืนจรงิ 

1.3 ขอบเขตของการศกึษา 

 งานวจิยัน้ีประกอบไปด้วยสองส่วนหลกัๆ คือการออกแบบและการ

ประเมินผล ในส่วนแรกคือการออกแบบโปรแกรมสําหรบัห้องทดลอง

เสื้อผา้จําลอง แล้วประเมนิผลในเรื่องของความเรว็และความถูกต้องใน

การเปลี่ยนเสื้อผ้าและปรบัขนาดในแต่ละชุด ในส่วนที่สองเป็นการ

ทดลองประเมนิผลระบบ โดยกลุ่มทดสอบจํานวน 60 คนนักศึกษาชัน้ปี 

2 ช่วงอายปุระมาณ   19-21 ปี  
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 การตรวจจบัการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ (Human Motion 

Capture) เป็นกระบวนการการบนัทกึการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์

ใหอ้ยูใ่นรปูแบบดจิติอล การตรวจจบัการเคลื่อนไหวของร่างกายสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบหลกั ได้แก่ การตรวจจบัการเคลื่อนไหวโดย

การทําเครื่องหมายตามตําแหน่งต่างๆ บนร่างกาย (Marker Motion 

Capture) และการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยปราศจากการทํา

เครื่องหมายตามตําแหน่งต่างๆ บนร่างกาย (Markerless Motion 

Capture) 

 การตรวจจบัการเคลื่อนไหวโดยการทําเครื่องหมายตามตําแหน่ง

ต่างๆ บนร่างกาย จะใช้วิธีการติดเครื่องหมายตามข้อต่อต่างๆ บน

ร่างกาย หรือติดเครื่องหมายลงบนชุดที่สวมใส่ แล้วใช้กล้องตรวจจบั

เครื่องหมายทีต่ดิไว ้จากนัน้จะใชซ้อฟตแ์วรท์ําการวเิคราะหต์ําแหน่งของ

เครื่องหมายเพื่อสรา้งตําแหน่งของขอ้ต่อของร่างกายในรูปแบบสามมติ ิ

การทําเครื่องหมายตามตําแหน่งต่างๆ บนร่างกายอกีวธิกีารหน่ึง จะใช้

วธิกีารติดอุปกรณ์บอกตําแหน่งไว้ที่ร่างกายโดยตรง วธิกีารน้ีจงึไม่ต้อง

ใช้กล้องในการตรวจจับ และทําให้ได้ตําแหน่งของข้อต่อในสามมิติ

โดยตรง 

 การตรวจจบัการเคลื่อนไหวโดยปราศจากการทําเครื่องหมายตาม

ตําแหน่งต่างๆ บนรา่งกาย จะใช้กล้องตรวจจบัภาพการเคลื่อนไหว แล้ว

ใช้ซอฟต์แวร์ทําการวิเคราะห์ภาพที่กล้องตรวจจบัได้ เพื่อแยกภาพ

ร่างกายออกจากภาพพื้นหลงั จากนัน้จะทําการวเิคราะห์ภาพร่างกาย 

เพื่อสรา้งตําแหน่งของขอ้ตอ่ของรา่งกายในรปูแบบสามมติ ิ

 2.1 Evaluating a Dancer's Performance using Kinect-based 

Skeleton Tracking  

 งานวจิยัของ D. Alexiadis, P. Kelly, P. Daras, N. E. O'Connor, T. 

Boubekeur,และM. B. Moussa (2011) [1] ไดท้ําการศกึษาเกี่ยวกบัการ

วดัประสทิธิภาพของนักเต้นโดยใช้กล้อง Kinect ในการตรวจจบัการ

เคลื่อนไหว ในการให้ข้อมูลการตรวจจบังานวิจยัน้ีใช้การเปรยีบเทียบ

ตําแหน่งของขอ้ต่อของนกัเตน้สองคนที่ไดจ้ากการตรวจจบัตามเวลาจรงิ

มาเป็นส่วนหน่ึงในการให้คะแนนการเต้น ผลการศึกษาของงานวจิยัน้ี

แสดงใหเ้หน็ว่าสามารถนําขอ้มูลตําแหน่งของขอ้ต่อและมอื ไปใช้งานใน

ดา้นการตรวจจบัการเคลื่อนไหวไดภ้าพที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 การตรวจจบัการเคลื่อนไหวของคนและโมเดล [1] 

 

 2.2 Third Chinese Conference on Intelligent Visual Surveillance  

 งานวจิยัของ X. Yu, L. Wu, Q. Liu และ H. Zhou (2011) [2] ได้

เสนอวธิกีารประเมนิการแสดงอารมณ์ดา้นลบของเดก็ดว้ยขอ้มูลที่ไดร้บั

จากการตรวจจบัการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง Kinect ตามที่แสดงในภาพ

ที ่2 งานวจิยัน้ีนําขอ้มลูการตรวจจบัการเคลื่อนไหวที่ไดไ้ปวเิคราะหด์ว้ย

อัลกอริทึมในการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Stochastic Grammar 

งานวจิยัน้ีทําการทดสอบระบบต้นแบบเปรยีบเทียบกบัการบนัทึกภาพ

เคลื่อนไหวและการจดบนัทกึพฤตกิรรมที่เดก็แสดงออก ผลของงานวจิยั

น้ีแสดงให้เหน็ถงึระบบต้นแบบที่ช่วยในการวเิคราะห์พฤตกิรรมและการ

แสดงอารมณ์ดา้นลบของเดก็ และชว่ยในการแกไ้ขพฤตกิรรมของเดก็ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ตวัอยา่งพฤตกิรรมของเดก็ทีบ่นัทกึโดยใช้กลอ้ง Kinect [2] 

 

 2.3 Real Time Extraction of Body Soft Biometric from 3D 

Videos 

 งานวจิยัของ C. Velardo และ J. Dugelay (2011) [3] ไดเ้สนอระบบ

การบ่งบอกคุณลกัษณะภายนอกของบุคคล (Body Soft Biometric) โดย

ใช้กล้อง Kinect ตรวจจบัร่างกายของผู้ใช้ จากนัน้จะนําข้อมูลการ

ตรวจจบัที่ได้ไปคํานวณหาส่วนสูง น้ําหนัก และเพศของผู้ใช้คนนัน้

โดยประมาณ ตามทีแ่สดงใน ภาพที ่3 งานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึแนวทาง

ในการระบุตวัตนของบุคคลโดยใชก้ลอ้ง Kinect 

 

 
 

ภาพที ่3 ระบบการบ่งบอกคุณลกัษณะภายนอก 

ของบุคคลโดยใช้กลอ้งKinect [3] 
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2. วิธีดาํเนินการวิจยั 

   การวิจยัเรื่องการพฒันาระบบห้องทดลองเสื้อผ้าเสมือนจริงโดยใช้

กลอ้งคเีนคไดกํ้าหนดวธิกีารดาํเนินงานวจิยัดงัน้ี 

2.1 การออกแบบระบบ Interactive เพื่อการควบคุมโปรแกรมโดย

เทคโนโลยกีารตรวจจบัการเคลื่อนไหว  

 ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวภาพผ่านหน้ากล้องคีเนคได้นํา

ไลบรารขีอง Kinect SDK โดยจะเขยีนโปรแกรมผา่นโปรแกรม Unity 3D 

โดยกล้องจะทําการตรวจจบัรูปร่างของคนแล้วจะนํา Skeleton ไป

ซอ้นทบับนภาพ โดยท่ายนืจะกําหนดเป็น 20 Joint และท่านัง่จะกําหนด

เป็น 10 Joint [4] 

 

        
 

ภาพที ่4 แสดงการจาํลองภาพโดยตวักลอ้งจะแสดง Joint ต่างๆ 

เมื่อจบัภาพของคนไดท้ัง้แบบท่ายนืและท่านัง่ [4] 

 

 จากนัน้กท็ําการเขยีนโปรแกรมเก็บค่า เฉพาะ Joint  Hand Right 

และ Joint Hand Left เพื่อนําค่า Position ของตําแหน่งมือไป

เปรยีบเทียบกบัตําแหน่ง Cursor ลูกศรบนจอภาพ เพื่อให้ไดต้ําแหน่ง

และพกิดั สําหรบัการควบคุม Interface ของโปรแกรม โดยตัง้ค่าว่าถ้า 

Cursor หยุดอยู่ที่ Menu ใดๆของโปรแกรมเป็นเวลา 3 วนิาท ีจะถอืว่า

เป็นการเลอืกเขา้ Menu นัน้ๆ 

                         
ภาพที ่5 แสดงชื่อ Skeleton Joints Cursor 

ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบั Position [4] 

2.2 เทคนิคการนํา Model ชุดเสือ้ผา้แบบ 3 มติมิาทาบกบัรา่งกาย 

    ในการนําแบบ Model แบบ 3 มิติมาทาบกับร่างกายของผู้ใช้

เน่ืองจากตวักล้องคีเนค ในการให้ข้อมูลตําแหน่งของ Joint ของผู้ถูก

ตรวจจบัไดโ้ดยตําแหน่งของจุดกําเนิด (X=Y=Z = 0) จะเป็น ตําแหน่ง

ของกลอ้งทีใ่ชใ้นการตรวจจบั ตามที่แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งแกน Z  จะเป็น

ทศิทางทีก่ลอ้งตรวจจบั คา่ X จะเป็นค่าแสดงระยะทางที่ห่างออกไปจาก

จดุกําเนิดตาม แนวนอนสมัพทัธก์บักล้องที่ตรวจจบั จะมคี่าเป็นบวกเมื่อ

ตําแหน่ง ทีถู่กตรวจจบัไดยู้่ทางดา้นขวาของกล้อง ค่า Y จะเป็นค่าแสดง

ระยะทาง ทีห่า่งออกไปจากจดุกําเนิดตามแนวตัง้ทีก่ล้องตรวจจบั จะมคี่า

เป็นบวก เมื่อตําแหน่งที่ถูกตรวจจบัไดอ้ยู่สูงกว่าตําแหน่งของกล้อง และ

ค่า Z จะเป็น ระยะทางที่ห่างออกไปจากกล้องโดยจะมคี่าเป็นบวกเสมอ   

ตําแหน่งของ Joint ทีไ่ดร้บ้จาก API จะสมัพนัธกบัตําแหน่งของ ร่างกาย

มนุษย ์15 ตําแหน่ง แต่ละตําแหน่งของ Joint จะมคี่า X, Y และ Z  ใน

หน่วยมลิลิเมตร และมีฟิลด์ fConfidence แสดงสถานการณ์ตรวจจบั 

ตําแหน่งขอ้ต่อนัน้ๆ โดยจะมคี่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่ง 1 หมายถงึ สามารถ 

ตรวจจบัได ้และหากน้อยกว่า 1 หมายถึง ไม่สามรถตรวจจบัได ้โดยทํา

การตรวจจบัรูปร่างของคนแล้วจะนํา Skeleton ไปซ้อนทบับนภาพ โดย

ท่ายนืจะกําหนดเป็น 20 Joint แบบ ชุดเสือ้ผา้ Model 3 มติ ิเราจงึทํา

การใส่ Bone (Skeleton) ใหก้บัเสือ้ผา้ จํานวน 15 Joint ที่ไม่ไดใ้ส่ไดแ้ก่ 

Head, Hand Right, Hand Left, Food Right และ Food Left เน่ืองจาก

จดุต่างๆเหล่าน้ี ไมม่ใีนแบบของเสือ้ผา้  

           

        ภาพที ่6 แสดงการใส ่Bone ใหก้บัเสือ้ผา้ 

จากนัน้จะเขยีนโปรแกรมกําหนดจุด Skeleton ที่เสือ้ผา้จะไปทบัร่างผูใ้ช้

โดยยดึจุด Joint Spine ซึ่งเป็น Joint หลกัของร่างมนุษย ์และตามดว้ย 

Joint ต่างๆตามที่หลงั และกําหนดว่าหาก Position ของ Skeleton ของ

ผูใ้ชเ้ปลีย่นไปจะทําให ้Skeleton ของเสือ้ผา้เปลี่ยนตามไปดว้ย จงึทําให้

เสือ้ผา้ทาบไปกบัรา่งผูใ้ช ้ 
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 ภาพที ่7 ผลการนํา Model ชุดไปทาบกบัรา่งกาย 

2.3 การแปลงระบบพกิดั 

 เน่ืองจากกล้อง Kinect ที่ใช้ในการตรวจจบัการเคลื่อนไหว จะใช้

ตําแหน่งของกล้องเป็นตําแหน่งจุดกําเนิด ทําให้ตําแหน่งของข้อต่อที่

เสือ้ผา้มคี่าแตกต่างกนั เพราะมตีําแหน่งจุดกําเนิดที่เป็นตําแหน่งอ้างอิง

ต่างกัน ดงันัน้ จึงต้องมีการแปลงระบบพิกัดของกล้องกับข้อต่อบน 

Model เสือ้ผา้ ใหเ้ป็นระบบพกิดัเดยีวกนั เพื่อปรบัตําแหน่งของขอ้ต่อให้

มตีําแหน่งอา้งองิเดยีวกนั 

 การแปลงระบบพกิดั (Coordinate System Transformation) [5] ใน

งานวจิยัน้ี จะใช้การหมุน (Rotation) และการยา้ย (Translation)ในระบบ

พกิดัสามมติ ินํามาสรา้งเมตรกิซ์การแปลง (TransformationMatrix) โดย

นําเมตรกิซ์การหมุนในแต่ละแกนมาคูณกนั ทําให้ได้เมตริกซ์การหมุน

แบบ X-Y-Z Fixed Angles Rotation ตามที่แสดงในสมการที่ 2 จากนัน้

นําเมตรกิซ์การยา้ยมาคูณกบัเมตรกิซ์การหมุนจะทํา ใหไ้ดเ้มตรกิซ์การ

แปลงทีม่ที ัง้การยา้ยและการหมนุพรอ้มกนั ตามทีแ่สดงในสมการที ่4  

 

 

 

 
  เมื่อ P คอื จดุพกิดัของขอ้ต่อใดๆ 

  P’ คอื จดุพกิดัของขอ้ต่อนัน้หลงัทําการปรบัระบบพกิดั 

 จากนัน้มาคาํนวณหาคา่เฉลี่ย ตามที่แสดงในสมการที่ 10 ซึ่งจะทําให้

ได้ค่าตําแหน่งเฉลี่ยของข้อต่อนัน้นํามาใช้เป็นค่าตําแหน่งของข้อต่อที่

ประกอบกนัเป็นโครงรา่งมนุษยข์ึน้ใหม ่

 
เมื่อ Q คอื จดุพกิดัเฉลี่ยของขอ้ต่อใดๆ ที่คํานวณจากจุดพกิดัของขอ้ต่อ

นัน้หลงัจากทําการปรบัระบบพกิดั 

2.4 การกําหนดประชากรและคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัทีม่กีลุ่มทดสอบ 1 กลุ่ม โดยประชากรทีใ่ช้

เป็นนักศกึษา ชัน้ปีที ่2 จาํนวน 60 คน โดยใหก้ลุ่มทดสอบทํากาทดสอบ

ในเรื่องความเรว็และความถูกตอ้งในการใชเ้วลาเปลีย่นในแต่ละชุดทีผู่ใ้ช้

สวมใส่ 
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3. ผลการวิจยั 

 งานวิจยัน้ีทําการทดสอบประสิทธิภาพถึงความเร็วของวิธีการและ

ระบบที่นําเสนอ โดยการพัฒนาโปรแกรมทัง้สอง คือ 1.ระบบการ

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวสําหรบัการเลือกชุด และ 2. คือระบบการ

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวสาํหรบัปรบัขนาดของชุด  ขึน้มาดว้ยภาษา C# 

ใช้ Kinect SDK เวอรช์นั Beta 1 และตดิตัง้กล้องอยู่บนระนาบที่ขนาน

กบัระนาบพื้นที่ทําการตรวจจบัสูงจากระนาบพื้น 0.6 เมตร ห่างออกไป 

1.5 เมตร โดยกําหนดโจทยท์ี่ใช้ทดสอบดงัต่อไปน้ี เปลี่ยนชุด A, ปรบั

ขนาดชุด A , เปลี่ยนชุด B, ปรบัขนาดชุด B, เปลี่ยนชุด C, ปรบัขนาด

ชุด C โดยจะจบัเวลาตัง้แต่ผู้ทดสอบเข้ามายนืหน้ากล้องให้เปลี่ยนและ

ปรบัขนาดเสือ้ผา้ใหพ้อดกีบัรา่งกายของผูท้ดสอบจงึถอืว่าจบการทดสอบ 

1 ชุดโดยจะมีปุ่มแสดงว่าผู้ใช้พอใจกบัชุดที่ใส่แล้วจึงหยุดเวลามที่จบั 

โดยผลเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนและปรบัเปลี่ยนขนาดชุดอยู่ที่ 15 

วนิาท ี 
     ตาราง 1. ตารางแสดงผลการทดสอบความเรว็และความถูกตอ้ง 

ในการเปลีย่นชดุและปรบัขนาดของชดุ 

ประเภทการทดสอบ จาํนวน

คนที่

ทดสอบ 

(ครัง้) 

เวลาทีใ่ชใ้น

โปรแกรม 

(วนิาทเีฉลีย่) 

เวลาทีใ่ชใ้น

การเปลี่ยน

ชุดจรงิ 

(วนิาทเีฉลีย่) 

- เปลีย่น ชุด A 

- ปรบัขนาดชุด A ให้

พอดกีบัตวัผูส้วมใส ่

60 18 40 

- เปลีย่น ชุด B 

- ปรบัขนาดชุด B 

ใหพ้อดกีบัตวัผูส้วมใส ่

60 15 42 

เปลีย่น ชุด C 

- ปรบัขนาดชุด C 

ใหพ้อดกีบัตวัผูส้วมใส ่

60 12 45 

 

4. สรปุ 

 งานวจิยัชิ้นน้ีได้เสนอเทคนิคในการพฒันาเครื่องมอืการสัง่ซื้อสนิค้า

ออนไลน์ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปทดลอง

สนิคา้ดว้ยตวัเอง และมัน่ใจไดว้่าชุดที่ส ัง่ซื้อได้ขนาดที่เหมาะสมกบัตวัผู้

สวมใส่และรสนิยมการแต่งตัวของผู้สวมใส่ โดยเป็นการประยุกต์ใช ้

กล้องคเีนค ของ Microsoft เข้ามาตรวจจบัร่างกายของผูใ้ช้ ซึ่งผลการ

ทดสอบผูใ้ช้สามารถทดลองสวมใส่ชุดไดค้่อนขา้งเรว็มากกว่าการเขา้ไป

ทดลองเสื้อผ้าในห้องเสื้อจริงมาก ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ผู้ซื้อสามารถ

ตดัสนิใจไดใ้นการซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ในการซื้อเสือ้ผา้ในแต่ละครัง้

และอาจเพิม่ยอดขายทีม่ากขึน้ 

 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ในส่วนของการทํางานทดลอง 

ผูว้จิยัได้ทําการทดสอบกบันักศกึษาเท่านัน้ โดยกลุ่มทดสอบจํานวน 60

คนนักศึกษาชัน้ปี 2 แต่ยงัไม่ได้มีการทดลองกบัผู้ซื้อสินค้าจรงิ ดงันัน้

เพื่อประโยชน์ที่แท้จรงิตามวตัถุประสงค์ควรเพิม่การทดลองในการขาย

เสื้อผ้าจรงิด้วย และมกีารวเิคราะห์การทํางานมากขึ้น เพื่อประโยชน์ที่

แทจ้รงิในอนาคต 
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การออกแบบเวบ็แอพพลิเคชนัเพ่ือวิชวลไลเซชนัข้อมลูทศันคติของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารโดยใช้

กรอบแนวคิด D3 

Designing a Data Visualization Application for Customer Perceptions of Restaurants Using 

D3 Framework 
ปุน่ ลิม้ตระกลู1 กติตมิา  เมฆาบญัชากจิ2 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ กรงุเทพฯ 
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บทคดัย่อ 

การใชเ้ดตา้วชิวลไลเซชนัในวงการทีม่กีารแขง่ขนัสงู และตอ้งการ

ผลลพัธใ์หถู้กตอ้งตามเป้าหมายทางธุรกจิ วชิวลไลเซชนัจงึเป็นสิง่สาํคญัสิง่

หนึ่ง ช่วยใหบุ้คคลและธุรกจิทาํงานไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้

กว่าเดมิ โดยสามารถนํามาใชด้ว้ยกรรมวธิทีีใ่หเ้ขา้ใจขอ้มลูไดด้ขี ึน้ ผูว้จิยั

เหน็ถงึปญัหาของการนําเสนอของขอ้มลูปรมิาณมากของผลสาํรวจทศันคติ

ของผูบ้รโิภคต่อธุรกจิรา้นอาหาร งานวจิยันี้พฒันากรอบแนวคดิการจดัทาํ

เดตา้วชิวลไลเซชนัสาํหรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อรา้นอาหาร โดยจดัการ

และกรองชุดขอ้มลูตวัแปรทศันคตขิองผูบ้รโิภค ซึง่จดักลุ่มตวัแปรทีม่อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นอาหารเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มปจัจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม กลุ่มปจัจยัดา้นปฏสิมัพนัธ ์ และกลุ่มปจัจยัดา้นผลลพัธ ์ และ

ออกแบบเวบ็แอพพลเิคชนัเพือ่นําเสนอวชิวลไลเซชนัขอ้มลูทศันคตซิึง่เป็น

ตวัแปรของกระบวนการตดัสนิใจเลอืกรา้นอาหาร การนําเสนอวชิวลไลเซชนั

แสดงตําแหน่งรา้นอาหารโดยใชก้เูกิล้แมพและแสดงขอ้มลูปจัจยัดงักล่าวดว้ย

กรอบโปรแกรมของเดตา้วชิวลไลเซชนั D3 ในการเปรยีบเทยีบรา้นอาหาร 

 

คาํสาํคญั: เดตา้วชิวลไลเซชนั, มติปิจัจยัคุณภาพ, รา้นอาหาร 

 

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 

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. 

 

Keywords: Data visualization, Quality dimensions, Restaurants  

I.  บทนํา 

 โลกสมยันี้มขีอ้มลูจาํนวนมาก บางขอ้มลูไดนํ้าเสนออกมาใหเ้หน็ใน

รปูแบบของภาพ การใชภ้าพในการนําเสนอนัน้เพื่อทีจ่ะทําใหค้นอื่นสามารถ

สงัเกตเหน็รปูภาพและเขา้ใจสิง่ทีต่อ้งการจะสือ่ ปจัจุบนัวทิยาศาสตร์ไดม้กีาร

ทําให้รูปภาพเหล่านัน้เขา้ใจมากยิง่ขึ้น โดยใช้สื่อใหม่ทําให้เราเขา้ใจสนิค้า

และผลกระทบต่อสนิคา้มากขึน้ ที่มาการพฒันาของสื่อใหม่นัน้มาจากโครง 

กราฟ แผนภาพ และสญัลกัษณ์  ในขณะทีส่ ื่อใหม่บางสื่อทําใหภ้าพเกดิการ

ซบัซ้อนร้าน แต่สื่อใหม่นัน้ก็ทําให้การเช้าใจภาพอีกวตัถุประสงค์นึงด้วย 

ขอ้มลูภาพจํานวนมากที่ถูกทําออกมาในการสร้างภาพเสมอืนต้องใชค้วาม

คมชดัและความรูส้กึในการแสดงออกในรปูแบบไดนามคิ  Rudolf[9] กล่าวว่า 

”วสิยัทศัน์ไมไ่ดใ้ชห้ลกัการเครื่องมอืในการบนัทกึแต่ใชค้วามเขา้ใจโครงร่าง

อย่างมนีัยสําคญั” วชิวลไลเซชนัเป็นเทคนิคทกี้าวหน้าในเรื่องมุมมองการ

นําเสนอสารสนเทศดว้ยปรมิาณขอ้มลูทีม่เีป็นจํานวนมาก ตําแหน่งทางภมิ

ศาสตร์ (ละตจิูด ลองตจิูด) ในการจดัทําแผนที ่สามารถจดัความสมัพนัธ์กบั

ตําแหน่ง ทาง ภมูศิาสตร ์อธบิายสิง่ทีซ่บัซอ้นใหเ้ขา้ใจงา่ยจากผลการสาํรวจ- 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสถติ,ิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นนักจติวทิยา พบว่า เทคนิควเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิช่วยอธบิายขอ้มูล

เชงิภาพหรอืเรยีกว่า วชิวลไลเซชนั”  

  การใชเ้ดต้าวชิวลไลเซชนัในปจัจุบนันี้มใีชใ้นเชงิธุรกจิต่างๆ เป็น

จาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวงการทีม่กีารแข่งขนัสูงและยงัต้องทํางาน

ใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่อ้งการอย่างถูกตอ้ง การทําใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบั

ธุรกจิจงึเป็นสิง่สําคญัสิง่หนึ่ง วชิวลไลเซชนัช่วยใหบุ้คคลและธุรกจิสามารถ

ทาํงานไดส้ะดวกและประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้กว่าเดมิ วชิวลไลเซชนัต้องทํา

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

262



ให ้จากการศกึษาเบือ้งตน้ยงัไมพ่บว่ามรีะบบหรอืแอพพลเิคชนัใดทีส่ามารถ

แสดงขอ้มลูทัง้สามไดค้รบถว้นจากขอ้มลูปรมิาณมาก ผูว้จิยัจงึเหน็ถงึปญัหา

ของการนําเสนอขอ้มูลปรมิาณมาก การศกึษานี้จงึใช้เทคนิควชิวลไลเซชนั

ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ตวัอย่างเช่น  ตวัแปรของกระบวนการคดิในการตดัสนิใจเลอืกร้านอาหาร 

เช่น เมนูอาหาร ป้ายโฆษณาร้านอาหาร ราคา สภาพแวดล้อมต่างๆ 

คุณภาพการบรกิาร เป็นต้น ดงันัน้ หากมกีารใช้หลกัการวชิวลไลเซชนัเขา้

มาช่วยนําเสนอขอ้มูลหรือตัวแปรของกระบวนการคดิ ก็จะช่วยให้เข้าใจ

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสามดา้นขา้งต้นไดม้ากขึน้ และมปีระโยชน์

ต่อผูบ้รโิภค  

 ยุคเทคโนโลยสีมยัใหมน่ี้มขีอ้มลูปรมิาณมากขึน้ ขอ้มลูจะ

เป็นประโยชน์กต่็อเมือ่ถูกนํามาใชด้ว้ยกรรมวธิทีีใ่หเ้ขา้ใจขอ้มลู  ขอ้มลูวชิวล

ไลเซชนัเป็นทางเลอืกทีเ่รว็ทีสุ่ดทีจ่ะใชส้ือ่สารกบัผูใ้ช ้ 

 

2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 
 

รปูที ่1 การเขา้สู่หน้าจอแสดงระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์[1]  

วทิยานิพนธข์องลาวลัย ์ ศรศีกัดิว์ฒันะ [1] ไดก้ล่าวถงึหลกัการ 

ภมูศิาสตรท์ศันภวิฒัน์ (Geographic Visualization) ซึง่เป็นการแปลงขอ้มลู

พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ ์ จากขอ้มลูตวัเลข (ละตจิดูและลองตดิ

จดู) เป็นรปูภาพ การแสดงผลขอ้มลูในเชงิกราฟิกส ์งานวจิยันี้ไดจ้ดัทาํแผนที่

กบัการจดัการฐานขอ้มลูอุตสาหกรรมไอซทีใีหด้งูา่ยและไมซ่บัซอ้น โดย

คาํนึงถงึ Usability เป็นหลกั เพือ่ลดความซํ้าซอ้นของการจดัเกบ็ขอ้มลูอุตา

หกรรมไอทใีนประเทศไทย  

วทิยานิพนธข์อง John E Stewat [3] ไดเ้สนอแนวคดิการประเมนิ

การวชิวลไลเซชนัแบบวงแหวน (Ringmaps) ซึง่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการแสดง

ขอ้มลูปรมิาณมหาศาลของการแพร่หลายโรคเบาหวานในรฐัเซาทแ์คโรไลนา 

โดยเป็นขอ้มลูของผูร้บัการประกนัสุขภาพของรฐั การยงัไมไดจ้ดัการ

แสดงผลอตัราการพบโรคเบาหวานของประชากร (diabetes prevalence 

rates) ใน 46 รฐั ผลวจิยัพบว่า การใชว้ชิวลไลเซชนัแบบวงแหวนนี้ชว่ยใน

การประเมนิผลผูป้ว่ยโรคเบาหวานพบไดม้ากขึน้ โดยสามารถเชือ่มโยงกบั

ขอ้มลูปจัจยัเหตุการณ์ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรค ไดแ้ก่ อตัราคนตกงาน 

ความยากจน จาํนวนรา้นอาหารฟาสต์ฟูดต่อประชากร ความห่างไกลจาก

เมอืง เป็นตน้  แอพพลเิคชนันี้ใชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่การแกป้ญัหาการเป็น

โรคเบาหวานของประชากร  

 

Amanda Corner [2] ไดส้ํารวจการใชอ้นิโฟกราฟิก (Infographic) และ

อธบิายเหตุและผลทีท่าํใหอ้นิโฟกราฟิก มคีวามสําคญัมากในปจัจุบนั การใช้

ขอ้มูลภาพ (visual information) กนัมากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อนําเสนอใน

รูปแบบกราฟิกส์พร้อมกับแนวคิดเชิงนามธรรม (abstract concepts) ที่

เอื้ออํานวยให้ผู้ศึกษาหรือผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจสารสนเทศหรือ

ความรู้ในหลายมติไิด้มากยิง่ขึน้ ช่วยให้ผูอ่้านทําความเขา้ใจความสมัพนัธ์

ของตวัแปรหรอืปจัจยัต่างๆ ในศาสตรต่์าง ๆ ทีซ่บัซอ้นไดม้ากขึน้  

วทิยานิพนธข์อง Ryu Han [4] กล่าวไวว้่า ปจัจุบนันี้รา้นอาหารต่างๆ มี

ปจัจยัต่างๆ ในการส่งผลกระทบต่อรา้นอาหารเช่น สภาพแวดลอ้ม 

รา้นอาหาร คุณภาพราคา ซึง่หลกัการต่างๆไดท้าํใหล้กูคา้เขา้รา้นอาหารมาก

ขึน้ ทาํใหส้ามารถดงึขอ้มลูมาใชพ้ฒันารา้นคา้ตวัเองมากทีสุ่ด 

 วทิยานิพนธข์อง Michael K. Bradly [6] กล่าวถงึ คุณภาพของ

การบรกิารโดยนําเสนอเป็นแผนภาพแบบการจาํลองขอ้มลูระดบัชัน้ แสดงถงึ 

ความเกีย่วขอ้งมกีารคาํณวน สามอย่างและส่วนยอ่ย มผีลการ

คาํณวณทีช่ดัเจน ไดม้กีารทดลองกบัสีคุ่ณภาพบรกิาร ซึง่เป็นส่วนเลก็ๆ ของ

บรษิทัเท่านัน้ ทา้ยสุด การพฒันารปูแบบการบรกิารขึน้อยู่กบันกัพฒันาว่าจะ

พฒันาใหม้ขีนาดใหญ่หรอืเลก็ ถา้เลก็อาจจะมกีารตอบรบัน้อย แต่ถา้ระบบ

ใหญ่จะมกีารปรกึษาหรอืแลกเปลีย่นมากขึน้ 

งานวจิยันี้ใช้ปจัจยัของคุณภาพบรกิาร (Determinants of Service 

Quality, SQ) ซึง่ใชใ้นการประเมนิความพอใจของลูกคา้รา้นอาหาร [4] รูปที ่

4 แสดงองคป์ระกอบของ SQ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ (PQ) ปฏสิมัพนัธ ์(IQ) และผลลพัธ์ (OP) ตารางที ่1 แจกแจง

องคป์ระกอบของกลุ่มปจัจยัทัง้สาม  แนวความคดินี้ อยู่เหนือครอบคลุมการ 

บรกิารทัง้หมด ในคําอื่นๆ ลูกคา้จาก แนวความคดิบรกิารจากรากฐานการ

ประเมนิคุณภาพในหลายระดบัและนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิค่ามารวม

กบัปจัจยัการประเมนิค่า 

ตารางที ่1 ปจัจยัคุณภาพของรา้นอาหารและองคป์ระกอบ 

 

PQ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

Environment Quality) 

 P1 บรรยากาศ – สภาพแวดลอ้มของรา้นอาหารและบรรยากาศ

โดยรวม 

 P2 การออกแบบรา้น – การออกแบบพืน้ทีภ่ายในรา้นสะอาด 

ไดม้าตรฐาน การเดนิทางสะดวก 

 P3 ปจัจยัทางดา้นสงัคม – คุณภาพการบรกิาร ใหป้ระสบการณ์

ทีด่แีก่ลกูคา้ 

IQ ปัจจยัด้านปฏิสมัพนัธ์ (Interaction Quality) 

 I1 ทศันคต ิ– พนกังานใหบ้รกิารทีด่ ีน่าประทบัใจ บุคลกิภาพ

ของบรกิรมสีว่นเกีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั 

 I2 พฤตกิรรม – พนกังานมคีวามนอบน้อมถ่อมตนและซื่อสตัย ์
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 I3 ความชาํนาญ – พนกังานมปีระสบการณ์ทาํงานอย่างเขา้ใจ 

OQ ปัจจยัด้านผลลพัธ์ (Outcome Quality) 

 O1 เวลาทีร่อคอย – และการบรหิารเวลา 

 O2 คุณภาพทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้– เช่น การดาํเนินงานหรอืบรกิารที่

ไมม่ขีอ้ผดิพลาดหรอืมขีอ้ผดิพลาดน้อย 

 O3 ความประทบัใจ – ความประทบัใจของลกูคา้กบัรา้นอาหาร 

ประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดร้บั 

 
 

รปูที ่2. สามกลุ่มปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารรา้นอาหารของลกูคา้ [6]  การพฒันาวชิวลไลเซชนั 

3.0 กรอบแนวความคิดงานวิจยั 

รปูที ่3 กรอบแนวความคดิงานวจิยั 

3.1 การออกแบบการวิจยั 

กรอบความคดิงานวจิยัของวชิวลไลเซชนัดงัรปูภาพที ่3 เป็นแนวความคดิที่

นํามาใชแ้สดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการทางความคดิไดนํ้าปจัจยัหลกัๆสาม

หลกัของ Ryu Han[4] และ Michael K. Bradly [6] โดยการนําปจัจยัสาม

ปจัจยันัน้มาร่วมกบัขอ้มลูภาพ Amanda Corner [2] และหลกัการวชิวล

ไลเซชนั แสดงโดยใช ้D3 โดยการทีแ่สดงผลนัน้มหีลกัการทดสอบโดย

ใช ้Usability test เพือ่ความถูกตอ้ง 
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3.2 การออกแบบวิชวลไลเซชนั 

เนื่องจากสมยันี้ปจัจุบนัการคน้หา พกิดัและรา้นคา้เป็นสิง่สาํคญั

สิง่หนึ่ง ซึง่เทคโนโลยทีีใ่ช ้คน้หามคีวามสาํคญัมากและสิง่ทีน่ิยมใชอ้ย่างหนึ่ง 

คอื Web service และแผนที ่ เป็นทีน่ิยม ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกศกึษาใน web 

service 2.0 และ google map เพือ่สบืหารา้นอาหารทีม่คีวามตอ้งการตาม

ผูบ้รโิภค ซึง่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกเขา้รา้นอาหารแตกต่างกนัแต่ละปจัจยั[4] 

ขอ้มลูแต่ปจัจยัมเีป็นจาํนวนมาก ในการแสดงผลของขอ้มลูมกีารเลอืกใชก้าร 

นําเสนอขอ้มลูแบบวชิวลไลซนั[2] โดยใชก้รอบแนวคดิโปรแกรม D3 ในการ

นําเสนอเดตา้วชิวลไลเซชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(ก) สญัลกัษณ์รา้นอาหาร 3 แห่งบนกเูกิล้แมพ (เริม่ตน้) 

 

 
 

 

4(ข) การแสดงขอ้มลู {PQ, IQ, OQ} เมือ่เลอืกรา้นอาหารทีส่นใจ 

 

 
 

 

4(ค) การแสดงขอ้มลู P1, P2,[P3} เมือ่เลอืกขอ้มลู [PQ] 

รปูที ่ 4 แสดงลาํดบัการนําเสนอวชิวลไลเซชนัของรา้นอาหาร

หนึ่งๆ เมือ่ผูใ้ชเ้ริม่ใชง้านเวบ็เซอรว์สิและกเูกลิแมพ แผนทีจ่ะมกีารแสดง

ภาพรา้นอาหารโดยแทนดว้ยสญัลกัษณ์ดงัรปูที ่4(ก) ในกรณตีอ้งการดขูอ้มลู

รา้นอาหารทีเ่ลอืกสามารถนําเมาสไ์ปเลอืกดงัรปูที ่ 4(ข) และจะแสดงวชิวล

ไลเซชนัโดยใช ้D3 ถา้ตอ้งการดขูอ้มลูในเชงิลกึ เหตุการณ์ตวัอย่างตอ้งการดู

ขอ้มลู[P] สามารถนําเมาสไ์ปเลอืกดงัรปู4(ค) มกีารแสดงขอ้มลูจาํนวนมาก 

 

 
 

 

5(ก) เคลือ่นยา้ยรา้นอาหารทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบลงกล่องเครือ่งมอื 
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5(ข) แสดงขอ้มลูD3 โดยทีม่กีารเปรยีบเทยีบขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(ค) ขอ้มลูรา้นทีเ่ปรยีบเทยีบและแนะนํารา้นอาหาร 

 

รูปที ่5 แสดงลําดบัการนําเสนอวชิวลไลเซชนัของรา้นอาหาร เมือ่ผูใ้ช้

เริม่ใชง้านเว็บเซอร์วสิและกูเกลิแมพแผนทีจ่ะแสดงสญัลกัษณ์ดงัรูปที ่5(ก) 

ในกรณีต้องการเปรยีบเทยีบรา้นอาหารสองรา้นขึน้ไป สามารถนําเมาส์ไป

คลิกเลือกร้านอาหารที่ต้องการเปรียบเทียบทําการเคลื่อนย้าย ลงกล่อง

เครือ่งมอื คลกิปุม่ Composite ดงัรปูที ่5(ก) D3.js จะทาํการแสดงขอ้มลูโดย

มกีารเปรยีบเทยีบดงัรปูที ่5(ข) โดยใชข้นาดในการเปรยีบเทยีบ ถดัไปมกีาร

แสดงขอ้มูลร้านอาหารที่เปรียบเทียบ ดงัรูปที่ 5(ค) โดยมกีารใช้หลกัการ

คาํนวณโดยใชก้ารใหน้ํ้าหนัก โดยใหลู้กคา้เป็นผูใ้หค้ะแนนนน้ําหนักตามแต่

ละปจัจยัต่างๆ โดยมกีารลงคะแนนสามารถลงไดท้ัง้ปจัจยัย่อยและปจัจยัหลกั  

ตวัอย่างเช่น เมือ่ มกีารใหน้ํ้าหนักแต่ละปจัจยัดงันี้IQ(Interaction Quality) 

=3 EQ(Enviroment Quality)=4 OQ(Outcome Quality)=4  โดยค่าน้ําหนัก

ต่างๆนี้จะนําไปคาํณวนกบัคา่คะแนนทางทศันคต ิ

 

 
 

รปูที ่6 หน้าจอการแสดงใหล้งคะแนนของลกูคา้ 

 

 

ตารางที ่2 ผลการคาํณวนค่าคะแนนทางทศันคต ิ

 

 

 

 

 

รปูที ่7 แสดงถงึข ัน้ตอนการคน้หาโดยใชก้ารใหค้น้หารา้นอาหารบนกเูกลิ

แมพ โดยการคลกิปุม่ Find เพือ่คน้หารา้นคา้ทีต่อ้งการโดยใชป้จัจยัหลกัสาม

อย่างคอื คณุภาพ สภาพแวดลอ้ม ราคา[4] โดยหลงัจากใส่ค่าตามปจัจยัที่

ตอ้งการระบบจะแสดงผลเป็นดงัรปูที4่(ข)เพือ่ชีแ้จงรา้นทีม่คีุณสมบตัติร 

ตามทีค่น้หา 

 

 

 IQ EQ OQ คะแนนรวม 

ร า เ ม็ น

ซามไูร 

8x0.3 4x0.4 6x0.4 6.4 

จุ่มแซบดอน

เมอืง 

6x0.3 4x0.4 4x0.4 5. 
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รปูที ่7 การแสดงผลเมือ่ตอ้งการคน้หาตามปจัจยั 

 

4.   สรปุและข้อเสนอแนะ 

ตามแนวคดิของ Ryu Han[4] ซึง่จดักลุ่มตวัแปรทัง้หมด 9 ตวัแปร

ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเรือ่งรา้นอาหารเป็นสามกลุ่ม คอืกลุ่มปจัจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม ดา้นปฏสิมัพนัธ ์และดา้นผลลพัธ ์การนําเสนอวชิวลไลเซชนั

ใชก้เูกิล้แมพแสดงตําแหน่งรา้นอาหารและแสดงขอ้มลูปจัจยัดงักล่าว โดยมี

การตอบสนองกบัผูใ้ชเ้พือ่กรองขอ้มลูวชิวลไลเซชนั แลว้แนะนําเบือ้งตน้เมือ่

มกีารเปรยีบเทยีบรา้นอาหาร การพฒันาแอพพลเิคชนัของงานวจิยัใชก้รอบ

เดตา้เบสเป็นหลกั 
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การรู้จาํเสียงพดูภาษาไทยในสภาพแวดล้อมเสียงรบกวนโดยใช้ PocketSphinx : 

กรณีศึกษาการนับสินค้าคงคลงั 

 An Experiment of Thai Speech Recognition in a Noisy Environment using PocketSphinx :  

A Case of Inventory Counting 
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บทคัดย่อ 

 ปจัจุบนัเทคโนโลยกีารรูจ้ําเสยีงพูด (Speech Recognition) ไดเ้ขา้มา

มีบทบาทในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมาก โดยประโยชน์ของการใช้

เทคโนโลยีการรู้จําเสียงพูดก่อให้เกิดความสะดวกสบาย เช่น การใช้

คําสัง่เสยีง (Voice Command) ในการสัง่เปิดหรอืปิดอุปกรณ์ต่างๆ หรอื

การใช้โทรศัพท์มือสัง่การเพื่อเข้าสู่ โปรแกรมต่างๆ นอกจากนั ้น

เทคโนโลยีน้ีย ังมีความสําคญัต่อคนพิการทางสายตาเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีไมส่ามารถมองเหน็ได ้จงึจําเป็นต้องใช้คําสัง่เสยีง 

รวมทัง้คนปกติก็ได้รบัประโยชน์เช่นเดียวกนั คอื การดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ ไดด้ว้ยความสะดวกรวดเรว็ 

 โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีการรู้จําเสียงพูด 

โดยนํามาใช้ในการนับของเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกรวดเรว็ โดยไม่

ต้องใช้มือในการจดบนัทึกสินค้าและจํานวนลงบนกระดาษหรือป้อน

ขอ้มลูดว้ยการพมิพ ์ซึง่โปรแกรมทีพ่ฒันาจะทํางานบนโทรศพัท์มอืถอืใน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ซึ่ ง เ ป็นระบบปฏิบัติการที่ ใช้กับ

โทรศพัท์มือถือที่มีจํานวนผู้ใช้มากที่สุดในปจัจุบนั ซึ่งจากผลการ

ทดลองในสภาพแวดล้อมต่างๆ หลังการปรบัโมเดลเสียง มีอ ัตรา

ความผิดพลาดในการรู้จาํเสียงพูดลดลง  

 คาํสาํคญั: การรูจ้าํเสยีงพดู, สภาพแวดลอ้มเสยีงรบกวน 

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. 

 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 

 ปจัจุบนัร้านสะดวกซื้อหลายแห่งมสีนิค้าสําหรบัจําหน่ายเป็นจํานวน

มาก เน่ืองจากความต้องการของลูกคา้ในการซื้อสนิค้าต่างกนั ส่งผลให้

ร้านสะดวกซื้อจําเป็นต้องมีสินค้าเป็นจํานวนมากเพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดจากการมีจํานวน

สินค้ามาก คือ ความยุ่งยากสําหรับการตรวจนับสินค้า ผู้จ ัดทําขอ

ยกตวัอย่างเป็น ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อ

ขนาดใหญ่ ที่มสีาขามากกว่า 8,000 สาขาทัว่ประเทศไทย สําหรบัการ

ตรวจนับสนิคา้ภายในรา้นเซเว่น อเีลฟเว่น จะมกีารตรวจนับ 1 ครัง้ ต่อ 

1 เดอืน โดยจะมพีนักงานสําหรบัตรวจนับสนิค้าโดยเฉพาะ  พนักงาน

ตรวจนบัสนิคา้จะมเีครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเป็นเครื่องมอืสําหรบับนัทกึ

การตรวจนับ ในขัน้ตอนการบนัทึกการตรวจนับสินค้า พนักงานจะทํา

การสแกนรหสัแท่งของสนิคา้ แล้วกรอกจํานวนโดยการกดปุ่มบนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพื่อบนัทกึจาํนวนสนิคา้ ตามกระบวนการทํางานของ

พนักงานตรวจนับสินค้าน้ี จะมีปญัหาในการตรวจนับสินค้าที่มีความ

ล่าชา้ เน่ืองจากการกดปุ่มตวัเลข หากกดตวัเลขเรว็ขึน้ กม็โีอกาสในการ

ใสข่อ้มลูผดิพลาดมากขึน้เช่นกนั  
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รปูที ่1 ระบบการทาํงานส่วนการรูจ้าํเสยีงพดู 

ดงันัน้งานวจิยัน้ี จงึพฒันาระบบนับของดว้ยเสยีงภายใต้สภาพแวดล้อม

เสยีงรบกวน เพื่อแก้ปญัหาดงักล่าว โดยระบบนับของดว้ยเสยีงจะกรอก

จํานวนของสนิค้าโดยการพูดตวัเลข ทําให้เกิดความรวดเร็วในการนับ

สนิคา้ เปรยีบเสมอืนการมพีนกังาน 2 คน ทัง้คนที่นับสนิคา้ และคนที่จด

บนัทึกจํานวน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพกบัร้านสะดวกซื้อในการตรวจนับ

สนิคา้ได ้

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อพฒันาโปรแกรมสําหรบับนัทึกการตรวจนับของด้วยเสยีงพูด

บนโทรศพัทม์อืถอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

 2. เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจนบัของภายในรา้นสะดวกซือ้ 

 3. เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการทํางานของพนกังานตรวจนบัของ 

 4. เพื่อการศกึษาการรูจ้าํเสยีงพดู 

3. วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 ในการพฒันาโครงงานระบบนับของด้วยเสียง เป็นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยรีูจ้ําเสยีงพูดใหเ้กดิประโยชน์ โดยการพฒันาส่วนของการรูจ้ํา

เสยีงพูดได้ใช้ PocketSphinx [1] เป็นเครื่องมอืในการพฒันา ซึ่งเป็น

โปรแกรม Open Source  และม ีLibrary สําหรบัระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยด์ ซึ่งเหมาะสําหรบัการนํามาใช้เป็นเครื่องมอืในการพฒันาระบบ 

สาํหรบัการรูจ้ําเสยีงพูด [2] สิง่สําคญัที่สุด คอื โมเดลเสยีง ในการฝึกฝน

โมเดลเสยีงจะตอ้งใชข้อ้มลูเสยีงเป็นจาํนวนมากเพื่อประสทิธภิาพที่ดขีอง

โมเดลเสียงและการรู้จําเสียงพูด โดยการฝึกฝนโมเดลเสียงให้มี

ประสิทธภิาพสูงจะต้องใช้เสียงที่บนัทึกจากสภาพแวดล้อมจรงิ และใช้

วธิกีารปรบัโมเดลเสยีงซึ่งรวบรวมขอ้มลูเสยีงจากการบนัทกึเสยีงในรา้น

สะดวกซื้อแล้วนํามาใช้ปรบัโมเดลเสียง ส่วนขอ้มูลเสียงที่นํามาฝึกฝน

โมเดลใช้ฐานขอ้มูลเสยีง LOTUS (Large vOcabulary Thai continoUos 

Speech recognition Corpus) [3] ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลเสยีงขนาดใหญ่ที่

สร้างขึ้นโดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเสียงที่บนัทึกจากสภาพแวดล้อมที่เงยีบ เหมาะที่จะ

นํามาฝึกฝนและเป็นพืน้ฐานในการปรบัโมเดลเสยีง [4] ซ่ึงจะเน้นท่ีการ

ปรบัโมเดลเสยีงเพื่อการนบัสินคา้เป็นหลกั 

 สําหรบัการบนัทึกเสยีงในรา้นสะดวกซื้อเพื่อการนับสินคา้ จะทําการ

บนัทึกจากผู้พูดจํานวน 15 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 8 คน และเพศ

หญิง 7 คน ซึ่งแต่ละคนจะพูดคนละ 40 ประโยค โดยใช้สําหรบัปรบั

โมเดลเสยีงโดยเฉพาะ ซึ่งจะแตกต่างกบัคําที่ใช้ในส่วนผลวจิยัในหวัข้อ

ถดัไป ซึ่งประโยคสําหรบัปรบัโมเดลเสียงจะทําการบันทึกเสียงผ่าน

โทรศพัทม์อืถอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์เมื่อไดท้ําการรวบรวมขอ้มูล

เรยีบร้อยแล้ว จงึทําการฝึกฝนโมเดลเสยีงและปรบัโมเดลเสยีง 3 แบบ 

ประกอบดว้ย เสยีงแบบไมแ่บ่งเพศและผูพ้ดู เสยีงแบบแบ่งตามเพศ และ

เสยีงแบบแบ่งตามผูพ้ดู  

 การพฒันาระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วนรูจ้ําเสยีงพูด 

และสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้ซึง่มรีายละเอยีดประกอบดว้ย การพฒันาส่วนรูจ้ํา

เสียงพูดด้วยเครื่องมือ PocketSphinx ซึ่งสามารถทํางานแบบ Real 

Time และมกีารรู้จําเสยีงพูดที่แม่นยํา โดยมกีระบวนการกรองเสยีงพูด

ก่อนนําไปประมวลผล เรยีกว่าการตรวจจบัพฤตกิรรมเสยีงพูดโดยมกีาร

ตรวจจบัเสยีงว่าเป็นเสยีงคนพูดหรอืเสยีงรบกวน [5] ซึ่งกระบวนการน้ี

สามารถตรวจจบัการเริม่พูดและการหยุดพูดได้ ส่งผลให้สามารถทราบ

ถงึผลลพัธข์องการรูจ้ําเสยีงพดูโดยอตัโนมตั ิ[6] การทํางานในส่วนของ

การรูจ้าํเสยีงพดูแสดงดงัรปูที ่1 ซึง่ระบบโดยภาพรวมจะประกอบดว้ยตวั

บนัทกึเสยีง (Audio Recorder) ซึ่งเสยีงจะถูกนําไปเรยีงและคดัเฉพาะ

ส่วนที่มเีสยีงพูดโดยตดัส่วนทีเ่งยีบออกเพื่อตรวจจบัการเริม่พูดและการ

หยุด (Queue of Samples, Voice Activity Detection) หลงัจากได้

เสียงพูดแล้วจึงนําเข้าสู่กระบวนการรู้จําเสียงพูดต่อไป (Speech 

Recognizer) 

 
รปูที ่2 ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้(User) ของระบบนบัของดว้ยเสยีง 
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รปูที ่3 ลาํดบัการทาํงานของการส่งขอ้มลู 

 เมื่อทําการสรา้งโมเดลในส่วนการรูจ้ําเสยีงพูดสําเรจ็แล้ว [7] ขัน้ตอน

ต่อไปจะเป็นการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบอกีส่วนหน่ึง คอื การพฒันา

ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้ผูจ้ดัทําจะทําการวเิคราะห์ภาพรวมของกระบวนการ

ทํางานโดยวเิคราะห์จากฟงัก์ชนัการทํางานต่าง ๆ ที่ จําเป็นในการใช้

งานระบบ ซึ่งจะใช้ Use case Diagram ดงัรูปที่ 2 ในการอธบิายเพื่อให้

เกดิความเขา้ใจงา่ยมากขึน้ โดยขัน้ตอนแรกในการใช้งานต้องทําการเขา้

สู่ระบบ เพื่อใช้งานฟงัก์ชนัอื่นๆเช่น การนับสนิค้าและดูรายการนับ ซึ่ง

สามารถแกไ้ขหรอืยกเลกิการนบัได ้หรอืการรบัส่งขอ้มูลการนับสนิคา้ไป

ยงัเครื่องเซิรฟ์เวอร ์ ซึ่งแสดงตวัอย่างดงัรูปที่ 3 การทํางานของการส่ง

ข้อมูลได้ออกแบบไว้ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ได ้

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกต ิจะมกีารแจ้งเตือนผู้ใช้หลงัจาก

ทําการอพัโหลดขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ (Display Result) 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการทดสอบการฝึกฝนและปรบัโมเดลเสยีง ไดผ้ลการรูจ้ําเสยีงพูด

โดยใชโ้มเดลทีผ่า่นการปรบัทัง้สามแบบดงัน้ี การปรบัโมเดลเสยีงที่ส่งผล

ให้การรู้จําเสียงพูดมีอตัราความแม่นยํามากที่สุด คือ การปรบัโมเดล

เสียงแบบแบ่งตามผู้พูด โดยมีอัตราความผิดพลาดร้อยละ 11 .08 

รองลงมา คอื การปรบัโมเดลเสยีงแบบแบ่งตามเพศ และการปรบัโมเดล

เสียงแบบไม่แบ่งตามเพศ ซึ่งมีอตัราความผิดพลาดร้อยละ 2.80 และ 

3.30 ตามลําดบั ในการปรบัโมเดลเสยีงทัง้สามแบบมชีุดทดสอบจากผู้

พูดจํานวน 4 คนที่มอีตัราความแม่นยําสงูสุด ซึ่งมอีตัราความผดิพลาด

รอ้ยละ 0 ไดแ้ก่ ผูพ้ดู F005 M003 M006 และ M007 ดงัแสดงในรปูที ่4 

 โดยการเลอืกใชโ้มเดลในการรูจ้าํเสยีงพดู สําหรบัพฒันาระบบนับของ

ดว้ยเสยีง คอื โมเดลที่ผ่านการปรบัแบบไม่แบ่งเพศและผูพู้ด เน่ืองจาก

ในการนับสนิค้านัน้พนักงานนับสนิค้าจะมทีัง้เพศชายและเพศหญิง จึง

เลอืกใชโ้มเดลเสยีงดงักล่าว  

 ระบบนับของดว้ยเสยีงภายใต้สภาพแวดล้อมเสยีงรบกวน พฒันาขึ้น

ให้มสี่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ให้สะดวกน่าใช้ และนําไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ [8] 

เช่น เพิ่มความสะดวกในการนับสินค้า เพิ่มศกัยภาพในการทํางานให้

สามารถนับสินค้าได้อย่างรวดเรว็ขึ้น เป็นต้น นอกจากนัน้ถ้าต้องการ

เพิม่ประสทิธภิาพในการรู้จําเสยีงพูดจะต้องใช้โมเดลเสยีงที่มคีณุภาพด ี

ในกรณีทีแ่ต่ละอุปกรณ์มผีูใ้ช้เฉพาะเพยีงหน่ึงคน สามารถใช้โมเดลเสยีง

ที่มีการปรบัแบบแบ่งตามผู้พูดได้ โดยจะให้ผลการทดสอบที่มีความ

แม่นยําสูงที่สุด จากการพฒันาระบบนับของด้วยเสยีงพูด ไดท้ดลองวดั

ประสทิธภิาพของระบบ 2 ลกัษณะสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อม

ในสํานักงาน และสภาพแวดล้อมในรา้นสะดวกซื้อ โดยใชค้ําทัง้หมด 50 

คาํ และไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่5 

 จากรูปที่ 5 เหน็ผลการทดสอบการรู้จําเสยีงพูดใน 2 สภาพแวดล้อม 

โดยประสทิธภิาพการรูจ้าํเสยีงในสํานักงานจะดกีว่าในรา้นสะดวกซื้อ ซึ่ง

ในสํานักงานและร้านสะดวกซื้อมีอตัราความผิดพลาดร้อยละ 1.2 และ 

3.6 ตามลําดบั ซึ่งอตัราความผดิพลาดในร้านสะดวกซื้อจะสูงกว่าสอง

เท่า สาเหตุที่อตัราความผดิพลาดการรู้จําเสยีงพูดในร้านสะดวกซื้อสูง

กว่าเน่ืองจากภายในร้านมีเสียงรบกวนมากซึ่งมีผลกระทบต่อความ

แมน่ยาํในการรูจ้าํเสยีงพดู  

 
 รปูที ่4 การเปรยีบเทยีบความผดิพลาดของการรูจ้าํเสยีงพดูก่อนและหลงัปรบั

โมเดลเสยีง 
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  รปูที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบอตัราความผดิพลาดในการรูจ้าํเสยีงพดูของ

สภาพแวดลอ้มในสาํนกังานและรา้นสะดวกซือ้ 

5. สรปุ 

 การรู้จํ า เสีย งพูดจะมีประสิทธิภาพมากที่ สุด  เมื่ อ ใช้ งานใน

สภาพแวดล้อมที่มเีสยีงรบกวนน้อย การรู้จําเสยีงพูดในสํานักงานซึ่งมี

เสียงรบกวนน้อยจะมีอตัราความผิดพลาดร้อยละ 1.2 ซึ่งอัตราความ

ผดิพลาดในร้านสะดวกซื้อซึ่งมเีสยีงรบกวนมากจะสูงกว่าถึงสองเท่าคอื

ร้อยละ 3.6 ตามลําดบั สําหรบัการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียง

รบกวนระดบัร้านสะดวกซื้อได้ผลระดบัพอใช้โดยที่ผู้พูดจําเป็นต้องพูด

เสยีงใหด้งักวา่เสยีงรบกวนนัน้ ระบบสามารถเพิม่ความถูกต้องไดโ้ดยใช้

ชุดหฟูงัและไมโครโฟนที่มคีุณสมบตัใินการกําจดัเสยีงรบกวน โดยจะทํา

ใหโ้ปรแกรมรูจ้าํเสยีงพดูมคีวามถกูตอ้งมาก 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณห้อ งปฏิบัติก า รวิจ ัย เทคโน โลยี เ สีย ง  ศูนย์

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ให้ความ

อนุเคราะหใ์นการใหก้ารปรกึษาและฐานขอ้มูลเสยีง (Large vOcabulary 

Thai continoUos Speech recognition Corpus) สําหรบัการฝึกฝน

โมเดลเสยีงในการทําวจิยั 

 ขอขอบพระคณุบรษิทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่

ดูแลระบบภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ให้ความกรุณาให้ความรู้และ

ข้อมูลในการพฒันาโปรแกรมสําหรบัใช้งานจรงิในการนับสนิค้าภายใน

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น

เครื่องมอื อุปกรณ์ในการพฒันาและการทดสอบระบบ 

 สุดท้ายน้ี ขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบนัการจดัการปญัญาภิวฒัน์ ที่ให้โอกาสผู้จดัทําได้จดัทําวิจยัจน

สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาเปรยีบเทยีบเอพไีอสาํหรบัระบบแปลภาษาดว้ยเสยีงพูดบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและวัด

ประสทิธภิาพของ API ในส่วนของ Speech-to-Text, Translation และ 

Text-to-Speech เพื่อเลอืก API ที่มปีระสทิธภิาพและคุณสมบตัเิหมาะ

สําหรบัแอพพลิเคชัน่แปลภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จาก

การศกึษาเปรยีบเทยีบทําใหพ้บว่า Google Speech Recognition API, 

Bing Translator Control API และGoogle Text-to-Speech API มี

คณุสมบตัแิละประสทิธภิาพเหมาะสําหรบัแอพพลเิคชัน่ และเพื่อทดสอบ

ประสทิธภิาพของ API ดงักล่าว จงึทําการทดสอบในแต่ละส่วนดว้ยการ

ออกเสียงที่แตกต่างกนั 2 แบบ จากผลการดําเนินงานผู้จดัทําพบว่า 

Google Speech Recognition API มคีวามถูกต้องในการรบัเสยีงอย่าง

มาก ส่วน Bing Translator Control API มีความถูกต้องในการ

แปลภาษาอยู่ในระดบัปานกลาง และ Google Text-To-Speech API 

จากการทดสอบฟงัเสยีง มคีวามเป็นธรรมชาตขิองเสยีงและผูฟ้งัสามารถ

เขา้ใจความหมายของประโยคไดด้ ี

 คาํสาํคญั: แปลภาษาดว้ยเสยีงพดู, ระบบแปลภาษา, แอนดรอยด ์

Abstract 

 Comparative study characteristic and measure the performance 

of the Application Programming Interface (API) in the speech-to-

text 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-to-

Speech 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 

has a naturalness in synthetic speech include a listener able to 

understand meaning of sentence.  

 Keywords: Speech-to-Text, Text-to-Speech, Translation 

1. บทนํา 

 การติดต่อสื่อสารคอืการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคดิ ระหว่างบุคคล

หน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง โดยมีสื่อกลางคือภาษา ซึ่งในบางครัง้จะเกิด

อุปสรรคในการสื่อสาร เน่ืองจากมกีารสื่อสารกนัคนละภาษา อย่างเช่น 

ในประเทศไทยมภีาษาของตวัเองคอืภาษาไทยแต่ในการสื่อสารกนันัน้จะ

ใช้ภาษาสากลคอื ภาษาองักฤษ ในความเป็นจรงิบุคคลบางกลุ่มอาจจะ

ไม่มคีวามเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาประจําชาติของ

ตนเอง ดงันัน้อาจจะมปีญัหาทางด้านการสื่อสารเกิดขึ้นได้ จากปญัหา

ข้างต้นจึงเกิดระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบตัิการแอน

ดรอยด์(Android) โดยเลือกใช้ความสามารถของชุดเครื่องมือหรือที่

เรยีกว่า Application Programming Interface (API) ในการพฒันาส่วน

ต่างๆ ของระบบ เพื่อช่วยลดอุปสรรคและลดช่องว่างในการตดิต่อสื่อสาร 

ซึ่งในอดีตได้มีการศึกษาพฒันาเกี่ยวกับระบบที่ช่วยลดอุปสรรคการ

ตดิต่อสื่อสารอย่างต่อเน่ือง อย่างเช่นในงานวจิยัของ Tomalin และคณะ 

[1] ไดศ้กึษาและพฒันาระบบแปลภาษาจากเสยีงพดูภาษาแมนดารนิเป็น

ขอ้ความภาษาองักฤษ รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพการทํางานของทัง้

ระบบ นอกจากนัน้มกีารพฒันาระบบแปลภาษาด้วยการแปลงข้อความ

ของภาษาหน่ึงเป็นเสยีงพูดของอกีภาษาหน่ึง [2] ซึ่งงานวจิยัน้ีเกี่ยวกบั

การแปลภาษาจากภาษาสงิหลเป็นภาษาองักฤษ ภาษาสงิหลเป็นภาษา

พืน้เมอืงของประเทศศรลีงักา โดยงานวจิยัน้ีพฒันาเพื่อช่วยลดอุปสรรค

การใชภ้าษาองักฤษ และช่วยให้การเรยีนรู้ภาษาองักฤษสามารถทําได้

ง่ายขึ้น ทําให้ในการพฒันาจะให้ความสําคญักบัความถูกต้องตามหลกั

ไวยากรณ์, ความสอดคล้อง, ความเรว็, ความถูกต้องแม่นยําของระบบ

เป็นหลกั จะเหน็ได้ว่ามกีารพฒันาระบบแปลภาษาอย่างต่อเน่ือง และ

เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการใชง้านระบบแปลภาษามากขึน้ จงึไดม้กีาร

พฒันาระบบแปลภาษาแบบ Speech-to-Speech ซึ่งในงานวิจยัของ 

Hashimoto และคณะ [3] ไดม้กีารศกึษาวเิคราะหผ์ลลพัธข์องระบบการ

แปลภาษาดว้ยเสยีงพูดจากภาษาฟินแลนดเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยผลที่
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เขาได้จากการวิเคราะห์พบว่าความเป็นธรรมชาติของเสยีงและความ

เขา้ใจความหมายของประโยคจาการฟงัเสยีงจะขึน้อยู่กบัผลลพัธจ์ากการ

แปลภาษาโดยตรง นอกจากนัน้ได้มีการพฒันาระบบแปลภาษาด้วย

เสียงพูดจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีเป็น

ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลเีป็นภาษาจนี [4] โดยระบบแปลภาษาดว้ย

เสยีงพดูน้ีใชง้านผา่นอนิเตอรเ์น็ต นอกจากจะวดัประสทิธภิาพของระบบ

แปลภาษาด้วยเสยีงพูดแล้วยงัได้พจิารณาการออกแบบ UI ของระบบ

แปลภาษาดว้ยเสยีงพูด โดยสํารวจความต้องการจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อ

นํามาออกแบบระบบ เพื่อลดความยากง่ายในการใช้งาน รวมถึงการ

ลดลงของข้อผิดพลาดในกระบวนการแปลภาษาอีกด้วย ผลที่ได้จาก

การศกึษาพบว่าผูใ้ช้พอใจกบัการใช้งาน และทําใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้า

ในการพฒันาระบบแปลภาษาดว้ยเสยีงพดู 

 จากการศกึษางานวจิยัที่ผ่านมาพบว่าระบบแปลภาษาดว้ยเสยีงพูดที่

สามารถรองรบัภาษาไทยได้ด้วยยงัไม่มีการพัฒนาอย่างแพร่หลาย 

ดงันัน้ผู้วิจ ัยจึงเลือกศึกษาออกแบบและพฒันาระบบแปลภาษาด้วย

เสียงพูดที่สามารถรองรบัการแปลภาษาไทยได้บนระบบปฏิบัติการ 

Android ทัง้น้ีเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบคุณสมบตัขิอง API ในแต่ละ

ส่วนของระบบแปลภาษาด้วยเสยีงพูด และนําเอา API ที่ได้เลือกจาก

การศึกษาและเปรียบเทียบมาวดัประสิทธิภาพโดยการพฒันาระบบ

แปลภาษาดว้ยเสยีงพดูบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

 การศึกษาและเปรียบเทียบเอพีไอสําหรับระบบแปลภาษาด้วย

เสยีงพดูบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์จะศกึษาคุณสมบตัขิอง API ใน

ส่วนของ Speech-to-Text, Translation และ Text-to-Speech เพื่อเลอืก 

API ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสําหรบัการพฒันาระบบแปลภาษาดว้ยเสยีงพูด

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์และทดสอบประสทิธภิาพของ API ที่ถูก

เลือกโดยดําเนินการทดสอบแบบแยกส่วน ซึ่งในกระบวนการของ 

Speech-to-Text จะทดสอบดว้ยการพจิารณาความถูกต้องของการรบั

เสยีงจากการออกเสียง 2 ลกัษณะ คอื ออกเสียงทีละคําและออกเสยีง

ต่อเน่ือง ส่วนกระบวนการ Translation จะทดสอบด้วยการนําผลลพัธ์

จากกระบวนการ Speech-to-Text มาแปลเป็นข้อความอีกภาษาหน่ึง 

เพื่อวดัประสิทธิภาพการสื่อความหมายการแปลว่าตรงกบัภาษาเดิม

หรือไม่ และในกระบวนการสุดท้าย Text-to-Speech จะทดสอบ

ประสทิธภิาพดว้ยวธิกีาร Mean Opinion Score (MOS) [5] โดยการนํา

ผลลัพธ์จากกระบวนการ Translation มาใช้ในการทดสอบ โดย

รายละเอยีดของการศกึษาเปรยีบเทยีบและการทดสอบวดัประสทิธภิาพ

ของ API จะกล่าวต่อในส่วนถดัไปดงัน้ี ส่วนที่ 2 กล่าวถึงวธิกีาร และ

ส่วนที่ 3 อธิบายถึงวธิกีารทดสอบ ในส่วนที่ 4 คอืผลการทดสอบ และ

สว่นสดุทา้ยคอืการอภปิรายผล 

2. วิธีการ 

 การพฒันาระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์จาํเป็นที่จะต้องศกึษาเกี่ยวกบักระบวนการของระบบแปลภาษา

ด้วยเสียงพูดและศึกษาคุณสมบัติของ API เพื่อใช้พฒันาในแต่ละ

กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 แสดงภาพรวมของระบบแปลภาษาดว้ยเสยีงพดู 

 

  การศกึษากระบวนการแปลภาษาดว้ยเสยีงพูดพบว่าประกอบดว้ย 3 

กระบวนการหลกั ดงัแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งจะอธบิายกระบวนการทํางาน

ของระบบแปลภาษาดว้ยเสยีงพดูบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดโ์ดยเริม่

จากผู้ใช้ป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูด ระบบจะเปลี่ยนจากเสียงพูดเป็น

ข้อความจากนัน้ระบบจะแปลข้อความเป็นภาษาปลายทางที่ผู้ใช้งาน

เลอืกและแปลงขอ้ความเป็นเสยีงพดูใหผู้ใ้ชง้าน 

 ในการพฒันาระบบเราเลอืกใช้ API พฒันาในแต่ละกระบวนการซึ่ง 

API คือ ชุดคําสัง่หรือข้อกําหนดที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําหน้าที่เป็น

ตวักลางในการเชื่อมต่อการทํางานระหว่างแอพพลิเคชัน่หรอืเชื่อมการ

ทํางานเขา้กบัระบบปฏบิตัิการ โดยผู้พฒันาสามารถเลอืกใช้ API ที่มผีู้

เปิดให้บริการสําหรับพัฒนาระบบของตนเองได้ ซึ่งงานวิจ ัยของ 

Shimada และคณะ [6] ได้ใช้ API ช่วยในการพฒันาระบบการจําแนก

เสยีงพดูสาํหรบัภาษาญี่ปุน่ โดยปจัจบุนัม ีAPI มากมายเพื่อใหน้ักพฒันา

สามารถนําไปใช้ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่ได้ ในงานวิจยัน้ีได้เลือก

ศกึษาและใช ้API ทีเ่กีย่วกบัการแปลภาษาดงัน้ี 

 ในส่วนแรกคอื Speech-to-text API คอื กระบวนการของการแปลง

เสยีงพูดของมนุษย์ให้เป็นข้อความลกัษณะการใช้งานคอื ต้องพูดผ่าน

อุปกรณ์เสรมิอย่างเช่น ไมโครโฟน ซึ่งความถูกต้องของกระบวนการรบั

เสยีงพดูจะขึน้อยูก่บัปจัจยัระดบัความแตกต่างของเสยีงโดยรอบขณะทํา

การบนัทกึเสยีงและคณุภาพของไมโครโฟนทีใ่ชส้าํหรบัการรบัเสยีงพดู 

 [7] บริการออนไลน์ลักษณะการทํางานคือ จะนําข้อความที่ได้จาก 

Speech-to-text มาคน้หาคําในพจนานุกรม ส่วนที่สองคอื Translation 

API คอื การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึงโดย

รกัษารูปแบบและความหมายในข้อความเดมิไวอ้ย่างครบถ้วน โดยจะมี

ฐานข้อมูลของคําศพัท์เพื่อใช้รองรบัการแปลภาษา [8] และจากนัน้นํา

ผลลพัธก์ารแปลภาษาไปใช้ในส่วนสุดท้ายคอืส่วน Text-to-speech API 

คอื กระบวนการของการแปลงขอ้ความใหอ้อกมาเป็นเสยีงพูดของมนุษย ์
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โดยในกระบวนการน้ีจะต้องไดเ้สยีงพูดที่มคีวามเป็นธรรมชาต ิและผูฟ้งั

สามารถเขา้ใจขอ้ความจากเสยีงพดูได ้[9]   

3. วิธีการทดสอบ 

 ในขัน้ตอนแรกของการดาํเนินการทดสอบจําเป็นต้องคน้หาและศกึษา 

API ในกระบวนการ Speech-to-Text, Translation, Text-to-speech 

โดยมขีอ้จาํกดัของการเลอืกใช้ API คอื ในกระบวนการ Speech-to-Text 

ตอ้งสามารถรองรบัไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เน่ืองจากงานวจิยั

น้ีต้องการพฒันาระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดที่รองรบัการใช้งานกับ

กลุ่มผูใ้ช้ งานคนไทยเป็นหลกั รวมทัง้ในกระบวนการ Translation และ 

Text-to-Speech ต้องสามารถรองรบัไดท้ัง้ในภาษาไทย, องักฤษ, จนี, 

ญี่ปุ่น และเกาหลี ดงันัน้การค้นคว้า API ในกระบวนการ Speech-to-

Text พบว่าทัง้ Google และ Bing มกีระบวนการทํางานที่เหมอืนกนัคอื 

เริม่จากการรบัเสยีงพดูจากอุปกรณ์จากนัน้จะส่งเสยีงพูดที่ไดร้บัไปที่เวบ็

ที่ให้บริการเพื่อวเิคราะห์เสยีงพูดเป็นข้อความและส่งข้อความกลบัมา

เพื่อนําไปใช้งานต่อไป และกระบวนการ Translation มเีวบ็ไซต์ที่เปิด

ใหบ้รกิาร API สําหรบัการแปลภาษาจากภาษาหน่ึงไปยงัอกีภาษาหน่ึง

มากมาย ซึ่งจากการคน้ควา้พบว่าม ีGoogle, Bing และ Yandex ทีเ่ป็น 

API สาํหรบัการแปลภาษาโดยทัง้ 3 API จะทําหน้าที่รบัขอ้ความมาแล้ว

มาแปลเป็นอีกภาษาหน่ึงโดยยงัคงความหมายเดิมของข้อความ ใน

กระบวนการ Text-to-speech ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย ทัง้ Google 

และ Bing เป็น API ที่ไดจ้ากการคน้ควา้ โดยทัง้ 2 API จะทํางานโดย

การรบัขอ้ความและนํามาแปลงเป็นเสยีงพดู 

 จากการคน้ควา้ API ทัง้ 3 กระบวนการขัน้ตอนถดัมาของงานวจิยัชิ้น

น้ีคอื ศกึษาคณุสมบตัขิอง API ซึ่งผลลพัธท์ี่ไดด้งัตารางที่ 1 คอื Google 

API สามารถรองรบัการรบัเสยีงพูดไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในขณะที่ Bing API รองรบัการรบัเสยีงพูดไดเ้พยีงภาษาองักฤษเท่านัน้ 

ในส่วนของ Translation ที่ไดค้น้ควา้มาทัง้ 3 API พบว่ามเีพยีง Google 

และ Bing ที่สามารถรองรับการแปลภาษาได้ทัง้ภาษาไทย , 

ภาษาองักฤษ รวมถึงภาษาจนี, เกาหลีและญี่ปุ่น ส่วน Yandex ไม่

สามารถรองรบัการแปลภาษาไทยได้ รวมถึงไม่รองรบัการทํางานใน

กระบวนการของ Speech-to-Text และText-to-speech ในส่วนของการ

แปลงขอ้ความเป็นเสยีงพูด Google API สามารถสงัเคราะหเ์สยีงพูดได้

ทัง้ 5 ภาษา แต่ Bing API ไมร่องรบัการสงัเคราะหเ์สยีงพูดในภาษาไทย

ได ้โดย API ทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้มานัน้มคีุณสมบตัทิี่รองรบัการพฒันาบน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ัง้สิน้ 

 ในขัน้ตอนสดุทา้ยของวธิกีารทดสอบคอืการทดสอบประสทิธภิาพของ 

API โดยเริม่ทําการทดสอบหลงัจากไดเ้ลอืก API ที่จะนํามาใช้พฒันาใน

แต่ละส่วนดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว  จะทดสอบด้วยการพัฒนาระบบ

แปลภาษาดว้ยเสยีงพูดโดยใช ้API ที่ไดเ้ลอืกมาพฒันาและทดสอบจาก

กลุ่มประโยคตวัอย่าง 30 ประโยค โดยการทดสอบจะเลือกทดสอบใน

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งจะทดสอบ

ด้วยกลุ่มผู้ทดสอบตวัอย่าง 10 คน เป็นชาวต่างชาติ 3 คน และกลุ่ม

นกัศกึษาคนไทยทีศ่กึษาทางดา้นภาษา 7 คน โดยจะทําการทดสอบแบบ

แยกส่วนเพื่อวดัประสิทธภิาพของ API ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งใน

กระบวนการของ Speech-to-Text จะทดสอบด้วยการออกเสียง 2 

ลกัษณะ คอื ออกเสยีงทลีะคําและออกเสยีงต่อเน่ือง เน่ืองจากต้องการ

เหน็ถงึความแตกต่างในผลลพัธ์ของการออกเสยีง เพราะในสถานการณ์

จรงิไม่สามารถควบคุมให้ผูใ้ชง้านทุกคน ออกเสยีงในความเรว็ทีเ่ท่ากนั

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบติั API 

ส่วนทีนํ่ามาวเิคราะห ์
เครื่องมอื API 

Bing Google Yandex 

Speech-to-text 

- สามารถรองรบัเสยีงภาษาไทยได ้

- สามารถรองรบัเสยีงภาษาองักฤษได ้

- รองรบัการพฒันาบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

Translation 

- สามารถรองรบัการแปลภาษาไทยได ้

- สามารถรองรบัการแปลภาษาองักฤษได ้

- สามารถรองรบัการแปลภาษาจนี, ญี่ปุน่, เกาหล ี

- รองรบัการพฒันาบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text-to-Speech 

- สามารถสงัเคราะหเ์สยีงภาษาไทย 

- สามารถสงัเคราะหเ์สยีงภาษาองักฤษ 

- สามารถรองรบัการแปลภาษาจนี, ญี่ปุน่, เกาหล ี

- รองรบัการพฒันาบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
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ได ้จงึจาํเป็นต้องทราบถงึประสทิธภิาพของระบบที่พฒันาว่าถ้าการออก

เสยีงทลีะคาํหรอืออกเสยีงต่อเน่ืองระบบมปีระสทิธภิาพของการรบัเสยีง 

มากน้อยเพยีงใด ในการทดสอบจะวดัประสทิธภิาพจากกความถูกต้อง

ของการรบัเสยีงพูด โดยพจิารณาจากข้อความที่ได้นัน้ตรงกบัเสยีงพูด

หรือไม่ ในส่วนของกระบวนการ Translation จะนําผลลพัธ์ที่ได้จาก

กระบวนการ Speech-to-Text ทัง้ออกเสยีงทลีะคําและออกเสยีงต่อเน่ือง

มาทดสอบประสทิธภิาพการแปลภาษา โดยวดัประสทิธภิาพจากการสื่อ

ความหมายคอื สามารถรกัษาความหมายของขอ้ความเดมิไว้ได ้ถึงจะ

แปลเป็นอกีภาษาหน่ึงและในกระบวนการสุดท้าย Text-to-Speech จะ

ทดสอบประสทิธภิาพโดยพจิารณาความเป็นธรรมชาตขิองเสยีงและผูฟ้งั

สามารถเขา้ใจความหมายของประโยคได ้โดยใช้วธิกีาร MOS สําหรบัวดั

ความเป็นธรรมชาติและความเข้าใจของเสยีงซึ่งวิธน้ีีได้ถูกนําเสนอใน

งานวจิยัของ Orhan และ Gomez [5] วธิน้ีีจะวดัประสทิธภิาพดว้ยการให้

ผู้ทดสอบฟงัเสยีงพูดของกลุ่มประโยคตวัอย่างทีละประโยคจากนัน้ให้

คะแนนความพงึพอใจแต่ละประโยค ซึ่งในการทดสอบประสทิธภิาพจะ

นําผลลัพธ์จากการแปลภาษาทั ้งผลการแปลแบบทีละคํ าและ

แบบต่อเน่ืองมาทดสอบการฟงั และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความ

พงึพอใจดงัน้ี 5 คอื ดเียี่ยม 4 คอื ด ี3 คอื พอใช้ 2 คอื ปรบัปรุง 1 คอื 

ไม่ด ี[13] วธิกีารทดสอบดงักล่าวจะสามารถทราบถึงประสทิธภิาพของ 

API แต่ละกระบวนการซึ่งจะส่งผลต่อประสทิธภิาพการทํางานของทัง้

ระบบ 

4. ผลการทดสอบ 

 ผลจากการคดัเลอืก API ทีนํ่ามาใชใ้นแต่ละสว่น คอื  

 ส่วนที่ 1 Speech-to-Text การเลือกใช้ API จากการวิเคราะห ์

Speech Recognition API ที่ได้ศึกษามาทัง้ Google Speech 

Recognition และ Bing Speech Recognition Control พบวา่ Bing สาม

รถใช้ได้แค่ 7 ภาษาเท่านัน้ German (Germany), English (Unites 

States), English (Great Britain), Spanish (Spain), French (France), 

Italian (Italy), Chinese (China) ซึ่งไม่มใีนส่วนภาษาไทย ในงานวจิยัน้ี

จงึเลอืกใช้บรกิารของ Google Speech Recognition เน่ืองดว้ยรองรบั

การรบัเสยีงพดูขอภาษาองักฤษ ดงัแสดงตารางที ่1 

 ส่วนที่ 2 Translation จากการศึกษาและค้นคว้าคุณสมบัติของ 

Google Translate API, Bing Translator Control API, Yandex 

Translate API ดงัตารางที่ 1 งานวิจยัชิ้นน้ีจึงได้เลือกใช้ Bing 

Translator Control API เน่ืองจากตอนน้ี Bing เปิดใหบ้รกิารโดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายและยงัให้บรกิารรองรบัในส่วนของภาษาไทยอีกด้วย ในส่วน

ของ Google Translate API ปจัจุบนัไดปิ้ดการใหบ้รกิารฟรโีดยทางเวบ็

จะคดิคา่บรกิารเป็นรายเดอืนซึง่จะทําใหเ้สยีค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบ

มากขึน้ไปอกี 

 ส่วนที่ 3 Text-to-speech การเลอืกใช้  API จากการวเิคราะหท์ี่ได้

ศกึษาคน้ควา้มาทัง้ Google Text to Speech API และ Bing Text to 

Speech API พบว่า Bing รองรบัเพยีงบางภาษา เช่น English (US), 

French (FR), German (DE), Japanese (JA), Korean (KR), Chinese 

(TW) เป็นต้น ซึ่งไม่รองรบัภาษาไทย ส่วนของ Google นัน้รองรบัได้

หลากหลายภาษารวมถึงภาษาไทยที่จําเป็นต้องมใีนระบบ ดงันัน้ใน

งานวจิยัชิ้นน้ีจงึเลอืก Google Text to Speech API มาใช้ในส่วนน้ี จาก

การวเิคราะหค์ุณสมบตั ิAPI ในแต่ละกระบวนการที่ผ่านมา จงึไดพ้ฒันา

ระบบแปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เพื่อวดั

ประสทิธภิาพของ API ทีไ่ดเ้ลอืกใช้ในแต่ละส่วน โดยดําเนินการทดสอบ

ตามวธิกีารทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นสว่นทีผ่า่นมา โดยการทดสอบงานวจิยัน้ีไดผ้ล

การทดสอบดงัน้ี  

 จากการทดสอบในส่วน Speech-to-Text ด้วยการใช้ Google 

Speech Recognition API ในการรบัเสยีงพูดภาษาองักฤษเพื่อแปลง

เป็นข้อความภาษาอังกฤษ ทําให้พบว่ามีความถูกต้อง  27 ประโยค 

ผิดพลาด 3 ประโยค จากการทดสอบรบัเสียงพูดทัง้แบบออกเสียง

ต่อเน่ืองและออกเสยีงทลีะคําดว้ยกลุ่มประโยคตวัอย่าง 30 ประโยค ดงั

 
 

รปูที ่2 แสดงกราฟสรุปการทดสอบรบัเสยีงพดูภาษาองักฤษ 

แบบออกเสยีงต่อเนื่องและแบบทีล่ะคาํ 

 
 

รปูที ่3 แสดงกราฟสรุปการทสอบแปลภาษาองักฤษ 
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รูปภาพที่ 2 และการทดสอบในส่วนของ Translation ด้วยการใช้ Bing 

Translator Control API ในการแปลขอ้ความภาษาองักฤษภาษาไทย 

พบวา่การแปล มคีวามถูกต้อง 25 ประโยค และผดิพลาด 5 ประโยค ทัง้

แบบออกเสยีงต่อเน่ืองและออกเสยีงทลีะคํา ดงัรูปที่ 3 จากการทดสอบ 

Bing Translator Control API แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามถูกต้องในการ

แปลภาษาอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนกระบวนการ Text-to-Speech จะ

ทดสอบดว้ยการใช้ Google Text-to-Speech API ในการแปลงขอ้ความ

เป็นเสยีงพูด ดว้ยวธิกีาร MOS สําหรบัวดัความเป็นธรรมชาตแิละความ

เขา้ใจของเสยีง โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามที่ไดก้ล่าวในหวัขอ้

ที่ 3  ซึ่งจากการให้คะแนนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 58.66% แสดงว่า ความเป็นธรรมชาติของเสียงที่ได้จากการใช ้

Google Text-to-Speech API อยู่ในระดบัปานกลาง คอื เสยีงมคีวาม

เป็นธรรมชาต ิและผู้ฟงัสามารถเข้าใจความหมายของประโยคจากการ

ฟงัเสยีงได ้

5. การอภิปรายผล 

 งานวิจยัชิ้นน้ีกล่าวถึงการศึกษาเปรียบเทียบเอพีไอสําหรบัระบบ

แปลภาษาด้วยเสียงพูดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยจาก

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ API จึงได้เลือกใช้ Google 

Speech Recognition API, Bing Translator Control API และ Google 

Text-to-Speech API เพื่อนํา API มาทดสอบประสทิธภิาพ โดยผลจาก

การทดสอบรบัเสยีงพูดภาษาองักฤษดว้ย Google Speech Recognition 

API พบวา่มคีวามถูกตอ้งในการรบัเสยีงในระดบัที่ด ีและผลลพัธข์องการ

ออกเสยีงแบบต่อเน่ืองและทลีะคํามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั คอื 

ถา้ออกเสยีงแบบต่อเน่ืองถูกตอ้งมคีวามเป็นไปไดสู้งที่การออกเสยีงทลีะ

คําจะถูกต้องเช่นกัน ในด้านการทดสอบการแปลภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทยดว้ย Bing Translator Control API พบว่ามคีวามถูกต้องใน

การแปลภาษาอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากยงัมีบางประโยคที่เมื่อ

แปลภาษาแล้วความหมายผดิไปจากภาษาเดิม รวมทัง้การรบัเสยีงใน

ขัน้ตอนแรกก็ส่งผลต่อการแปลภาษาอกีดว้ยเพราะเมื่อแอพพลเิคชัน่รบั

เสียงผิดพลาดจะส่งผลให้การแปลภาษามีประสิทธิภาพลดลง ในการ

ทดสอบฟงัเสยีงพูดภาษาไทย พบว่าความเป็นธรรมชาติของเสยีงที่ได้

จากการใช ้Google Text-to-Speech API อยูใ่นระดบัปานกลาง จากการ

ทดสอบพบว่าความถูกต้องในกระบวนการ Speech-to-Text มผีลต่อ

ความถูกต้องของกระบวนการ Translation และกระบวนการ Text-to-

Speech [3] เน่ืองจากผลลพัธ์ของกระบวนการก่อนหน้าจะถูกส่งเป็น

อนิพุตของกระบวนการถดัไป ดงันัน้ถ้ากระบวนการแรกรบัเสยีงผดิ จะ

ส่งผลให้ผลลพัธ์ในกระบวนการถัดไปผิดพลาดด้วย ทําให้ข้อความที่

ต้องการจะสื่อสารไปยงัผูร้บัอกีภาษาหน่ึงมคีวามหมายผดิไปจากภาษา

เดมิ นอกจากนัน้พบว่าการออกเสยีงแบบต่อเน่ืองกบัการออกเสยีงแบบ

ทีละคํามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือถ้าออกเสียง

แบบต่อเน่ืองถูกมีความเป็นไปได้สูงที่การออกเสียงแบบทีละคําจะ

ถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั ทําใหท้ราบวา่การออกเสยีงที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการทํางานของระบบ 

 ผู้วิจยัคาดหวงัว่างานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรบับุคคลที่สนใจ

ศกึษาแอพพลเิคชัน่ที่เกี่ยวกบั Speech-to-Text, Language Translation 

และ Text-to-Speech เน่ืองจากไดศ้ึกษาเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิและวดั

ประสทิธภิาพของ API ในแต่ละกระบวนการที่กล่าวมาไวแ้ล้ว ทําใหผู้ท้ี่

สนใจสามารถศึกษาและเลือกใช้ API ที่เหมาะสําหรบัแอพพลิเคชัน่ที่

พฒันาได ้เพื่อลดขัน้ตอนในการศกึษาพฒันารวมทัง้ช่วยใหแ้อพพลเิคชัน่

ที่พฒันามปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นได ้และในการพฒันาระบบแปลภาษาดว้ย

เสยีงพดูจะสามารถช่วยลดอุปสรรคของการตดิต่อสื่อสารสําหรบับุคคลที่

สื่อสารกนัคนละภาษา 
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ทศันคติและการรบัรูข้องผูบ้ริโภคต่อกฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสใ์นปัจจบุนั 

Consumers’ Attitudes and Perceptions Toward Electronic Commerce Law 
วษิณุ   เพช็รไทย 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ คณะบรหิารธรุกจิ 
wisanu@tni.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัในครัง้น้ีมจีุดประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติและการรบัรู้ของ

ผู้บริโภคต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปจัจุบัน โดยกลุ่ม

ตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูใ้ช้อนิเตอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและเกี่ยวกับการรับรู้ถึงกฎหมาย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในปจัจุบนั การวเิคราะหข์อ้มูลโดย

การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลของการวิจยัพบว่า จากสมมติฐาน สามารถสรุปได้ว่า ปจัจยั

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลกับทัศนคติต่อกฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์นัน้ไม่แตกต่างกนั ปจัจยัส่วนบุคคลมผีลต่อการรบัรู้ต่อ

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั และระยะเวลาการใช้

งานทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มทีท่ําใหรู้ก้ฎหมายไมแ่ตกต่างกนั 

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.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 ในปจัจุบนัทัว่โลกเตม็ไปด้วยเทคโนโลย ีมกีารใช้อินเตอร์เน็ต จะ

เห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการนําอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ใน

ชีวติประจําวนัมากขึ้น การส่งข้อมูลสามารถทําได้ในทุกเวลาและทุก

สถานที ่(Any Time, Any Where) ประกอบกบัการพฒันาเทคโนโลยทีี่

มีสื่อหลากหลาย (Multimedia) ที่ส่งผลให้การส่งข้อมูล ภาพ เสียง 

รวมทัง้ภาพเคลื่อนไหว สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา

อันรวดเร็ว รวมทัง้เทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

เทคโนโลยทีี่เกี่ยวกบัการเขา้รหสั (Cryptography) ไดร้บัการพฒันาไป

อย่างก้าวหน้า ส่งผลให้อิเล็กทรอนิกส์เกดิขึ้นและได้รบัการพฒันาไป

อยา่งมัน่คงจนกลายเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นมากขึน้ หรอือาจเป็นอกีหน่ึงปจัจยั

ที่เพิ่มขึ้นมาจากปจัจยั 4 ก็เป็นได้ เช่น การติดต่อสื่อสาร การเก็บ

ขอ้มลู แมก้ระทัง่การคา้ขาย เป็นตน้  

ความผดิตามกฎหมายฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ดงัน้ี 

    สว่นที ่1 ความผดิฐานเขา้ถงึโดยมชิอบ ซึ่งขอ้มูลคอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบคอมพวิเตอร ์ (Unauthorized Access) ระบุไวอ้ยู่ในมาตรา 5, 6, 

7 และ 8 

 ส่วนที่ 2 ความผดิฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ของ

ผูอ้ื่นโดยมชิอบ (Computer Distortion) มาตรา 9, 10 และ 12 

 ส่วนที่ 3 ความผดิฐานเผยแพร่ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ที่ผดิกฎหมาย 

(Dissemination of  Illegal Content) มาตรา 14, 15 และ 16 

 ส่วนที่ 4 หมวดเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ซึ่งระบุความผิดที่

เกี่ยวกบัการกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ไว้หลายประเภท 

เช่น ความผดิเกีย่วกบัการสง่อเีมลข์ยะ (Junk mail  

หรอื Spamming)  (มาตรา 11)  การจําหน่าย หรอืเผยแพร่ชุดคําสัง่ 

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการกระทําความผดิ (มาตรา 13) ฯลฯ [5]. 

 ทศันคต ิ เป็นคําสมาสระหว่างคําวา่ “ทศัน” ซึ่งแปลว่า ความเหน็ 

กบัคําว่า “คติ” ซึ่งแปลว่า แบบอย่างหรอืลกัษณะเมื่อรวมกนัเข้า 

“ทศันคติ” จงึแปลว่า ลกัษณะของความเหน็ซึ่งหมายถึงความรูส้กึ

ส่วนตวัที่เหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ยต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรอืบุคคลใด

บุคคลหน่ึง [9].  

 ทศันคติ หมายถึง ผลรวมทัง้หมดของบุคคลเกี่ยวกบัความรู้สึก

อคต ิ ความคดิเหน็ ความกลวัต่อบางสิง่บางอย่าง การแสดงออกดา้น

คาํพดูเป็นความคดิเหน็ และความคดิเหน็เป็นสญัญลกัษณ์ของทศันคต ิ

ดงันัน้ การวดัทศันคตอิาจจะทําไดโ้ดยการวดัความคดิเหน็ของบุคคล

ต่อสิง่นัน้ๆ [4].  

  ทศันคต ิ(Attitude) เป็นความรู้สกึนึกคดิ ความเชื่อของบุคคลที่มี

ต่อสิง่รอบตวัไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิง่ของ หรอืความคดิของผู้อื่น ทําให้

เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมขึน้ โดยทัว่ไปทศันคตขิองแต่ละบุคคล

จะได้สามารถมองเหน็ หรอืสงัเกตได้โดยตรง จนกว่าบุคคลนัน้จะพูด

หรอืแสดงออกมา [14]. 

 ทศันคติ หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงจากการไม่มทีศันคตติ่อสิง่ใด

ไปสู่การมีทศันคติบางอย่างต่อสิง่นัน้ การเปลี่ยนแปลงจากการไม่มี

ทศันคติดงักล่าวเป็นผลมาจากการเรยีนรู้ จากแหล่งทศันคติต่างๆ ที่
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ทําใหเ้กดิทศันคตทิีส่าํคญั คอื 1.ประสบการณ์ของบุคคล 2.ผูม้อีทิธพิล

จากแหล่งภายนอก 3.ผลจากวฒันธรรมที่มตี่อการก่อตวัของทศันคต ิ

[16]. 

 ทศันคต ิหมายถงึ แนวโน้มของการรบัรูแ้ละการกระทําที่เกดิจาก

การเรยีนรูท้ีต่รงกบัลกัษณะของความชอบหรอืความไม่ชอบของบุคคล

ที่มตี่อสิง่ที่เกิดขึน้หรอืความคดิ เช่น ผลติภณัฑ ์ บรกิาร ตราสนิค้า 

บรษิทัหา้งรา้น หรอืต่อตวับุคคล เป็นตน้ [1], [4].  

 การรบัรู ้ เป็นเรื่องที่มคีวามสําคญั เน่ืองจากบุคคลย่อมมกีารรบัรู้

ต่อสิง่ต่างๆที่ต่างกนัออกไป ปจัจยัใดบ้างที่มผีลต่อการรบัรูข้องบุคคล

และในกระบวนการจะทําใหม้กีารรบัรูอ้ย่างไร เป็นสิง่ที่องคก์รธุรกจิให้

ความสนใจที่จะรับรู้ เ น่ืองจากจะทําให้ผลิตภัณฑ์บริการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแห้จรงิ ดงันัน้จงึควรเข้าใจเรื่อง “การรบัรู้ของ

บุคคล” องคป์ระกอบของการรบัรูส้ามารถแยกไดเ้ป็น [15].  

 1.สิง่เรา้ หมายถงึ ตวักระตุน้ทีเ่ป็นปจัจยันําเขา้ไปสุ่ความรูส้กึอย่าง

หน่ึงอยา่งใด เช่น ภาพ แสง ส ีเสยีงต่างๆ 

 2.ตวัรบัความรู้สกึ หมายถงึ อวยัวะรบัสมัผสัของมนุษย ์ไดแ้ก่ ตา 

ห ูจมกู ลิน้ และกาย ซึง่ทําหน้าทีร่บัความรูส้กึต่างๆ 

 3.ความรูส้กึ หมายถงึ การตอบสนองต่อสิง่เรา้ในทนัทีที่ไดร้บัการ

กระตุน้ เช่น การเหน็ภาพในโฆษณาผา่นสายตา 

 4.กระบวนการรบัรู้  ได้แก่ การรบัสิ่งเร้าจากภายนอก การเลือก 

การใสใ่จ การแปลความหมาย การใหค้วามหมาย 

 การรบัรู้ หมายถึง เป็นกระบวนการของการคดัเลือก การจดั

ระเบยีบ และการตคีวามความรูส้กึเป็นสิง่ทีม่ ี[2].  

 การรบัรู้ หมายถึง เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลเลือก จดั

ระเบยีบ และตคีวามสิง่เรา้เป็นภาพทีม่คีวามหมายและเชื่อมโยงกนั ซึ่ง

แม้ว่าบุคคลจะได้รบัสิง่เร้าสิง่เดยีวกนัแต่การรบัรู้ในแต่ละบุคคลย่อม

แตกต่างกนัตามความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวงัของแต่ละ

บุคคล [3]. 

 การรับรู้ หมายถึง เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลจดัระเบียบและ

ตีความ ความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพื่อให้ความหมายเกี่ยวกบั

สภาพแวดล้อม แต่อย่างไรกต็ามการรบัรูข้องคนๆ หน่ึง สามารถ

ตคีวามหมายใหแ้ตกต่างจากความเป็นจรงิไดอ้ย่างมาก เช่น พนักงาน

ทุกคนในองค์กรแห่งหน่ึงอาจรบัรู้ว่าองค์กรของตนเป็นบรษิทัที่ดแีละ

รบัผดิชอบต่อสงัคม แต่ในความเป็นจรงิอาจไม่เป็นดงัที่รบัรู้กเ็ป็นได ้ 

[10]. 

 จากแนวคดิขา้งต้นสามารถสรุปความหมายของการรบัรูไ้ดว้่า การ

รบัรูเ้ป็นการทําความเขา้ใจและ ตคีวามต่อสิง่เรา้จากสภาพแวดล้อมให้

กลายเป็นสิง่ทีม่คีวามหมาย โดยผูร้บัรูแ้ต่ละคนอาจจะตคีวามหมายนัน่

ออกมาเหมอืนกนั หรอืแตกต่างกนักไ็ด ้

 เมื่อพดูถงึผลกระทบ สว่นหน่ึงมาจากเทคโนโลย ี(อนิเตอรเ์น็ต) ซึ่ง

จะเหน็ไดว้า่ สงัคมใดทีเ่จรญิก้าวหน้ามากแค่ไหนสงัคมนัน้ย่อมมคีวาม

เสื่อมโทรมทางวฒันธรรมมากขึ้นเท่านัน้ หรอืมากกว่านัน้ สาเหตุน้ีจงึ

ต้องมีการร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อปกคลุมสงัคมให้อยู่ในสภาพที่

เรยีบรอ้ย และเรื่องอื่นๆ เช่น การคุม้ครองทางการคา้ คุม้ครองลขิสทิธิ ์

อาชญากรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ รวมไปถงึในปจัจบุนันัน้ยงัไม่สามารถ

ที่จะประกอบกิจการที่เกี่ยวเน่ืองกบัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง

สมบูรณ์ เน่ืองมาจากปญัหาดงัต่อไปน้ี  

ปญัหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ   

ปญัหาในเรือ่งความปลอดภยั  

ปญัหาในการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา  

ปญัหาทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางกฎหมาย  

 ดังนั ้นจึงจํา เ ป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่ องของกฎหมายธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นความรู้

ต่อไป การทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์นับเป็นอีกทางเลือกหน่ึงใน

การตดิต่อสื่อสารในยคุโลกาภวิฒัน์โดยอาศยัพฒันาการทางเทคโนโลยี

ซึง่มคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากรูปแบบใหม่ใน

การทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์จะมคีวามแตกต่างไปจากเดมิอย่าง

สิน้เชงิ ไมว่า่จะเป็นการตดิต่อสื่อสารกนับนเครอืข่ายโดยใช้วธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส ์ หรอืวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ล้วนแต่ทําอยู่ใน

รปูแบบของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์มไิดท้ําลงบนกระดาษดงัเช่นเดมิ  

 

2.วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ในการวิจ ัย /ศึกษาครัง้ น้ี  ผู้วิจ ัย /ผู้ศึกษาได้ดําเนินการโดยมี

ประชากรผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์จาํนวน  400 ตวัอย่างจากผูใ้ช้อนิเตอรเ์น็ตทีรู่ก้ฎหมาย

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละไม่รูก้ฎหมายพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ โดย

การ 

1.ศึกษาค้นคว้าเอกสารวชิาการ ตํารา งานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

2.ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

โดยมกีารตัง้สมมตฐิานดงัน้ี 

1.ปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลกับทัศนคติต่อกฎหมาย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีแ่ตกต่างกนั 

2.ป ัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อการรับ รู้ต่ อกฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่ตกต่างกนั 

3.ระยะเวลาการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัทําใหรู้ก้ฎหมายทีแ่ตกต่างกนั 

 

3.จากผลสาํรวจพบว่า 

 ทศันคติต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศ

หญงิทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป 

 เพศชายและเพศหญิง ที่มอีายุระหว่าง 15-20 ปี คดิว่ากฎหมาย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์คีวามสาํคญัต่อชวีติประจําวนัมาก คดิเป็นรอ้ย
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ละ 39.58 อายรุะหวา่ง 21-25 ปี คดิวา่กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

มคีวามสาํคญัต่อชวีติประจําวนัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 43.21 อายุระหว่าง 

26-30 ปี คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคัญต่อ

ชีวติประจําวนัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.48 อายุระหว่าง 31-35 ปี 

คดิว่ากฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์มคีวามสําคญัต่อชีวติประจําวนั

ปานกลางถงึมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 อายุระหวา่ง 36-40 ปี คดิ

วา่กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์คีวามสําคญัต่อชวีติประจําวนัมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 อายุระหว่าง 41-45 ปี คิดว่ากฎหมาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 60.00 อายุระหว่าง 46-50 ปี คิดว่ากฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามสําคญัต่อชวีติประจําวนัมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 

50.00 อายุระหว่าง 51-55 ปี คดิว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี

ความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.78 อายุ

มากกวา่ 55 ปี คดิว่ากฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์คีวามสําคญัต่อ

ชวีติประจาํวนัมากและมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 50 

 ทศันคติต่อกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเพศชายและเพศ

หญงิแต่ละอาชพี 

 เพศชายและเพศหญิง ที่มอีาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ 

คดิว่ากฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์มคีวามสําคญัต่อชีวติประจําวนั

มาก คดิเป็นรอ้ยละ 45.45 อาชพีธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย คดิว่ากฎหมาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัมากและมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา คิดว่า

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวติประจําวนัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 41.52 อาชีพมูลนิธิ คิดว่ากฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัมาก คิดเป็นร้อยละ 

100.00 อาชีพแม่บ้าน คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี

ความสําคญัต่อชีวติประจําวนัมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 100.00 อาชีพ

รบังานPC คิดว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อ

ชีวิตประจําวนัมาก คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาชีพรบัจ้าง/พนักงาน

บรษิทัเอกชน คดิว่ากฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสม์คีวามสําคญัต่อ

ชวีติประจาํวนัมากและมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 35.80 

 ทศันคตติ่อกฎหมายพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสก์บัระดบัการศกึษาทัง้

เพศชายและเพศหญงิ 

 เพศชายและเพศหญิง ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดว่า

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวติประจําวนัมาก 

คดิเป็นรอ้ยละ 40.52 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า คดิว่า

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวติประจําวนัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 62.50 การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดว่า

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวติประจําวนัมาก

ที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 45.45 การศกึษาระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 

คดิว่ากฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์มคีวามสําคญัต่อชีวติประจําวนั

ปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 35.71 

 เพศชาย คดิว่ากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคีวามสําคญัต่อ

ชีวิตประจําวนัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.68 เพศหญิง คิดว่ากฎหมาย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์คีวามสาํคญัต่อชวีติประจําวนัมาก คดิเป็นรอ้ย

ละ 44.28 โดยสรุป เพศชายและเพศหญิง คิดว่ากฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัมาก คิดเป็นร้อยละ 

40.50 

 การรบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องเพศชายและเพศหญิง

ทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป 

 เพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี รบัรูก้ฎหมาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 33.33 อายุระหว่าง 

21-25 ปี รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็นร้อยละ 

37.86  อายรุะหวา่ง 26-30 ปี รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.93  อายุระหว่าง 31-35 ปี รบัรู้กฎหมาย

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์มาก คดิเป็นร้อยละ 50.00 อายุระหว่าง 36-40 

ปี รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์ากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 45.45  

อายุระหว่าง 41-45 ปี รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์มากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 60.00 อายุระหว่าง 46-50 ปี รบัรู้กฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสม์าก คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 อายุระหว่าง 46-50 ปี รบัรู้

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ปานกลางถึงน้อยที่สุด คดิ

เป็นร้อยละ 25.00 อายุระหว่าง 51-55 ปี รบัรู้กฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสป์านกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 66.67  

 การรบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องเพศชายและเพศหญิง

ในอาชพีต่างๆ 

 เพศชายและเพศหญิง ที่มอีาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ 

รบัรูก้ฎหมายพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสม์ากและมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 

36.36 อาชพีธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

มากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.00 อาชีพนักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็นร้อยละ 

34.60 อาชพีมลูนิธริบั รูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์านกลาง คดิ

เป็นรอ้ยละ 100.00 อาชพีแม่บา้นรบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

มากและมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 50.00  อาชีพรบังานPC รบัรู้

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

อาชีพรับจ้าง /พนักงานบริษัท เอกชน รับรู้กฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสม์าก คดิเป็นรอ้ยละ 37.04 

 การรบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องเพศชายและเพศหญิง

ในระดบัการศกึษาตา่งๆ 

 เพศชายและเพศหญิง ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร ับรู้

กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก คดิเป็นรอ้ยละ 33.05 การศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

มาก คิดเป็นร้อยละ 43.75 การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตร ีรบัรู้

กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 การศกึษา
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ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มาก คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 

 เพศชาย รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็น

รอ้ยละ 30.15 เพศหญิง รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสม์าก คดิ

เป็นร้อยละ 40.30 โดยสรุป เพศชายและเพศหญิง รบัรู้กฎหมาย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก  คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 

 ระยะเวลาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเพศต่อกฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์

 เพศชาย รบัรู้กฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสม์าก คดิเป็นรอ้ยละ 

31.16 เพศหญิง รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก คดิเป็นรอ้ย

ละ 38.31 โดยสรุป เพศชายและเพศหญิง คิดว่ากฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัมาก คิดเป็นร้อยละ 

34.75 

 ระดบัการศกึษาต่างๆต่อกฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์

มาก  คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 

รบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ปานกลาง  คดิเป็นร้อยละ 50.00 

การศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีรบัรูก้ฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

มาก  คดิเป็นรอ้ยละ 59.09 การศกึษาระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 

รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็นร้อยละ 35.71โดย

สรุป การศึกษาระดบัปริญญาตรี,การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า,การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก  

คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 

 เวลาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละสถานภาพต่อกฎหมาย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 สถานภาพแยกกันอยู่/หย่าร้าง/หม้าย รับรู้กฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 สถานภาพสมรส รับรู้

กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก  คดิเป็นรอ้ยละ 55.17 สถานภาพ

โสด รบัรู้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก  คดิเป็นร้อยละ 33.15 

โดยสรุป สถานภาพแยกกนัอยู่/หย่าร้าง/หม้าย, สมรสและโสด รบัรู้

กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าก  คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจต่อ

กฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 

กฎหมายพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส ์

N ระดบัความเข้าใจ 

Valid �̅� S.D. ความ 

หมาย 

กา ร ใ ช้ ชื่ อ ป ร ะ จํ า ตัว ผู้ ใ ช้ /

รหสัผา่นของผูอ้ื่นในการเขา้ 

400 3.38 1.07 กลาง 

การปล่อยไวรสัคอมพิวเตอร ์

เมล์บอมพ์ โทรจนั หรือสปาย

400 3.52 1.13 มาก 

แ ว ร์  เ ข้ า ไ ป  ทํ า ล า ย

ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ 

การทําฟิชชิง่ (Phishing) หรอื

ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ข้อมูล คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 

โดยใช้เครื่องคอมพวิเตอร์เป็น

เครื่องมอื  

400 3.09 1.14 กลาง 

การส่งอีเมล์ขยะจํานวนมาก 

ทําให้เซิร์ฟเวอร์ของเวบ็ไซต์

ไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้ 

400 3.26 1.14 กลาง 

การโพสหรือเผยแพร่ภาพ

ลามกอนาจารทางเวบ็ไซต ์ 

400 3.68 1.09 มาก 

การใช้คําพูดที่ไม่สุภาพในเชิง

หมิน่ประมาทหรอืหมิน่เบือ้งสูง

ทาง Web board  

400 3.74 1.08 มาก 

การส่งภาพลามกอนาจารซึ่ง

ทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสีย

ชื่อเสยีง  

400 3.69 1.05 มาก 

การส่งต่อคลิปวีดีโอที่ เ ป็น

ลกัษณะในทางลามกอนาจาร  

400 3.62 1.06 มาก 

การตัดต่ อภาพและ นํ า ไป

เผยแพร่ทําให้ผู้อื่นเสียหาย

และเสยีชื่อเสยีง 

400 3.52 1.09 มาก 

รวม 400 3.52 1.09 มาก 

  

จากการวิจ ัยน้ีพบว่า ผู้บริโภคมีความเข้าใจในกฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสถ์งึการใช้คําพูดที่ไม่สุภาพในเชงิหมิน่ประมาทหรอืหมิน่

เบื้องสูงทาง Web board มคีวามผดิทางกฏหมายสูงสุดถงึ 3.74 และ

ระดบัความเขา้ใจน้อยสุดเกิดจากเรื่องการทําให้เกดิความเสยีหายแก่

ขอ้มลูคอมพวิเตอรผ์ูอ้ื่น โดยใช้คอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืมเีพยีง 3.09 

ซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจถึงกฏหมายในข้อน้ี แต่สําหรับภาพรวม

ทัง้หมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.52) ไมว่่าจะเป็นกฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสม์าตราต่างๆ  

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคญัของ

ทศันคตติ่อกฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

 

ทศันคติต่อกฎหมายพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส ์

N ระดบัความเข้าใจ 

Valid �̅� S.D. ความ 

หมาย 

1.ก ฎ ห ม า ย พ า ณิ ช ย์

อิเลก็ทรอนิกส์มีความสําคญัต่อ

ชวีติประจาํวนั 

400 3.88 0.94 มาก 
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2.ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก ฎ ห ม า ย

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 

400 3.57 0.98 มาก 

3.ก ฎ ห ม า ย พ า ณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสม

และเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค 

400 3.66 1.01 มาก 

4 .การประชาสัมพันธ์หรือจัด

อบรมเกี่ยวกบักฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งทัว่ถงึ 

400 

 

3.42 1.24 มาก 

รวม 400 3.63 1.04 มาก 

 จากการวิจ ัยน้ีพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อกฎหมายพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใจถึงกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ความสาํคญัต่อชวีติประจาํวนัมากถงึ 3.88 โดยภาพรวมอยู่ที่ระดบัมาก 

(�̅� = 3.63) ซึง่เหตุผลที่ใหร้ะดบัความสําคญัดงัน้ี มคีวามสําคญัใน

ชวีติประจําวนัถงึ3.88 รองลงมองว่ากฎหมายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์ี

ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคถงึ 3.66 และมคีวามเขา้ใจใน

กฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเท่ากบั 3.57 สุดท้ายควรมี

การประชาสมัพนัธห์รอืจดัอบรมอย่างทัว่ถงึเกี่ยวกบักฎหมายพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์3.42 

 

4.งานวิจยัในอนาคต 

 เน่ืองจากทัศนคติของผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญต่อกฎหมาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีจํานวนมาก แต่ว่าในปจัจุบันยังขาดการ

ประชาสมัพนัธอ์ย่างทัว่ถงึ จงึควรมกีารเพิม่การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ

หรอืจดัอบรมต่างๆแก่ผู้บรโิภค จงึจําเป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่องของ

กฎหมายธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อทีจ่ะนําไปใชต้่อยอดใหเ้กดิประโยชน์

และเป็นความรู้ต่อไปในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศยั

พัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสทิธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกนับนเครอืข่ายโดยใช้

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆเป็นตน้ 

  

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ ปุ่น  ที่ ให้

ทุนอุดหนุนงานวจิยัตามศาสตร์ในครัง้น้ี และผู้ตอบแบบสอบถามทุก

ท่าน ขอบคุณผลงานวจิยัที่ได้อ้างอิง และแหล่งข้อมูลที่ได้สบืคน้เพื่อ

นํามาทํางานวจิยัครัง้น้ี 
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ทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัต่อข้อมลูข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 

ของการไฟฟ้านครหลวง   

ATTITUDES AND BEHAVIORS OF RESIDENTIAL ELECTRICITY USERS TOWARDS 

INFORMATION ON ELECTRICITY BILLS OF  

THE METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY 
นายกติตศิกัดิ ์จุลศกัดิ ์

คณะบรหิารธรุกจิ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2086 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 
kittisak.game@gmail.com 

ฝา่ยสือ่สารองคก์ร การไฟฟ้านครหลวง  

30 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
kittisak.ju@mea.or.th 

 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีนําเสนอผลการวจิยัเรื่องทศันคติและพฤติกรรมของผู้ใช้

ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ        

การไฟฟ้านครหลวง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่าง

ปจัจยัสว่นบุคคลกบัการรบัรู/้การเรยีนรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูใ้ช้

ไฟฟ้าที่มตี่อขอ้มูลข่าวสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้า ความสมัพนัธร์ะหว่างการ

รบัรู้/การเรียนรู้กบัทัศนคติและการรบัรู้/การเรียนรู้กบัพฤติกรรมและ

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มตี่อขอ้มูล

ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ใช้

ไฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการใหบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง 

จํานวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ช้ไฟฟ้าที่มอีาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มผีลต่อการ

รบัรู/้เรยีนรูต้่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าแตกต่างกนั ผูใ้ช้ไฟฟ้าที่มี

อาย ุสถานภาพสมรส และระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มผีลต่อทศันคติ

ต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแตกต่างกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีระดบั

การศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมที่มตี่อขอ้มูลข่าวสารในใบแจง้

ค่าไฟฟ้าแตกต่างกนั เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่า การรบัรู้/เรยีนรู้

ของผู้ใช้ไฟฟ้ามคีวามสมัพนัธก์บัทศันคติที่มตี่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้ง

คา่ไฟฟ้า การรบัรู/้เรยีนรูข้องผูใ้ช้ไฟฟ้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมที่มี

ต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและทัศนคติของผู้ใช้ไฟฟ้ามี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมทีม่ตี่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้า 

 คําสําคญั: ทัศนคติ, พฤติกรรม, ผู้ใช้ไฟฟ้า, ใบแจ้งค่าไฟฟ้า,                         

การไฟฟ้านครหลวง 

Abstract 

 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 

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 

1. บทนํา 

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกิจที่ให้บรกิาร

จําหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพื้นที่  3 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยแบ่งผู้ใช้ไฟฟ้า

ออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ ซึ่งผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยั เป็นกลุ่ม

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

283



 

ที่มจีํานวนมากที่สุด ประมาณรอ้ยละ 84 ของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 

[1] โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท จะได้รบัการแจง้ค่าใช้ไฟฟ้าในแต่ละ

เดือน ซึ่งจะถูกตีพิมพ์เป็นเอกสาร และจดัส่งไปยงัที่อยู่ตามเครื่องวดั

ไฟฟ้าที่ได้ขอติดตัง้กบั กฟน. โดยเอกสารดงักล่าวเรียกว่า “ใบแจ้งค่า

ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง” (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ) ที่มีการนําเสนอ

ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ รายละเอียด

เจ้าของเครื่องวดัไฟฟ้า รายละเอียดการจดหน่วยไฟฟ้า รายละเอียดค่า

ไฟฟ้าเดือนปจัจุบัน ประวตัิการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง วันที่ครบกําหนด

จะต้องชําระค่าไฟฟ้า ช่องทางการชําระค่าไฟฟ้า เงื่อนไขการชําระเงิน 

และประกาศต่าง ๆ ของ กฟน. เป็นตน้ 

 ปจัจุบนัผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. มีจํานวนมากกว่า 3 ล้านราย ดงันัน้ 

การจดัพมิพใ์บแจง้ค่าไฟฟ้าฯ จงึถอืเป็นต้นทุนที่ กฟน. ต้องแบกรบัเป็น

จํานวนมาก หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ให้ความสําคญัต่อใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ และ

ขอ้มูลต่าง ๆ ในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ กฟน. ใน

ดา้นความไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนจดัพมิพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ และการขาด

ความร่วมมอื การสนับสนุนในกิจกรรมและการรณรงค์ต่าง ๆ ของผู้ใช้

ไฟฟ้า เน่ืองจากไม่ไดร้บัรู้ข้อมูลข่าวสารจากการไม่อ่านขอ้มูลในใบแจ้ง

ค่าไฟฟ้าฯ ในขณะที่ผูใ้ช้ไฟฟ้า ยอ่มขาดโอกาสในการรบัรู้ขอ้มูลการใช้

ไฟฟ้าของตนเองอย่างละเอียด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และ

สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตนเองได ้

 ดังนัน้ การวิจ ัยในครัง้ น้ีผู้วิจ ัยจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับ

ทศันคติและพฤตกิรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าต่อขอ้มูลข่าวสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

โดยศึกษาการรบัรู้/เรียนรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อ

ขอ้มูลข่าวสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ ในการเป็นแนวทางในการพฒันาการ

ผลติและการสื่อสารขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ ใหม้คีวาม

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ซึ่งเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่ อสาร และงานบริการของ กฟน.  ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอนัดีต่อ 

กฟน. และขอ้มูลข่าวสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ อนัเกดิจากการรบัรู/้เรยีนรู ้

นําไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ กฟน.  และก่อให้เกิดพฤติกรรมที่

เหมาะสมต่อใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ และการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัการรบัรู/้การ

เรียนรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ต่อข้อมูลข่าวสารใน      

ใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรู/้การเรยีนรูก้บัทศันคตแิละ

การรบัรู/้การเรยีนรู้กบัพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ต่อข้อมูลข่าวสารใน          

ใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ 

 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกับพฤติกรรมของผู้ใช้

ไฟฟ้าฯต่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการรบัรู้/

เรยีนรูต้่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ แตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัสว่นบุคคลของผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ ที่แตกต่างกนัมผีลต่อทศันคตทิี่มี

ต่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ แตกต่างกนั 

 3. ปจัจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชไ้ฟฟ้าฯ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมที่

มตี่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ แตกต่างกนั 

 4. การรบัรู/้เรยีนรูข้องผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคติที่มตี่อ

ขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ 

 5. การรบัรู้/เรยีนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมที่มี

ต่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ  

 6. ทศันคตขิองผูใ้ชไ้ฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมที่มตี่อขอ้มูล

ขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ 

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                    ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

5. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ผู้วจิยัได้ทําการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามา

เป็นแนวทางในการวจิยัดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูเกีย่วกบัการไฟฟ้านครหลวง 

 2. แนวคดิและทฤษฎดีา้นการรบัรู ้ 

 3. แนวคดิและทฤษฎดีา้นการเรยีนรู ้

 4. แนวคดิและทฤษฎดีา้นทศันคต ิ

 5. แนวคดิและทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจยัสว่นบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- การศกึษา 

- อาชพี 

- รายได ้

- ค่าใชไ้ฟฟ้าต่อเดอืน 

การรบัรู/้เรยีนรูข้อ้มลู

ขา่วสารในใบแจง้ฯ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอขอ้มลู

ขา่วสารในใบแจง้ฯ 

 

 

 

พฤตกิรรมทีม่ต่ีอขอ้มลู

ขา่วสารในใบแจง้ฯ 
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6. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ผู้วจิยัได้ทําการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามา

เป็นแนวทางในการวจิยัดงัน้ี 

6.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร (population) ที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทบ้านอยู่อาศยัของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจากการสํารวจเมื่อ

เดอืนพฤศจกิายน ปี พ.ศ. 2557 มจีํานวนประชากร ทัง้สิ้น 3,388,434 

ราย คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมด [1] จึงได้

กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากจํานวนประชากรทัง้หมด จํานวน 

400 คน ตามสูตรของ Yamane [4] โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 

95 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากนัน้ใช้วิธกีารการสุ่ม

ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (multi-stage sampling) แบ่งตามพื้นที่ของ

การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ ตามขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งดงัน้ี 

 ขัน้ที่ 1 ใช้วธิีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

โดยพจิารณาจากจาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าสงูสดุ 6 อนัดบัแรกของการไฟฟ้านคร

หลวงเขตทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด  

 ขัน้ที ่2 สุม่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยใช้วธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยวธิกีารคดัเลอืก

แบบบงัเอิญ ถือเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้านครหลวงที่มาชําระค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตโดยบงัเอญิ

พบหรือไม่เฉพาะเจาะจงคนที่มาชําระ ผลการสุ่มตวัอย่างดงัปรากฏ                       

ในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั จําแนก 

 ตามเขต กฟน. [1] 

6.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 

สว่น ดงัน้ี 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูท้ีต่อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 การรบัรู ้/ เรยีนรู ้ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 สว่นที ่3 ทศันคตขิองผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 สว่นที ่4 พฤตกิรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะ 

6.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(primary data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวม

โดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด 

 2. ขอ้มูลทุติยภูม ิ(secondary data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา

ค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ผลงานการวิจ ัยจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

6.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจก

แจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ            

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการ

ทดสอบสมมตุฐิานต่าง ๆ ดงัน้ี  

  2.1 สถติวิเิคราะหค์า่ท ี(Independent Sample T-test)   

  2.2 สถิตกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวน แบบทางเดยีว (One-Way 

Analysis of Variance หรอื One-Way ANOVA) 

  2.3 สถิติค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์ส ัน (Pearson 

product moment correlation coefficient) 

7. สรปุผลการวิจยั 

 1. กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 58.75) มอีายุระหว่าง 

20-40 ปี (ร้อยละ 68.50) สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.75) มกีารศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า (ร้อยละ 65.50) มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนหรือลูกจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 64.25) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

15,000-30,000 บาท (ร้อยละ 43.00) และส่วนใหญ่มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย              

ต่อเดอืน 1,000-3,000 บาท (รอ้ยละ 53.00) 

 2. การเรยีนรู/้การรบัรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัต่อข่อมูล

ขา่วสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

มกีารรบัรู/้เรยีนรูใ้นภาพรวม ดา้นกายภาพ และดา้นขอ้มูลข่าวสารอยู่ใน

ระดบัมาก  

 3. ทศันคตขิองผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัต่อขอ้มูลข่าวสารในใบ

แจง้ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมทีศันคต ิใน

ภาพรวม ด้านกายภาพ และด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดบัเห็นด้วย

 4. พฤตกิรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยัต่อขอ้มูลข่าวสารใน

ใบแจง้คา่ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรม

ในภาพรวม ดา้นกายภาพ และดา้นขอ้มลูขา่วสารอยูใ่นระดบับ่อยครัง้  

 5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ 

ทางการกายภาพ มคีวามเหน็ว่า ใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ มขีนาดเล็กและบาง

เกนิไปเสีย่งตอ่การสญูหาย บางสถานที่ไม่ไดร้บัใบแจง้ฯ อย่างทัว่ถงึและ

ตรงตามกําหนด ในด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า เน้ือหาเข้าใจยาก แสดง

ข้อมูลไม่ครบถ้วน นอกจากน้ีควรมีข้อมูลในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ เป็น

ภาษาองักฤษ  

 

กฟน. เขต ประชากร สดัส่วน (%) กลุ่มตวัอยา่ง 

นนทบุร ี 296,902 20.69% 83 

บางเขน 273,335 19.05% 76 

ราษฎรบ์ูรณะ 224,895 15.67% 63 

สามเสน 219,648 15.31% 61 

บางขนุเทยีน 216,645 15.10% 60 

มนีบุร ี 203,553 14.19% 57 

รวมทัง้สิน้ 1,434,978 100.00% 400 
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 6. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

 สมมตฐิานที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ ดา้นอาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษา และคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มผีลต่อ

การรบัรู/้เรยีนรูต้่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ทุกดา้นและในภาพรวม ดงัรายละเอยีด                       

ในตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 

ปจัจยัสว่นบุคคล 

การรบัรู/้เรยีนรูต่้อ

ขอ้มลูขา่วสารในใบ

แจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

ค่าสถติกิาร

ทดสอบ 
Sig. 

อาย ุ ดา้นกายภาพ F = 8.48* 0.000 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 4.28* 0.005 

ภาพรวม F = 6.95* 0.000 

สถานภาพ ดา้นกายภาพ F = 6.88* 0.001 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 7.68* 0.001 

ภาพรวม F = 9.01* 0.000 

ระดบัการศกึษา ดา้นกายภาพ F = 5.20* 0.006 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 3.28* 0.039 

ภาพรวม F = 4.95* 0.008 

ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ฯ ดา้นกายภาพ F = 3.06* 0.028 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 2.96* 0.032 

ภาพรวม F = 3.70* 0.012 

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 สมมตฐิานที ่2 ปจัจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ ดา้นอายุ สถานภาพ

สมรส และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อข้อมูล

ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ทุกดา้นและในภาพรวม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 

ปจัจยัสว่นบุคคล 

ทศันคตต่ิอขอ้มลู

ขา่วสาร 

ในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

ค่าสถติกิาร

ทดสอบ 
Sig. 

อาย ุ ดา้นกายภาพ F = 5.17* 0.002 

 ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 4.63* 0.003 

 ภาพรวม F = 5.54* 0.001 

สถานภาพ ดา้นกายภาพ F = 4.94* 0.008 

 ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 5.11* 0.006 

 ภาพรวม F = 4.94* 0.008 

ระดบัการศกึษา ดา้นกายภาพ F = 4.54* 0.011 

 ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 5.53* 0.004 

 ภาพรวม F = 5.69* 0.004 

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 

 สมมตฐิานที่ 3 ปจัจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ ดา้นระดบัการศกึษา 

ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมทีม่ตี่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ทุกด้านและ           

ในภาพรวม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4 

ตารางที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3 

ปจัจยัสว่นบุคคล 

พฤตกิรรมต่อขอ้มลู

ขา่วสาร 

ในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

ค่าสถติกิาร

ทดสอบ 
Sig. 

ระดบัการศกึษา ดา้นกายภาพ F = 3.82* 0.023 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร F = 7.63* 0.001 

ภาพรวม F = 6.95* 0.001 

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 สมมติฐานที่ 4 การรบัรู้/เรยีนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธ์กบั

ทศันคติที่มตี่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัรายละเอยีดในตารางที ่5 

ตารางที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่4 

การรบัรู/้เรยีนรู ้

ทีม่ต่ีอขอ้มลู

ขา่วสารในใบแจง้

ค่าไฟฟ้าฯ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

ดา้นกายภาพ 
ดา้นขอ้มลู

ขา่วสาร 
ภาพรวม 

r Sig. r Sig. r Sig. 

ดา้นกายภาพ 0.57** 0.000 0.57** 0.000 0.61** 0.000 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 0.23** 0.000 0.65** 0.000 0.64** 0.000 

ภาพรวม 0.61** 0.000 0.68** 0.000 0.70** 0.000 

** มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 สมมติฐานที่ 5 การรบัรู้/เรยีนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมทีม่ตี่อขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัรายละเอยีดในตารางที ่6 

ตารางที ่6 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่5 

การรบัรู/้เรยีนรู ้

ทีม่ต่ีอขอ้มลู

ขา่วสารในใบแจง้

ค่าไฟฟ้าฯ 

พฤตกิรรมทีม่ต่ีอขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

ดา้นกายภาพ 
ดา้นขอ้มลู

ขา่วสาร 
ภาพรวม 

r Sig. r Sig. r Sig. 

ดา้นกายภาพ 0.40** 0.000 0.49** 0.000 0.51** 0.000 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 0.32** 0.000 0.58** 0.000 0.53** 0.000 

ภาพรวม 0.39** 0.000 0.60** 0.000 0.57** 0.000 

** มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 สมมตฐิานที ่6 ทศันคตขิองผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ที่มีต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ดงัรายละเอยีดในตารางที ่7 

ตารางที ่7 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่6 

ทศันคต ิ

ทีม่ต่ีอขอ้มลู

ขา่วสารในใบแจง้

ค่าไฟฟ้าฯ 

พฤตกิรรมทีม่ต่ีอขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ 

ดา้นกายภาพ 
ดา้นขอ้มลู

ขา่วสาร 
ภาพรวม 

r Sig. r Sig. r Sig. 

ดา้นกายภาพ 0.59** 0.000 0.59** 0.000 0.66** 0.000 

ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 0.42** 0.000 0.59** 0.000 0.58** 0.000 

ภาพรวม 0.54** 0.000 0.63** 0.000 0.66** 0.000 

** มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

   

8. การอภิปรายผลการวิจยั 

 1. ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มผีลต่อการ

รับรู้ / เรียนรู้ต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แตกต่ างกัน                

ทัง้ทางดา้นกายภาพและดา้นขอ้มูลข่าวสาร สอดคล้องกบัคําอธบิายตาม

อ้างองิ [8] เกีย่วกบัปจัจยัที่มผีลต่อการรบัรูท้ี่ว่า การรบัรูน้ัน้ประกอบขึน้

จากปจัจยัการเกิดอนัหลากหลาย ซึ่งปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการรบัรู้ของ

บุคคลออกเป็น 2 ประเภท หน่ึงในนัน้คอืปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ คุณสมบตัิ

ที่อยู่ภายในตวัของผู้รบั เช่น เพศ อายุ สถานะ อาชพี ระดบัการศึกษา 

ความสนใจ ความตอ้งการทางรา่งกายและจติใจ คุณค่าที่ตนเองตระหนัก 

และประสบการณ์ซึง่นบัไดว้า่เป็นสิง่ทีม่ผีลต่อการรบัรูข้องบคุคลทัง้สิน้ 

 2. ปจัจยัสว่นบุคคลของผูใ้ชไ้ฟฟ้าฯ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส และ

ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตติ่อขอ้มูลข่าวสารในใบแจง้

ค่าไฟฟ้าฯ แตกต่างกนัทัง้ทางดา้นกายภาพและดา้นข้อมูลข่าวสาร โดย

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าฯ กลุ่มทีม่อีายุ 61 ปีขึน้ไป มทีศันคตแิตกต่างจากกลุ่มที่มอีายุ

ตํ่ ากว่า เป็นไปได้ว่าผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์ทัง้ในการดําเนินชวีติและการทํางานค่อนขา้งสูง จงึทําใหม้ี

ทศันคติต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงแตกต่างไปจากกลุ่มช่วงอายุอื่น และผู้ที่มี

อาย ุ61 ปีขึน้ไปมกัจะเป็นกลุ่มอนุรกัษ์นิยม ที่ไม่ชนิกบัการเปลี่ยนแปลง

อยา่งรวดเรว็ของสงัคมในปจัจุบนั ถดัมาคอืผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทฯ กลุ่มที่มี

สถานภาพหย่า/หม้าย มีทศันคติแตกต่างจากกลุ่มที่มสีถานภาพอื่นๆ 

เป็นไปได้ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่มสีถานภาพหย่า/หม้าย ซึ่งต้องเลี้ยงดูตนเอง

และครอบครวัเพยีงลําพงั อาจส่งผลต่อทศันคตติ่อขอ้มูลขา่วสารที่ส่งผล

กระทบต่อคา่ใช้จ่ายของตนเองที่แตกต่างไปจากกลุ่มที่มสีถานภาพอื่นๆ 

ที่ยงัไม่มภีาระ หรอืมผีู้แบ่งเบาภาระ และสุดท้ายคอืผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่มี

การศึกษาระดบัปริญญาโทหรอืสูงกว่า มีทศันคติแตกต่างจากกลุ่มที่มี

การศึกษาระดบัตํ่ากว่า เป็นไปได้ว่าผู้ที่มีระดบัการศึกษาที่สูง ย่อมมี

ประสบการณ์และความรูท้ีม่ากกวา่ จงึส่งผลใหม้ทีศันคตแิตกต่างจากผูท้ี่

มรีะดบัการศกึษาทีต่ํ่ากวา่ 

 3. ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ด้านระดบัการศึกษาที่แตกต่าง

กนั มผีลต่อพฤตกิรรมที่มตี่อขอ้มลูข่าวสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ แตกต่าง

กนั ทัง้ทางดา้นกายภาพและดา้นขอ้มูลข่าวสาร สอดคล้องกบัการศกึษา

ตาม [6] เรื่องความรู้ ทศันคติ และการเสยีภาษีของประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม ซึง่พบวา่ ประชาชนที่มคีวามรูแ้ตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการเสยีภาษแีตกต่างกนั โดยความรูด้งักล่าวย่อมมผีลมาจาก

ระดบัการศกึษา การที่ประชาชนมรีะดบัการศกึษาที่แตกต่าง มคีวามรู้ที่

แตกต่างย่อมส่งผลต่อความเข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมต่อการเสีย

ภาษแีตกต่างกนั 

 4. การรบัรู/้เรยีนรูข้องผูใ้ช้ไฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคติที่มตี่อ

ข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ แสดงให้เหน็ว่าทศันคติเกิดขึ้นจาก

การรบัรู้/เรยีนรู้ โดยมคีวามสอดคล้องกบั [10] ที่ไดอ้ธบิายว่าความรูซ้ึ่ง

เป็นผลอนัเกดิจากการรบัรู/้เรยีนรูน้ัน้ เป็นหน่ึงในลกัษณะทางองคป์ระกอบ

ของทศันคติ นอกจากน้ียงัมคีวามสอดคล้องกบัผลการวจิยั [5] ที่พบว่า 

ภาพคําเตอืนบนซองบุหรีส่่งผลต่ออารมณ์ของผู้สูบบุหรี ่โดยทําใหผู้้สูบ

บุหรีเ่กดิอารมณ์ดา้นลบต่อภาพคาํเตอืนลกัษณะดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า

ผู้สูบบุหรี่ที่มกีารรบัรู้/เรยีนรู้ภาพคําเตือนบนกล่องบุหรี่ ทําให้เกิดเป็น

ความรูส้กึทีไ่มด่ตี่อภาพดงักล่าว เช่นเดยีวกบัการที่ผูใ้ช้ไฟฟ้าไดเ้กดิการ

รบัรู/้เรยีนรู ้ลกัษณะทางกายภาพและขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในใบแจง้ค่า

ไฟฟ้าฯ ยอ่มก่อใหเ้กดิความรูส้กึต่อใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 5. การรบัรู้/เรยีนรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมที่มี

ต่อขอ้มลูข่าวสารในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ โดยลกัษณะของพฤตกิรรมในดา้น

กายภาพ พบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการชําระค่าไฟฟ้าฟ้าเมื่อได้รบัใบแจ้งค่า

ไฟฟ้าฯ สูงที่สุด ลกัษณะพฤตกิรรมดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัทฤษฎี

การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของอีวาน พาฟลอฟ (Ivan 

Pavlov, 1849-1936) ตามอ้างองิใน [3] ที่เชื่อว่าการเรยีนรูข้องสิง่มชีวีติ

จํานวนมากเกิดจากการวางเงื่อนไข โดยตอบสนองหรือการเรียนรู้ที่

เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้าหน่ึงมกัมเีงื่อนไขหรอืสถานการณ์เกิดขึ้น ซึ่งในสภาพ

ปกตหิรอืในชวีติประจาํวนั การตอบสนองเช่นนัน้อาจไม่ม ีเช่น กรณีสุนัข

ไดย้นิเสยีงกระดิง่และน้ําลายไหล เสยีงกระดิง่เป็นสิง่เรา้ที่ต้องการใหเ้กดิ

การเรยีนรู้จากการวางเงื่อนไข เช่นเดยีวกบัในภาวะปกติผู้ใช้ไฟฟ้ามกั

ไมใ่หค้วามสาํคญักบัการชําระคา่ไฟฟ้า แต่เมื่อการไฟฟ้านครหลวงมกีาร

จดัส่งใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ มาให้ ย่อมส่งผลต่อพฤตกิรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าคอื

การไปชําระคา่ไฟฟ้าตามรายละเอยีดคา่ไฟฟ้าทีร่ะบุในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ 

 6. ทศันคตขิองผูใ้ชไ้ฟฟ้าฯ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมที่มตี่อขอ้มูล

ข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ สอดคล้องกบัผลการวจิยัตาม [7] ทีพ่บว่า 

ทศันคติต่อการออมที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออม

ของประชาชน แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกที่มีต่อการออมมีผลกับ

พฤตกิรรมการออม เช่นเดยีวกบัความรูส้กึที่มตี่อใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ เช่น 

ใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ มคีวามสําคญัในการนําไปชําระค่าไฟฟ้า ย่อมส่งผลต่อ

พฤติกรรมการชําระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

287



 

มากกว่าการจดจําหมายเลขเครื่องวดั หรือการใช้สื่ออื่น ๆ เป็นต้น 

นอกจากน้ีผลการวจิยัในครัง้น้ียงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัตาม [9] ทีไ่ด้

ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าผ่านการ

ดําเนินการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมให้เช่าใน

อนิเดยี โดยผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ที่ใช้บรกิารโรงแรมตระหนักเกี่ยวกบั

การดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอินเดีย พวกเขาชื่นชม

โรงแรมซึง่ประยกุตใ์ชว้ธิกีารดาํเนินงานสเีขยีวโดยไม่กระทบกบัคุณภาพ

การบริการ ลูกค้ายนิดีที่จะใช้บรกิารโรงแรมซึ่งดําเนินงานตามวธิีการ

ดงักล่าว เช่นเดยีวกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีม่ทีศันคตวิา่ขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ในใบแจง้

ค่าไฟฟ้าฯ มคีวามละเอยีด ถูกต้อง น่าเชื่อถอื และขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ในใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ เขา้ใจง่าย มคีวามน่าสนใจในการรบัรู ้ย่อมส่งผลให้

มพีฤตกิรรมการใหค้วามสนใจตดิตามการสง่ใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ มายงัทีพ่กั

อาศยั และตรวจสอบค่าไฟฟ้าและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในใบแจ้งค่า

ไฟฟ้าฯ เป็นตน้ 

 

9. ข้อเสนอแนะสาํหรบันําผลวิจยัไปใช้ 

 จากผลการวจิยัเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภท

บ้านอยู่อาศัยต่อข้อมูลข่าวสารในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า              

นครหลวง ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ทีไ่ดจ้ากการวจิยั ดงัน้ี 

 1. การไฟฟ้านครหลวงควรใหค้วามสําคญักบัการปรบัปรุงการสื่อสาร

ให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางประชากรของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มคีวามแตกต่าง 

และควรกระตุ้นใหเ้กดิการรบัรู/้เรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ ดว้ยการปรบัรูปแบบใบ

แจง้คา่ไฟฟ้าฯ ใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ เช่น การขยายของตวัอกัษร

ของข้อมูลข่าวสารให้อ่านง่าย การเพิ่มสีสนัในใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ หรือ          

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสนใจข้อมูลข่าวสารใน               

ใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯ มากยิง่ขึน้ 

 2. การไฟฟ้านครหลวงควรปรบัปรุงลกัษณะของใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ ให้

มคีวามคงทนมากขึน้ จดัพมิพด์ว้ยกระดาษและน้ําหมกึกนัน้ํา ออกแบบ

ให้มขีนาดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการจดัส่ง การพกพาและการ

จดัเกบ็ เพื่อป้องกนัการสูญหาย ตลอดจนการเพิม่ขนาดใหเ้อื้อประโยชน์

ต่อการอ่านมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีควรปรบัปรุงใบแจง้ค่าไฟฟ้าฯ ให้ง่าย

ต่อความเข้าใจของประชาชนทัว่ไป และจดัทําขอ้มูลในระบบสองภาษา 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่างประเทศสามารถ

เขา้ใจขอ้มลูขา่วสารในใบแจง้คา่ไฟฟ้าฯได ้

 3. การไฟฟ้านครหลวงควรให้ความสําคัญกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าฯ 

นอกเหนือจากความคงทน และความน่าสนใจที่ควรเพิม่มากขึน้แล้ว ควร

จดัส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องตามที่อยู่และตรงเวลา เน่ืองจากผู้ใช้

ไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ความสําคญั หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นใน

ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือการจดัส่งอาจก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีต่อ           

การไฟฟ้านครหลวงได ้ 
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ความคิดเหน็ของผูป้ระกอบการต่อการตดัสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพ่ือนบา้น 

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางพลี 

The opinions of entrepreneur selecting the unskilled workers from neighboring countries 
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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านในนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี และเพื่ อศึกษาคุณลักษณะในมุมมองของ
ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญักบัปญัหาในแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่งไร 
และให้ความสําคัญกับปญัหาใดโดยการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) โดยทําการศกึษาความคดิเหน็ของ
ผูป้ระกอบการต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไรฝี้มอืจากประเทศเพื่อน
บ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 128 สถานประกอบการ 
ตอบกลบัมาทัง้หมด 97 ราย โดยสถิตทิี่ใช้ในการศึกษามดีงัน้ีคอื สถิติ
การบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และทดสอบค่าสถติ ิF-test ดว้ยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว (One Way ANOVA) พบวา่ จากสมมุตฐิานว่าผูป้ระกอบการที่
มกีลุ่มอุตสาหกรรมต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการเลอืกใช้แรงงานไรฝี้มอื
จากประเทศเพื่อนบ้านต่างกันนั ้น พบว่าผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมมคีวามคดิเหน็ต่อการเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศ
เพื่อนบ้านไม่แตกต่างกนัแสดงให้เหน็ว่าผู้ประกอบการมคีวามต้องการ
แรงงานไร้ฝีมือเหมือนกันโดย และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ผูป้ระกอบการไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัดา้นใดใน 4 ดา้นในระดบัมากที่สุด
เลยแสดงใหเ้หน็ว่าผู้ประกอบการอาจกําลงัประสบปญัหาการขาดแคลน
แรงงานไร้มอืเป็นอย่างมากทําให้ไม่สนใจคุณสมบตัิทัง้ 4 ด้านในระดบั
มากทีส่ดุ 

คาํสาํคญั: แรงงานไรฝี้มอืจากประเทศเพื่อนบ้าน หมายถงึ บุคคลซึ่ง

มสีญัชาตพิมา่ กมัพชูา 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 

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. 

Keywords: Neighboring workforce unskilled workers from 
neighboring countries, Burmese nationality, Cambodian nationality, 
Lao nationality 
 

1. บทนํา 
จากวารสารสถิติจํานวนคนต่างด้าวที่ได้ร ับอนุญาตทํางานทัว่

ราชอาณาจกัร ประจาํปี 2557 พบว่าจํานวนแรงงานไรฝี้มอืจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่ได้รบัอนุญาตทํางานทัว่ราชอาณาจกัร ข้อมูล ณ เดือน
ธนัวาคม 2557 มจีํานวนทัง้สิ้น 1,339,834 คน โดยเพิม่ขึ้นจากปีก่อน
หน้า จํานวน 155,999 คน คดิเป็นร้อยละ 13.18 ซึ่งจะเหน็ว่าแนวโน้ม
การเพิม่ขึน้ของแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยอยา่งเหน็ไดช้ดั 

จากบทความวิจ ัย เรื่อง แรงงานไร้ฝีมือ คือ ผู้สร้างชาติ สร้าง
อาเซยีน (พนัธร์บ ราชพงศา สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการ
พฒันา (ITD) ตพีมิพ ์: หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ Section : ASEAN+ 
ปีที่ 4 ฉบบัที่ 163 วนัอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 หน้า 1 คอลมัน์ 
"อาเซยีน Business Forum") กล่าวว่าในภาคธุรกจิผูป้ระกอบการยงัคง
พึง่พาแรงงานไรฝี้มอืจาํนวนมาก ขณะทีผู่ป้ระกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบก็มคีวามต้องการแรงงานกึ่งมี
ฝีมือในสดัส่วนที่สูง ขณะเดียวกันแรงงานไทยยังเลือกงานและไม่
ต้องการทํางานหนักประเภท 3D คอื งานสกปรก (dirty job) งาน
อนัตราย (dangerous job) และงานยาก (demanding หรอื difficult job) 
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ทําให้จําเป็นต้องนําเข้าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานเพื่อนบ้านมา
ทดแทน โดยในเดอืนกนัยายน ปี 2557 มแีรงงานต่างด้าวที่จดทะเบยีน
ถูกกฎหมายประมาณ 1.4 ล้านคน ซึ่งเมื่อเทียบกบัเดอืนเดยีวกนัเมื่อปี 
2550 ที่มีอยู่ประมาณ 700,000 คน จะเห็นได้ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง
เท่าตวั 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้มูลฐาน เครื่องจกัร เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ยานพาหนะ แปรรูปไม้ ผลติภณัฑจ์ากไม้ เครื่องเรอืน เครื่องตบแต่งใน
อาคาร ผลิตภัณฑ์อโลหะ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ ์
ผลติภณัฑย์าง พลาสตกิ สิง่ทอ เครื่องแต่งกาย ผลติหนังสตัว ์ผลติภณัฑ์
จากหนังสตัว ์อาหาร เครื่องดื่ม และผลติภณัฑจ์ากพชื ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แรงงานไรฝี้มอืซึง่จากภาวะความต้องการแรงงานในภาพรวมที่กล่าวมา
อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลีซึ่งใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานหลักในการ
ประกอบกจิการ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงความ
คดิเห็นของผู้ประกอบการต่อการตดัสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมือจาก
ประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถ้าหากว่ากรณีที่
ผู้ประกอบการมีความจําเป็นต้องใช้แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อน
บ้านนัน้มปีจัจยัใดบ้างที่ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญัและผูป้ระกอบการ
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ใหค้วามสําคญัในคุณลกัษณะที่เหมอืนหรอื
แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

 

2. กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.สมมติุฐาน 

ลกัษณะอุตสาหกรรมต่างกนัความตอ้งแรงงานไรฝี้มอืแตกต่างกนั 

4. นิยามศพัท ์

คณุธรรม จรยิธรรม หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัตินดว้ยความดงีาม
ที่ต่อประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างที่กําหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ใน
การรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของตนเอง และฐานะของ
สมาชิก  ด้วยความรับผิดชอบ  มีวินั ย ในตน เอง  ความอดทน 
ขยนัหมัน่เพยีร สูง้าน มน้ํีาใจ มมีนุษยส์มัพนัธ ์เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
ร่วมงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในขา้งตน้อยา่งสมบูรณ์ 

ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน หมายถึง 
คุณลักษณะต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตัิงานโดยตรง อันได้แก่ ความสามารถ ทกัษะพื้นฐานในการใช้
ภาษา มีความใฝ่รู้ มคีวามคดิสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปญัหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติตามคําสัง่ผู้บังคบับัญชาอย่าง
เครง่ครดัอยา่งเครง่ครดั 

จรรยาบรรณในวชิาชีพ หมายถึง คุณลกัษณะที่ทําใหเ้กิดประโยชน์
ในการงาน เกดิการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและทําใหเ้กดิประสทิธผิลอย่าง
สูงสุดต่อองค์กร อันได้แก่ มีความซื่อซื่อสตัย์ในการทํางาน ให้ความ
ร่วมมอืในการทํางาน ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการทํางาน และมีการพฒันา
ตนเองใหม้คีวามรูใ้นงานทีท่ํา 

ความมัน่คงภายในองคก์ร หมายถงึ ความปลอดภยัจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นภายในองค์กรที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อองค์กร อนัได้แก่ ปญัหา
ดา้นแรงงาน ปญัหาดา้นอาชญากรรม ปญัหาดา้นสุขอนามยั ปญัหาดา้น
ยาเสพตดิ ปญัหาการเปลีย่นงานบ่อย ปญัหาการจดัสวสัดกิารใหแ้รงงาน 
รวมถึงปญัหาด้านการสื่อสารอนัจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรในการ
ดาํเนินกจิการใดๆ 

5. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านในนิคมอุตสาหกรรมบาง
พล ี

1.2 เพื่อศกึษาคณุลกัษณะของแรงงานไรฝี้มอืจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการในแต่ละดา้นแตกต่างกนัหรอืไม ่

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การเก็บข้อมูลกลุ่ มตัวอย่ าง ในการวิจ ัย เชิงสํ ารวจ (Survey 
Research) ในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ช้เครื่องมอืในการวจิยัที่เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 สว่น 

ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นข้อมูลทัว่ไป
ทางดา้นปจัจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นโรงงานที่อยู่ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ีจาํนวน 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการ
ทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ด้วยแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นคาํถามทีใ่หเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการตดัสนิใจเลือกใช้แรงงานเพื่อนบ้านในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี

7. วิธีการศึกษา 

โดยผู้วิจยันําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรุงจนมี
คุณภาพไปดําเนินการแจกจ่ายให้ผู้ประกอบการตอบจํานวน 128 ชุด 
โดยมวีธิกีารดงัน้ี 

1. เตรยีมแบบสอบถาม เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ผู้ป ระกอบการใน เขต นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  จํ านวน 128 
ผูป้ระกอบการ 

2. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ และนํา
แบบสอบถามทีไ่ดม้าเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

คุณลักษณะท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมือจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน 
ดา้นจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

ดา้นความมัน่คงภายในองคก์ร 

 

ตวัแปรอิสระ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 

จาํนวนพนกังาน 

 

ตวัแปรตาม 

ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
ต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้รงงาน
ไร้ฝีมือจากประเทศเพ่ือนบา้น
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
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3. บนัทกึขอ้มูลที่ไดร้บักลบัมาจากผูป้ระกอบการลงในโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พื่อทําการประมวลผลของขอ้มลู 

8. ผลการศึกษา 
 การวเิคราะหข์อ้มูลในการศกึษาครัง้น้ี สรุปสาระสําคญัของการศกึษา
ไดต้งัต่อไปน้ี 
5.1 ขอ้มลูทัว่ไปทางดา้นปจัจยัสว่นบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็น
โรงงานที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบยีน จํานวนพนักงาน และจํานวน
ปีทีก่่อตัง้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงแสดงขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามประเภท

กลุ่มอตุสาหกรรม  

ประเภทกลุม่อุตสาหกรรม จาํนวน รอ้ยละ 

  ผลติภณัฑโ์ลหะ โลหะขัน้มูลฐาน เครื่องจกัร  

  เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยานพาหนะ 
40 40.1 

  แปรรปูไม ้ผลติภณัฑจ์ากไม ้เครื่องเรอืน  

  เครื่องตบแตง่ในอาคาร และผลติภณัฑอ์โลหะ 
28 28.9 

  เคมภีณัฑ ์ปิโตรเลยีม กระดาษ การพมิพ ์ 

  ผลติภณัฑย์าง  และพลาสตกิ 
15 15.5 

  สิง่ทอ เครื่องแตง่กาย ผลติหนงัสตัว ์

  และผลติภณัฑจ์ากหนงัสตัว ์
9 9.3 

  อาหาร เครื่องดื่ม และผลติภณัฑจ์ากพชื 5 5.2 

รวม 97 100.0 

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาได้มาจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ประกอบการโดยตอบกลบัมา จํานวน 97 โรงงาน 
จากทัง้หมด 128 โรงงาน คดิเป็นรอ้ยละ 75.78 

แสดงประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้มูลฐาน เครื่องจักร 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีจํานวน    40 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
40.1 อุตสาหกรรม แปรรูปไม ้ผลิตภณัฑ์จากไม ้เครื่องเรอืน เครื่องตบ
แต่งในอาคาร และผลิตภณัฑ์อโลหะ มีจํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.9 อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ ์
ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก มีจํานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์จากหนั งสัตว์  มีจํ านวน 9 ร าย  คิด เ ป็นร้อ ยละ  9.3 
อุตสาหกรรมการผลติอาหาร เครื่องดื่ม และผลติภณัฑจ์ากพชื มจีํานวน 
5 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 

ตารางท่ี 2  แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนพนักงาน 

จาํนวนพนกังาน จาํนวน รอ้ยละ 

 ตัง้แต ่1-50 คน 30 30.9 
 ตัง้แต ่51-200 คน 46 47.4 
 มากกวา่ 200 ขึน้ไป 21 21.6 

รวม 97 100.0 

แสดงจาํนวนพนกังานของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า จํานวนจํานวน
พนักงานตัง้แต่ 51-200 คนมีจํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.4 
พนักงานตัง้แต่ 1-50 คนมจีํานวน 30 ราย คดิเป็นร้อยละ 30.9 จํานวน

พนักงานมากกว่า 200 ขึน้ไป คนมจีํานวน 21 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 21.6 
ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คดิเหน็ของผู้ประกอบการ ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไร้
ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
ภาพรวม 

 

ลาํดบั ภาพรวม 
__ 

X 
S.D. 

การแปล

ความหมาย 

1  ดา้นจรรยาบรรณในวชิาชพี 3.7526 .62966 มาก 

2  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.6701 .47262 มาก 

3  ดา้นความมัน่คงภายในองคก์ร 3.6082 .53144 มาก 

4 
 ดา้นความรูค้วามสามารถ

พืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการทาํงาน 

3.0619 .60921 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ระดับ
ความสําคญัต่อการตดัสินใจในภาพรวมจําแนกรายด้าน พบว่าด้านที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงสุดโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 3.7526 ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม    มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.6701 ดา้นความมัน่คงภายในองคก์ร มี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.6082 ตามลําดบั โดยทีป่จัจยัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
ความรูค้วามสามารถพืน้ฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน มคี่าเฉลี่ย 3.0619 มี
ปจัจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศกึษาความ
คดิเหน็ของผู้ประกอบการ ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไร้
ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ลาํดบั ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1  สูง้าน 4.2990 .81860 มาก 

2  มคีวามอดทน 4.2784 .65737 มาก 

3  มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 4.0722 .71074 มาก 

4  มคีวามรบัผดิชอบ 3.7113 .91240 มาก 

5 
 สามารถปรบัตวัเขา้กบัเพื่อน

รว่มงานได ้
3.4948 .73773 ปานกลาง 

6  มรีะเบยีบวนิยัในตนเอง 3.4124 .83856 ปานกลาง 

7  มมีนุษยส์มัพนัธ ์ 3.4124 .68849 ปานกลาง 

8  เอือ้เฟ้ือเผือ่แผต่อ่เพื่อนรว่มงาน 3.2474 .67748 ปานกลาง 

9  มน้ํีาใจ 3.2062 .76292 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ระดับ
ความสําคัญต่อการตัดสินใจด้านคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตาม
คุณลกัษณะ พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจสูงสุดโดยพจิารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่าคุณลกัษณะการสูง้านมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2990 รองมาคอื        
มคีวามอดทนมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2784 มคีวามขยนัหมัน่เพยีรมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.0722  มคีวามรบัผดิชอบมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.7113 ตามลําดบั 
ส่วนคุณลกัษณะที่เหลืออีก 5 คุณลกัษณะ มปีจัจยัระดบัปานกลางคอื
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สามารถปรบัตวัเข้ากบัเพื่อนร่วมงานได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.4948 มี
ระเบียบวินัยในตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4124 มีมนุษย์ส ัมพันธ์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4124 เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.2474 ความมน้ํีาใจ มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.2062 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คดิเหน็ของผู้ประกอบการ ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไร้
ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
ด้านความรู้ความสามารถพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อการทาํงาน 

ลาํดบั 
ดา้นความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน 

ทีส่ง่ผลตอ่การทาํงาน 
Mean S.D. 

การแปล

ความหมาย 

1 
 ปฏบิตัติามคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา

อยา่งเครง่ครดั 
4.0619 .86379 มาก 

2 
 มคีวามละเอยีดรอบคอบในการ

ทาํงาน 
3.9485 .92838 มาก 

3  มคีวามใฝรู่ ้ 3.4948 .66338 ปานกลาง 

4  ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ 3.4021 .81214 ปานกลาง 

5  มไีหวพรบิปฏภิาณ 3.2165 .84443 ปานกลาง 

6 
 มทีกัษะความสามารถในการใช้

ภาษาไทย 
3.0309 .71376 ปานกลาง 

7  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นงาน 2.9381 .82682 ปานกลาง 

8 
 สามารถตดัสนิใจแกป้ญัหา

เฉพาะหน้า 
2.8660 .75868 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ระดับ
ความสําคญัต่อการตดัสนิใจดา้นความรูค้วามสามารถพืน้ฐานที่ส่งผลต่อ
การทํางาน จําแนกตามคุณลกัษณะ พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
สูงสุดโดยพจิารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่าคุณลกัษณะด้านการปฏิบตัิตาม
คําสัง่ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครดัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.0619 รองมาคอืมี
ความละเอียดรอบคอบในการทํางานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.9485 ส่วน
คุณลกัษณะที่เหลืออีก 6 คุณลกัษณะ มีปจัจยัระดบัปานกลาง คือ
คุณลกัษณะด้านมคีวามใฝรู่ ้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.4948 ฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.4021 มทีกัษะความสามารถในการใช้ภาษาไทย
มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.0309 มไีหวพรบิปฏภิาณมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.2165 มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.9381 และสามารถ
ตดัสนิใจแกป้ญัหาเฉพาะหน้ามคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.8660 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ
คดิเหน็ของผูป้ระกอบการ ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไร้
ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ลาํดบั ดา้นจรรยาบรรณในวชิาชพี Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1  มคีวามซื่อสตัยใ์นการทาํงาน 4.2887 .77673 มาก 

2 
 มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ

ทาํงาน 
4.2062 .90067 มาก 

3  ตรงตอ่เวลาในการปฏบิตังิาน 4.1031 .78375 มาก 

4  ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงาน 4.0515 .71255 มาก 

5  ใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 3.8660 .63948 มาก 

6 
 มกีารพฒันาตนเองใหม้คีวามรู้

ในงานทีท่าํ 
3.6289 .89349 มาก 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ระดับ
ความสําคญัต่อการตัดสินใจด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ จําแนกตาม
คุณลกัษณะ พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจสูงสุดโดยพจิารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่าคุณลักษณะมีความซื่อสัตย์ในการทํางานมีค่าเฉลี่ย          
เท่ากบั 4.2887 มีความกระตือรือร้นในการทํางานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.2062 ตรงต่อเวลาในการปฏบิตังิานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.1301 ใหค้วาม
ร่วมมอืในการทํางานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.0515 ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อน
ร่วมงานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.8660 มกีารพฒันาตนเองใหม้คีวามรูใ้นงาน
ทีท่ํามคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.6289 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความ

คดิเหน็ของผู้ประกอบการ ต่อการตดัสนิใจเลือกใช้แรงงานไร้

ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี

ด้านความมัน่คงภายในองคก์ร 

ลาํดบั ดา้นความมัน่คงภายในองคก์ร Mean S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1  ปญัหาอาชญากรรม 4.1649 .96480 มาก 

2  ปญัหาดา้นการสือ่สาร 4.0000 .87797 มาก 

3  ปญัหาสขุอนามยั 3.8763 .81978 มาก 

4  ปญัหายาเสพตดิ 3.8351 .98616 มาก 

5 
 ปญัหาการจดัสวสัดกิารให้

แรงงาน 
3.4536 .79084 ปานกลาง 

6  ปญัหาการเปลีย่นงานบอ่ย 3.2784 .90993 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ระดับ
ความสําคญัต่อการตดัสนิใจด้านความมัน่คงภายในองค์กร จําแนกราย
ดา้น พบว่าด้านที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจสูงสุดโดยพจิารณาจากค่าเฉลี่ย
พบวา่ปญัหาอาชญากรรมมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.1649 รองมาคอืปญัหาดา้น
การสื่อสารมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.0000 ปญัหาสุขอนามยัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.8763 ปญัหายาเสพติดมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.8351 ตามลําดบั โดยที่
ปจัจยัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปญัหา การจดัสวสัดกิารใหแ้รงงานมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.4536 ปญัหาการเปลี่ยนงานบ่อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2784     
มปีจัจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลําดบั 

ผลการทดสอบสมมติุฐาน 

ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการต่อการตดัสนิใจ
เลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภท
อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว เพื่ อตอบคําถามสมมุติฐานตาม
รายละเอยีดทีแ่สดงในตาราง 
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สมมติุฐานท่ี 1  
ผู้ประกอบการที่มีประเภทอุตสาหกรรมต่างกนั มีความคิดเห็นของ

ผูป้ระกอบการต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไรฝี้มอืจากประเทศเพื่อน
บา้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 8  

ความคดิเหน็ของ

ผูป้ระกอบการตอ่การ 

Sum of 

Square

s 

df 

Mean 

Squa

re 

F Sig. 

ดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม 

ระหวา่งกลุม่ .596 4 .149 .657 .623 

ภายในกลุม่ 20.848 92 .227   

รวม 21.443 96    

ดา้นความรู้

ความสามารถ

พืน้ฐานทีส่ง่ผล

ตอ่การทาํงาน 

ระหวา่งกลุม่ 1.492 4 .373 1.005 .409 

ภายในกลุม่ 34.137 92 .371   

รวม 35.629 96 
   

ดา้น

จรรยาบรรณใน

วชิาชพี 

ระหวา่งกลุม่ 1.078 4 .269 .670 .614 

ภายในกลุม่ 36.984 92 .402   

รวม 38.062 96    

ดา้นความมัน่คง

ภายในองคก์ร 

ระหวา่งกลุม่ .329 4 .082 .283 .888 

ภายในกลุม่ 26.784 92 .291   

รวม 27.113 96    

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบดว้ยค่า F – test ดว้ยวธิกีารวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) ความคดิเหน็ของ

ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มประเภทอตุสาหกรรมต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

แรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี

ทัง้ 4 ดา้น ไมม่คีวามแตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตุฐิาน 

9. อภิปรายผลการศึกษา 

ภาพรวม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานไรฝี้มอืจากประเทศ
เพื่อนบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ให้ความสําคัญในด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความมัน่คง
ภายในองคก์ร ระดบัมาก ตามลําดบั ส่วนในด้านความรู้ความสามารถ
พืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการทํางาน มผีลต่อความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการใน
การตดัสนิใจในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร [4] 
ต้องการแรงงานต่างด้าวที่มีคุณสมบัติพื้นฐานด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเป็นอับดับแรก รองลงมาคือด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งให้
ความสําคญัมากกว่าด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ทํางาน จากผลการศึกษาผู้ประกอบการให้ความสําคญักบัด้านความรู้
ความสามารถพืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการทํางานอาจเป็นเพราะวา่เป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือ ซึ่งจําเป็นต้องทําการฝึกสอนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ

พื้นฐานเกี่ยวกับงานงานที่จําเป็นให้กบัแรงงานไร้ฝีมือเมื่อรบัเข้ามา
ทํางาน 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม จากผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ความ
คดิเหน็ของผู้ประกอบการที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมอื
จากประเทศเพื่อนบา้นในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางพล ีผูป้ระกอบการให้
ความสํ าคัญ ในคุณลักษณะสู้ ง าน  ร ะดับมาก  เ ป็นอันดับแรก 
ผู้ประกอบการให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะมีความอดทน ระดบัมาก 
ดา้นมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ระดบัมาก และดา้นมคีวามรบัผดิชอบ ระดบั
มาก รองลงมาตามลําดบั แสดงให้เหน็ว่าผู้ประกอบการให้ความสําคญั
กบัคณุลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานทีไ่ม่จําเป็นที่ต้องมทีกัษะ ฝีมอื 
และความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานไร้ฝีมอืจะต้องทํางานที่ใช้แรงงานเป็น
หลัก  ซึ่ งจํา เ ป็นต้องมีคุณลักษณะสู้ง าน มีความอดทน มีความ
ขยันหมัน่เพียร เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับการศึกษา เรื่องความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
[4]  พบว่าความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ คือมี
ความอดทน ความขยนั  และ ปจัจยัที่มผีลต่อการจ้างงานแรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประกอบการ[1] ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าลูกจ้างที่มี
คณุสมบตัดิา้นเป็นผูม้คีวามอดทน 

ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทํางาน ด้าน
ความรูค้วามสามารถพืน้ฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน จากผลการวเิคราะห์
ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้แรงงานเพื่อนบ้าน ผู้ประกอบการให้ความสําคญัในด้านการ
ปฏิบตัิตามคําสัง่ผู้บงัคบับญัชาอย่างเคร่งครดั ระดบัมาก ด้านมีความ
ละเอยีดรอบคอบในการทํางาน ระดบัมาก อนัดบัรองลงมา สอดคล้องกบั
งานวิจ ัยเรื่องการสํารวจคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
สมุทรสาคร [4] พบว่าสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องการ
แรงงานต่างดา้วทีม่คีณุสมบตัดิา้นมคีวามละเอยีดรอบคอบในการทํางาน 
เป็นอนัดบัสองรองจากการมทีกัษะการใชภ้าษาไทย 

ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณในวชิาชีพ จากผล
การวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานเพื่อนบ้าน ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญัในดา้น
มคีวามซื่อสตัยใ์นการทํางาน ระดบัมาก ดา้นมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
ทํางาน ระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัเรื่องการสํารวจคุณลกัษณะของ
แรง ง านต่ า งด้ า วตามความ ต้ อ ง กา รขอ งสถ านประกอบ กา ร 
ภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร [4] พบว่า สถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่มคีุณลกัษณะเป็นผู้มี
ความซื่ อสัตย์ในการปฏิบัติ งาน เ ป็นอันดับต้น  ในด้านความรู้
ความสามารถตามลกัษณะงาน 

ด้านความมัน่คงภายในองค์กร ด้านความมัน่คงภายในองค์กร 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการที่มผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แรงงานเพื่อนบ้าน ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญั
ในดา้นปญัหาอาชญากรรม ระดบัมาก ดา้นปญัหาดา้นการสื่อสาร ระดบั
มาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งการบรหิารจดัการการใช้แรงงานต่างดา้ว
ของผูป้ระกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร [2] พบว่าปญัหาที่
พบอนัดบัแรกในการรบัแรงงานต่างด้าวเข้าทางานคอืเรื่องภาษา ทําให้
ยากต่อการรบัคําสัง่งาน หรอืการสัง่งานจากผูป้ระกอบการ จงึเกดิความ
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ผดิพลาดขึน้ในการทํางานบ่อยครัง้ ส่วนในดา้นปญัหาสุขอนามยั ระดบั
มาก  

10. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาจะเห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสําคญัในด้าน

จรรยาบรรณในวชิาชพี และคณุธรรม จรยิธรรม ในการทํางานเป็นอนัดบั 
1 และอนัดบั 2 ดงันัน้หากผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ต้องการเลือกใช้แรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านควรมีระบบการ
ทดสอบฝีมอืแรงงานในด้านดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถคดัเลือกแรงงานที่มี
คุณสมบตัิตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการในการนําแรงงานไร้
ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่สถานประกอบการของตนเอง เช่น 
แบบทดสอบวดับุคลิกภาพตามวิชาชีพ ในการวิเคราะห์และประเมิน
คุณลกัษณะของดา้นจรรยาบรรณในวชิาชพี ได้แก่ ความซื่อสตัยใ์นการ
ทํางาน ความกระตือรอืร้นในการทํางาน ตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิงาน 
ใหค้วามรว่มมอืในการทํางาน และวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณลกัษณะของ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แ ก่  สู้ ง าน  มีความอดทน มีความ
ขยนัหมัน่เพียร และมีความรบัผดิชอบ ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่จําเป็นใน
การเลอืกใชแ้รงงานไรฝีมอืจากประเทศเพื่อนบา้น 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศกึษางานวจิยัฉบบัน้ีสําเรจ็ได้ดว้ยความกรุณาจาก คณะอาจารย์
หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการวสิาหกจิ
สําหรบัผูบ้รหิารทุกท่าน ที่ใหค้วามกรุณาแนะนํา ตรวจตราแก้ไขเน้ือหา 
รวมทัง้ ผศ.รงัสรรค์ เลิศในสตัย์  อาจารยพ์งศ์ศกัดิ ์สายธญัญา ดงันัน้
ทางผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณท่านต่ าง ๆ เหล่า น้ี เ ป็นอย่างสูง 
ขอขอบพระคณุ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ใหค้วามร่วมมอืสละเวลา
เพื่อตอบแบบสอบถาม สุดท้ายน้ีทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
การศึกษางานวิจ ัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจเพื่อ
นําไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต หากมสีิง่ใดขาดตกบกพร่อง
หรอืผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาจงึขออภยัเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ทพิวรรณ จนัทร์ชูกลิน่ (2551) ปจัจยัที่มผีลต่อการจ้างงานแรงงานต่าง

ดา้วของผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ : สาขาวชิาการจดัการ
ทัว่ไป บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

[2] พระมหาแพง เตชสโีล (2556) การบรหิารจดัการการใชแ้รงงานต่างดา้ว

ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร : พุทธศาสตร์

มหาบัณฑิต (รฐัประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วทิยาลยั 

[3] วรีะพงษ์ จนัตา (2555) ศกึษาผลกระทบการเพิม่ขึน้ของแรงงานต่างดา้ว

ในทัศนคติประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

[4] สาวติา กุย้รกัษา (2553) การสํารวจคุณลกัษณะของแรงงานต่างดา้วตาม
ความตอ้งการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
สมทุรสาคร : คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

[5] สมเกยีรติ สงัข์นาค,  ศาสตราจารย์ ดร. สนิ พนัธุ์พนิิจ (2552) ความ

ตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

294



 

ความสมดลุในชีวิตการทาํงาน ค่านิยมในการทาํงาน ท่ีพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

ขององคก์ารของบคุลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการทรพัยสิ์น  

 Work Life Balance,Work Values Predicting Organizational Citizenship Behavior of Personnel 

Working in Organizations Involved in Property Management 
สกุญัญา ผึง่แผ่†1, ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์‡2 

†บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 
1sukanya.p@crownproperty.or.th 

‡มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 
2pinkanok2519@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององคก์าร ความสมดุลในชวีติการทํางานและค่านิยมในการ

ทํางาน 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสมดุลในชวีติการทํางาน 

คา่นิยมในการทํางาน และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของ

พนักงาน และ 3) เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องคก์ารของพนักงาน ดว้ยความสมดลุในชวีติการทํางานและค่านิยมใน

การทํางาน กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานสํานักงานจดัการทรพัยส์นิ 2 แห่ง 

จาํนวน 430 คน ซึง่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติิ

ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  และการวเิคราะหก์าร

ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ ระดบัความสมดุลในชีวติการทํางานและ, 

ระดบัค่านิยมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกตวั 2) ความ

สมดุลในชีวติการทํางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน และค่านิยมในการทํางานมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของ

พนกังาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 3) ค่านิยมในการทํางาน

ได้แก่ ค่านิยมภายนอกงานและค่านิยมภายในงานสามารถพยากรณ์

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของพนักงานอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 คําสําคญั: สมดุลในชวีติการทํางาน ค่านิยมในการทํางาน พฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

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 

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 

 

1. บทนํา 

 สงัคมในยุคปจัจุบนัที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทัง้กระแสโลกาภิวฒัน์

และเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลใหอ้งคก์ารทัง้ภาครฐั 

ภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนต้องปฏริูปองคก์ารใหส้ามารถแข่งขนักบั

การเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปจัจยัที่สําคัญ

ประการหน่ึงที่ส่งผลในการช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและคู่แข่งในตลาดธุรกิจได้คือการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย์ การที่องค์การจะกระทําภารกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์

และมปีระสิทธิภาพนัน้ องค์การจําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน

ปรมิาณที่เหมาะสมกบังาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จดัหาและใช้ทรพัยากร

บรหิารอื่นๆ จากความสําคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร

ทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยปจัจยัที่ผู้วิจยัให้ความสนใจคือความ

สมดุลในชีวิตการทํางานและค่านิยมในการทํางาน เพื่อศึกษาระดับ 

ความสมัพนัธ์และพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ 
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นําไปสู่การนําผลงานวิจยัไปใช้ในการวางแผนปรบัปรุงองค์การและ

สง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิเกีย่วกบัความสมดลุในชวีติการทํางาน 

Walton [1] ใหค้วามหมายไวว้่า “สมดุลในชวีติการทํางาน คอื การที่

บุคคลสามารถจดัเวลาได้อย่างเหมาะสมและมคีวามสมดุลระหว่างเวลา

สําหรบัการทํางาน ครอบครวั และสงัคม โดยการมเีวลาวา่งทํากจิกรรม

ร่วมกนัในครอบครวั และเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของสงัคมนอกเหนือจาก

การทํางาน” 

ผู้วิจ ัยได้สรุปและให้ความหมายคําว่า สมดุลในชีวิตการทํางาน 

หมายถึง “ความสามารถในการจดัการปจัจยัแวดล้อมต่างๆ ในการ

ทํางาน ทัง้ในเรื่องเวลา สถานที่ และวธิบีรหิารจดัการ รวมถึงสามารถ

กําหนดสัดส่วนเวลาการทํางานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 

นําไปสู่การทํางานอย่างมีความสุข พร้อมทัง้มีชีวิตส่วนตัวและชีวิต

ครอบครวัทีม่คีวามราบรื่น” 

แนวคดิเกีย่วกบัคา่นิยมในการทํางาน 

Wollack [2] ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมในการทํางานว่า เป็นเจต

คติในการทํางาน ซึ่ ง เจตคติ น้ีอ้างอิงมาจากเจตคติทัว่ไปๆ ที่มี

ความหมายต่อแต่ละบุคคล ซึ่งค่านิยมในการทํางานเป็นเจตคติที่แต่ละ

บุคคลถือเป็นสิ่งสําคญัและมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทํางานของพวกเขา 

ดงันัน้ค่านิยมในการทํางานของแต่ละคน จะแตกต่างกนัออกไปและมี

สว่นต่อความพงึพอใจในการทํางานของเขา 

Gomez และ Mejia [3] กล่าวไวว้่า ค่านิยมในการทํางาน แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. ค่านิยมภายในงาน (intrinsic work) เป็นสิง่ที่แสดงถงึความน่า

ปรารถนา (desirability) ที่บุคคลใหก้บัลกัษณะของงานโดยตรง เกดิจาก

การปฏบิตังิานหรอืการทําใหง้านสาํเรจ็ ไดแ้ก่ ความรู้สกึรบัผดิชอบใน

งาน ความรูส้กึแหง่ความสาํเรจ็และความทา้ทายของงาน  

2. ค่านิยมภายนอกงาน (extrinsic work) เป็นสิง่ที่แสดงถึง

ความสําคญัหรือความน่าปรารถนาในสิ่งที่บุคคลให้กบัลกัษณะปจัจยั

แวดล้อมของงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทํางาน โครงสร้างของ

องค์การ บรรยากาศในการทํางาน และผลตอบแทนรวมถึงสวสัดกิาร

ต่างๆ รวมทัง้ตําแหน่งและความมัน่คงในอาชพีการงาน 

จากแนวคดิดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้รุปวา่ ค่านิยมในการทํางาน หมายถงึ 

“ความเชื่อของบุคคลที่มตี่องาน และส่งผลต่อการทํางานของบุคคลนัน้ 

ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดทัศนคติ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และ

พฤตกิรรมของบุคคลนัน้ ต่อการทํางาน แบ่งออกเป็นค่านิยมภายในงาน

และคา่นิยมภายนอกงาน”  

แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

Organ [4] ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง

องค์การว่า หมายถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือที่สมาชิกมีให้แก่

องคก์าร ซึ่งพฤตกิรรมเหล่านัน้องคก์ารไม่ไดร้อ้งขอและไม่ใช้การบงัคบั

ใหท้ํา รวมทัง้ไมไ่ดร้บัรองวา่จะใหผ้ลตอบแทนใดๆ  

Organ [4] ไดท้ําการศกึษาและแบ่งพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง

องคก์ารออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลอื (Altruism) เป็นการใหค้วาม

ช่วยเหลือ เช่น ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทนัทีที่เกิดปญัหาในการ

ปฏิบตัิงาน ช่วยแนะนํา พนักงานใหม่เกี่ยวกบัวธิกีารใช้วสัดอุุปกรณ์ 

เครื่องมอื เครื่องใชต้่างๆ 

2. พฤตกิรรมการคํานึงถงึผูอ้ื่น (Courtesy) หมายถงึ การคํานึงถงึ

ผูอ้ื่นเพื่อป้องกนัการเกดิปญัหากระทบกระทัง่ทีอ่าจจะเกดิตามมา  

3. พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) หมายถงึ การมี

ความอดทนอดกลัน้ต่อความคบัขอ้งใจ การถูกรบกวน ความเครยีด หรอื

ความกดดนัต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ  

4. พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื (Civic Virtue) หมายถงึ ความ

รบัผดิชอบและมสี่วนร่วมในการดําเนินงานขององคก์าร เช่น มสี่วนร่วม 

สนใจเขา้รว่มประชุม เกบ็ความลบั มคีวามรูส้กึตอ้งการพฒันาองคก์าร  

5. พฤตกิรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถงึ 

การปฏบิตัติามระเบยีบและสนองนโยบายขององคก์าร ความตรงต่อเวลา 

การดแูลรกัษาเครื่องมอืเครื่องใชข้ององคก์าร 

จากแนวคดิขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้่าพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง

องคก์าร หมายถงึ “พฤตกิรรมของพนกังานทีป่ฏบิตัขิึน้เองดว้ยความเตม็

ใจ นอกเหนือจากที่องค์การได้กําหนดไว ้เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็ม

ใจปฏบิตัเิพื่อองคก์าร โดยเป็นพฤตกิรรมที่เป็นประโยชน์ ช่วยสนับสนุน

และมีความจําเป็นต่อการดําเนินงานขององค์การ เพื่อให้พนักงาน

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ

โดยรวม แบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

พฤตกิรรมการคํานึงถงึผูอ้ื่น พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ พฤตกิรรม

การใหค้วามรว่มมอื และพฤตกิรรมความสาํนึกในหน้าที”่ 

ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและการตัง้สมมตฐิาน  

ธรรมรตัน์ [5] ศกึษาเรื่องค่านิยมในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กรของเจเนอเรชัน่ต่างๆ พบว่า ค่านิยมใน

การทํางานทัง้เจนเนอเรชัน่วาย เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเบบี้บูมเมอรส์มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในรูปแบบ

ทิศทางเดียวกัน คือ ค่านิยมในการทํางานด้านการเข้าใจผู้อื่นมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์รมากที่สุด (r = 

0.448) ดา้นการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง (r = 0.225) และดา้นการ

พฒันาตนเอง (r = 0.168) ตามลําดบั  

ณฎัฐกิา [6] ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิแ์ละ

ค่านิยมในการทํางานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององคก์ารของ

ครูโรงเรยีนเอกชนในอําเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ค่านิยมในการ

ทํางานทัง้ภายในและภายนอกงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(r = 

0.37 และ r = .37, p < .01) และแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิแ์ละค่านิยมในการ
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ทํางาน สามารถร่วมกนัพยากรณ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง

องคก์ารได ้ 

จากที่ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลงานวิจ ัย

ข้างต้นแล้วนัน้ ผู้วิจยัจึงได้ตัง้สมมติฐาน 3 ข้อ คือ (1) ความสมดุลใน

ชีวิตการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องคก์าร (2) ค่านิยมในการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ และ (3) ความสมดุลในชีวิตการทํางานและ

ค่านิยมในการทํางาน มีอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การวจิยัครัง้น้ี มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการวิจยั 

การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชว้ธิศีกึษาเชงิสาํรวจ (Survey Research) สํารวจความคดิเหน็โดย

ใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษาวิจ ัยในครัง้ น้ี คือ บุคลากรของสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัรยิ ์จํานวน 1,109 คน (ข้อมูล ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2557) 

และพนักงานของสํานักงานจดัการทรพัย์สนิจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จาํนวน 346 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2558) ซึ่งเป็นองคก์ารที่มี

ลกัษณะการดําเนินงานคล้ายกนั รวมประชากรที่ใช้ในการวิจยัทัง้หมด

จํานวน 1,455 คน โดยผู้วจิยัคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

สูตร Yamane [7] ด้วยค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 95% ยอมให้มคีวาม

คลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการทัง้หมด 314 

คน ทัง้น้ีผูว้จิยัคาํนวณตวัอยา่งเพิม่อกีรอ้ยละ 35 รวมตวัอย่างทัง้สิน้ 430 

คน ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling)  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัในครัง้น้ีคอืแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 

ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเหน็เกี่ยวกบัความสมดุลในชวีติการทํางาน 

สว่นที ่3 แบบแบบสอบถามความเหน็เกีย่วกบัค่านิยมในการทํางาน และ

สว่นที ่4 แบบแบบสอบถามความเหน็เกีย่วพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี

ขององคก์าร มกีารทดสอบเครื่องมอื โดยนําแบบสอบถามใหผู้เ้ชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

และแก้ไขปรบัปรุงข้อคําถามให้สามารถวดัได้ตามวตัถุประสงค์และ

แนวคดิที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่และค่าอํานาจจําแนก 

โดยนําแบบสอบถามที่ไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-

Out) กบัประชากรที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาโดยใช้

กลุ่มตวัอยา่งจํานวน 40 คน โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอน

บาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient: α Coefficient) พบว่าหาก

แบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่เกิน 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถ

ยอมรบัได ้ ซึ่งค่าที่จากแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 คอื 0.77, 0.91 

และ 0.94 ตามลําดบั 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดัง น้ี ใช้การแจกแจงความถี ่

(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), การหาค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลการวเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

ความสมดุลในชีวิตการทํางานและค่านิยมในการทํางาน พบว่าระดบั

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร ระดบัความสมดุลในชวีติการ

ทํางานและ, ระดบัค่านิยมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกตวั 

ดงัตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของตวัแปร 

หวัขอ้ x̄  S.D. ระดบั 

ความสมดลุในชวีติการทาํงาน 3.77 0.69 มาก 

ค่านิยมในการทาํงาน 3.56 0.45 มาก 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 3.89 0.42 มาก 
 

4.2 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความสมดุลในชวีติการทํางาน 

ค่านิยมในการทํางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

พนกังาน 

จากสมมตฐิานที1่ ความสมดุลในชวีติการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร ผลการวเิคราะหพ์บว่าความ

สมดุลในชีวติการทํางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดขีององค์การของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

.01 กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความสมดุลในชีวิตการทํางานเพิ่มขึ้น

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การของพนักงานจะเพิม่ขึ้นด้วย 

โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่ามาก (r =.185) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.20% 

ดงัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความสมดุลในชวีติการทาํงานทีม่ต่ีอ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

ความสมดลุในชวีติการทาํงาน 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องคก์ารของพนกังาน 

r R2 p 

ความสมดลุในชวีติการทาํงาน 0.185** .032 .000 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ความสมดลุ 

ในชวีติการทํางาน 

คา่นิยมในการทํางาน 

1. คา่นิยมภายในงาน  

2. คา่นิยมภายนอกงาน 

พฤตกิรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ ี

ขององคก์าร 
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จากสมมติฐานที่ 2 ค่านิยมในการทํางาน มคีวามสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงาน ผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลพบว่าค่านิยมในการทํางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 กล่าวคอื เมื่อค่านิยมในงานเพิม่ขึน้พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ที่ดขีององคก์ารของพนักงานจะเพิม่ขึน้ดว้ย โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

คอ่นขา้งสงู (r = .624) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.80 ดงัตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางานที่มต่ีอพฤติกรรมการ

เป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังาน 

ค่านิยมในการทาํงาน 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องคก์ารของพนกังาน 

r R2 p 

ค่านิยมภายในงาน  0.550** .301 .000 

ค่านิยมภายนอกงาน  0.628** .392 .000 

ค่านิยมในการทาํงาน โดยรวม 0.624** .388 .000 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

สมมติฐานที่ 3 ความสมดุลในชวีติการทํางานและค่านิยมในการ

ทํางานอยา่งน้อยหน่ึง 1 ตวัแปร สามารถพยากรณ์ผลพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

คา่นิยมภายนอกงานและคา่นิยมภายในงานสามารถพยากรณ์พฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังานไดอ้ยา่งมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 ดงัตารางที ่4   
 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

ตวัแปร b S.E.b β t p 

1. (ค่าคงที)่ 2.307 0.117  19.666 .000 

    ค่านิยมภายนอกงาน  0.439 0.032 0.550 13.613** .000 

2. (ค่าคงที)่ 1.784 0.127  14.018 .000 

    ค่านิยมภายนอกงาน 0.308 0.034 0.386 8.992** .000 

    ค่านิยมภายในงาน 0.285 0.035 0.345 8.038** .000 

            R2 = 0.394 Adj R2  = 0.392 F = 138.756** p=.000 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 จากตารางที ่4 พบวา่ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน

เพื่อหารูปแบบสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนักงาน สามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการถดถอยที่

เหมาะสม คอืพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การคือ a + b1 

(ค่านิยมภายนอกงาน) + b2 (ค่านิยมภายในงาน) ซึ่งเขยีนในรูปคะแนน

ดบิไดด้งัน้ี  
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังาน = 1.784 + 

       0.308(ค่านิยมภายนอกงาน) + 0.285 (ค่านิยมภายในงาน)         (1) 

 

 

5. อภิปรายและสรปุผล 

จากการศึกษาเรื่อง “ความสมดุลในชีวติการทํางาน ค่านิยมในการ

ทํางาน ที่พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

พนกังาน” สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี  

จากสมมตฐิานที่ 1 ความสมดุลในชวีติการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างความสมดุลในชีวิตการทํางานที่และ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของพนักงานนัน้ พบว่าความ

สมดุลในชีวติการทํางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดขีององค์การของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

.01 ซึง่ผลวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผลวจิยัน้ีมคีวามสอดคล้อง

กบัแนวคดิของกรณัฑรกัข ์[8] ที่ว่าความสมดุลในชวีติการทํางานคอืการ

ที่บุคคลสามารถจดัการกบัปจัจยัแวดล้อมต่างๆ ในการทํางานได้ ไม่ว่า

จะเมื่อใด ที่ไหนและอย่างไร อีกทัง้ยงัสามารถกําหนดสดัส่วนเวลาการ

ทํางานและชวีติสว่นตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัจะนําไปสู่การทํางานอย่างมี

ความสุขและมชีีวติส่วนตวั ชีวติครอบครวั และชีวติสงัคมที่ราบรื่น และ

สอดคล้องกบัแนวคิดของจุฑาภรณ์ [9] ที่ว่าความสมดุลในชีวิตการ

ทํางาน คอืความสามารถของแต่ละบุคคลในการบรหิารจดัสรรเวลาการ

ทํางานและการทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ครอบครวั 

การสร้างสัมพันธ์ภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่าง ให้มีความ

พอเหมาะพอดี โดยการจดัการบทบาททัง้ด้านชีวิตและการทํางานน้ี 

ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ใช้ไปกบัแต่ละบทบาทต้องแบ่งส่วนละเท่าๆ 

กนั แต่ขึ้นอยู่กบัความสําเรจ็ คุณค่า และประสทิธภิาพของบทบาทนัน้ 

นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานให้กับองค์การ ซึ่ง

ผลการวจิยัน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สามารถจดัการปจัจยั

แวดล้อมต่างๆ ในการทํางาน ทัง้ในเรื่องเวลา สถานที่ และวิธีบริหาร

จดัการ รวมถึงสามารถกําหนดสดัส่วนเวลาการทํางานและชีวติส่วนตวั

ได้อย่างเหมาะสม โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัค่าเฉลี่ยของ

ความสมดลุในชวีติการทํางานมากเป็นอนัดบัหน่ึงคอื การไม่มงีานคัง่คา้ง

ที่ต้องนํากลบัไปทําที่บ้าน และภาระงานที่ได้รบัมอบหมายนัน้ ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการทํากจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัครอบครวัในวนัหยุด และภาระ

งานที่ได้รบัมอบหมาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกกําลงักาย จงึทําให้

พวกเขามชีวีติที่สมบูรณ์ เกดิความพงึพอใจที่จะทํางานเพื่อองคก์ารและ

พรอ้มแสดงพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารในรูปแบบต่างๆทัง้

การช่วยเหลอืหรอืความรว่มมอืในกจิกรรมขององคก์าร 

จากสมมติฐานที่ 2 ค่านิยมในการทํางานมคีวามสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน จากผลการ

วิเคราะห์พบว่า ค่านิยมในการทํางาน ทัง้ค่านิยมภายในและค่านิยม

ภายนอกมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง

องค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง

ผลการวิจ ัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการวิจ ัยน้ีสอดคล้องกับ

งานวจิยัของณฏัฐกิา [6] ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
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และค่านิยมในการทํางานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร

ของครูโรงเรยีนเอกชนในอําเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าค่านิยมใน

การทํางานทัง้ภายในและภายนอก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 

สมมติฐานที่ 3 ความสมดุลในชีวติการทํางานและค่านิยมในการ

ทํางานอย่างน้อยหน่ึงตวัแปรสามารถพยากรณ์ผลพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดขีององค์การของพนักงานผลการวจิยัพบว่า ค่านิยมในการ

ทํางานดา้นค่านิยมภายในและค่านิยามภายนอกสามารถร่วมกนัทํานาย

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีองพนักงานได ้โดยค่านิยมภายนอกเป็น

ตวัแปรทีพ่ยากรณ์สงูสดุเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืค่านิยมภายใน ทัง้น้ี

เป็นเพราะว่า เมื่อพจิารณาค่านิยมภายนอกในเรื่องของสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน, โครงสรา้งขององคก์าร, บรรยากาศในการทํางาน รวมถงึ

ผลตอบแทนนัน้ ซึ่งเป็นสิง่ที่บุคคลปรารถนาในปจัจยัแวดล้อมของงาน 

เช่น การที่สถานที่ทํางานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดและ

ปลอดภยัทัง้ในเรื่องของอุณหภูมแิสงสว่างและสิง่อํานวยความสะดวกที่

เหมาะสม หรอืการมคีวามสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างเพื่อนร่วมงานและหวัหน้า

งานรวมถึงการได้รบัความเอาใจใส่จากหวัหน้าทัง้ในเรื่องงานและเรื่อง

ส่วนตัว รวมถึงการได้ร ับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงิน เดือน

ผลประโยชน์และสวสัดิการต่างๆรวมทัง้ตําแหน่งและความมัน่คงใน

อาชีพการงาน สิง่เหล่าน้ีทําให้พวกเขาเกิดความพอใจที่ได้รบัการดูแล

อยา่งดจีากองคก์ารจงึอาจพรอ้มที่จะแสดงออกดว้ยการอุทศิและเตม็ใจที่

จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับองค์การ ผลการวิจ ัยน้ีมีความ

สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของณฏัฐกิา [6] ที่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ละค่านิยมในการทํางานกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือครูที่ทําหน้าที่หลกัในการสอนของโรงเรียน

เอกชนในอําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 261 คน ผลการวิจยั

พบว่า ค่านิยมในการทํางานทัง้ภายในและภายนอก มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององคก์ารอย่างมนีัยสําคญั 

.01 และสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของ

ครูโรงเรยีนเอกชนในอําเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ อย่างมนีัยสําคญั .01

ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่านิยมในการทํางานทัง้ภายในและภายนอกสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การได้ ในการส่งเสริม

และสนับสนุนนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทัง้

ภายในและภายนอกเพื่อการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง

องคก์ารนําไปสู่ความสําเรจ็ของตามเป้าหมายขององค์การและเพื่อการ

พฒันาองคก์ารทีย่ ัง่ยนืต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากค่านิยมภายในและค่านิยามภายนอกสามารถร่วมกนั

ทํานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานได้ องค์การจึงควร

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับค่านิยมในการทํางาน 

โดยเฉพาะค่านิยมภายนอกซึ่งเป็นตวัแปรที่พยากรณ์สูงสุดเป็นอนัดบั

แรก องค์การจึงควรสนับสนุนกิจกรรม เช่น กิจกรรมเสริมสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างาน หรอืกจิกรรมที่

สรา้งใหเ้กดิการปรบัสภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้เพื่อเอือ้ต่อการทํางาน 

2. ค่านิยมภายในเป็นตวัพยากรณ์ที่สองทํานายพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีองพนกังานได ้โดยเฉพาะหวัขอ้ที่มคีะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 

การทีพ่นกังานสามารถทํางานใหส้ําเรจ็ลุล่วงไดต้ามกําหนดซึ่งก่อใหเ้กดิ

ความภูมใิจองคก์ารจงึควรส่งเสรมิเพื่อกระตุ้นใหพ้นักงานมโีอกาสไดใ้ช้

ความสามารถของตวัเองไดอ้ย่างเตม็ท ีรวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้

ใช้ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจใน

ความสาํเรจ็ของงาน นําไปสู่การสรา้งเสรมิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี

ต่อไป 

3. เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี คอืองคก์ารภาครฐั

ทัง้ 2 องค์การ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึอาจศกึษากบัพนักงานเอกชน

หรอืกลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างออกไป เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบลกัษณะ

การมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร  
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาสารนิพนธ์ครัง้น้ีคือ เพื่อศึกษาปจัจยัที่

ส่ งผลต่ อการ เลือกใช้บริการคาราโอ เกะ  ของประชากรใน เขต

กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คอื ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บรกิารคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

นํามาเทียบตามรางของ Yamane โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ

การสุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 5 คาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ซึ่ง

เครื่องมอืในการศกึษาครัง้น้ีคอื แบบสอบถาม โดยสถติทิี่ใช้ในการศกึษามี

ดงัน้ี คือ สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี ่

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ผล

การศกึษาพบวา่ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น มผีลต่อ

การตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารคาราโอเกะอยู่ในระดบัสูง โดยเรยีงลําดบั

จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังต่อไปน้ี คือ ปจัจัยด้านบุคคลากรหรือ

พนกังาน รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นกายภาพ ปจัจยัดา้นกระบวนการ ปจัจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ปจัจยัราคา ปจัจยัด้านสถานที่จดัจําหน่าย และปจัจยัด้าน

การส่งเสริมการตลาด ตามลําดบั และการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอเกะของผู้ตอบ

แบบสอบถามนั ้น มีทั ้งหมด 8 องค์ประกอบ โดยเรียงลําดับจาก

องค์ประกอบที่ เ ป็นปจัจัยที่ส่ งผลจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดัง น้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และความเหมาะสมของราคา 

องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นกระบวนในการใช้งาน และบรกิาร องคป์ระกอบที่ 3 

ด้านบุคลากร และการให้บริการมีองค์ประกอบที่ 4 ด้านบรรยากาศของ

สถานที่  องค์ประกอบที่  5  ด้านการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการขาย 

องค์ประกอบที่ 6 ด้านทําเลที่ตัง้  สถานที่ องค์ประกอบที่ 7 ด้านสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ในการเข้าถึงบริการ องค์ประกอบที่ 8 ด้านบริการอื่นๆ 

เพิม่เตมิจากบรกิารหลกัของคาราโอเกะ 

คําสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, คาราโอเกะ, การเลือกใช้บรกิาร, 

กรงุเทพมหานคร 

 

Abstract 

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. 

Keywords: marketing mix, karaoke, service selection, Bangkok. 

1. บทนํา 

การดําเนินธุรกิจคาราโอเกะในประเทศไทยจากอดตีถงึปจัจุบนันัน้มี

ระยะเวลากว่า 37 ปี ในปี พ.ศ. 2542 ธุรกิจคาราโอเกะได้รบัความสนใจ
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เป็นอย่างมากจากผูป้ระกอบการกลุ่มต่างๆ เน่ืองจากความนิยมและความ

ต้องการรอ้งคาราโอเกะได้แพร่หลายไปยงัคนหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ซึ่ง

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการกลุ่ม

แรกๆ ที่ทําธุรกิจคาราโอเกะแนวใหม่ (Clean Karaoke) โดยเจาะกลุ่ม

ลูกค้าวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัว เปิด

ให้บริการตัง้แต่กลางวัน และมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบและต้องการ

พกัผอ่นทัง้สว่นตวั และแบบกลุ่มดว้ยกจิกรรมการรอ้งเพลงคาราโอเกะเป็น

หลกั ซึ่งได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภคในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน

มา แนวคดิ Clean Karaoke ทําให้ฐานลูกค้าที่ใช้บริการคาราโอเกะมี

หลากหลายกลุ่ม และมจีํานวนเพิม่มากขึ้น ทําให้ในช่วงปี พ.ศ. 2542 - 

2550 ธุรกิจคาราโอเกะกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ มีการแข่งขนัทางด้าน

รูปแบบการให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้

ได้มากที่สุดซึ่งการจดทะเบียนกบัสํานักทะเบียนและตรวจสอบภาพยนตร ์

เทป และวัสดุโทรทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ

(ปจัจุบนั กรมส่งเสริมวฒันธรรม) กระทรวงวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2549 มี

จํานวนทัง้สิ้น 4,358 แห่ง [1]ธุรกิจคาราโอเกะยังเป็นธุรกิจที่มีความ

เกี่ยวขอ้งกบัอกีหลายธุรกจิ เช่น ธุรกจิบนัเทงิ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

เพลง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งคาราโอเกะยงัคงเป็นอีกหน่ึง

กจิกรรมพกัผอ่นทีย่งัไดร้บัความนิยมอยา่งต่อเน่ืองของคนไทยจากสมยัเมื่อ

ครัง้ที่ธุรกจิน้ีเขา้ในประเทศไทยใหม่ๆ จนถงึปจัจุบนั โดยเฉพาะประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองต่างๆ ตามผลการสํารวจความ

คดิเหน็ของประชาชนไทยต่อการใชจ้า่ยและการบรโิภคครัง้ที ่1/2554 [2] 

ปจัจุบันทางสํานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริม

วฒันธรรมเป็นหน่วยงานในการควบคุมดูแลสถานประกอบการคาราโอเกะ

โดยตรง เน่ืองจากเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัศิลปะและวฒันธรรมของชาติ

ไดม้กีารยกเลกิ พรบ.ควบคุมกจิการเทปและวสัดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 และ

เปลี่ยนมาใช้ พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ส่งผลให้จํานวน

สถานประกอบการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานครที่ผ่านระเบียบ

ขอ้บงัคบัของกระทรวงมจีํานวนลดลงเป็นจํานวนมากจาก 4,358 แห่งในปี 

พ.ศ. 2549 เหลือเพียง 957 แห่งในปีพ.ศ.2557[3] เน่ืองจากกระทรวง

วฒันธรรมได้มกีารจดัระเบยีบ และการอนุญาตเปิดสถานประกอบคาราโอ

เกะใหม้คีวามถูกตอ้งตามหลกัขอ้กฎหมาย และวฒันธรรมอนัดขีองชาต ิทํา

ให้สถานประกอบการ  คาราโอเกะในปจัจุบนัที่ได้รบัอนุญาตถูกต้องจาก

กระทรวงจะใหบ้รกิารคาราโอเกะโดยตรงเพยีงอย่างเดยีวต่อผูม้าใช้บรกิาร 

ไม่มีบริการแฝงอย่างอื่นเช่นในอดีต และไม่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ทุกชนิด ทําใหส้ถานประกอบการคาราโอเกะต่างๆ ในปจัจุบนั

ตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรกิารใหส้อดคล้องกบัขอ้กําหนดทางกฎหมาย 

และยงัสามารถแข่งขนัได้ รวมทัง้การสร้างบริการที่ประทบัใจต่อผู้มาใช้

บรกิาร  

เมื่อพจิารณาภาพรวมทัง้หมดของธุรกจิคาราโอเกะภายในประเทศ ผู้

ศกึษาจงึเลง็เหน็ถึงความสําคญัของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคาราโอเกะ

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา รวมทัง้ความน่าสนใจของโอกาสทางธุรกจิต่างๆ 

จากขอ้มลูขา้งตน้พบวา่แมก้ารขยายตวัของธรุกจิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่าน

มา ธรุกจิคาราโอเกะมอีตัราการเตบิโตคงที่และมแีนวโน้มลดลง แต่คาราโอ

เกะแนวใหม่กลบัมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง [4] และเป็นอกีหน่ึงกจิกรรม

พกัผ่อนที่ยงัได้รบัความนิยมจากกลุ่มต่างๆ เช่น วยัรุ่น คนทํางาน และ

ผู้ใหญ่ เป็นจํานวนมาก ดงันัน้ผู้ศึกษาจงึจดัทําการศึกษาเชิงสํารวจเรื่อง 

“ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอเกะ ของประชากรในเขต

กรงุเทพมหานคร” 

โดยงานศึกษาครัง้น้ีผู้ศกึษามุ่งเน้นศึกษาปจัจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารคาราโอเกะโดยตรงจากผูใ้ช้บรกิาร และข้อมูลประกอบการ

วิจยัจากสถานประกอบการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้

การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งก่อนหน้าน้ี เช่น งานวจิยัของจุฑารกัษ์ จติรโร

จนรกัษ์ (2550) ศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัที่มผีลต่อการใช้

บรกิารคาราโอเกะในกรุงเทพมหานคร” [5]ซึ่งผลการศึกษาด้านปจัจยัที่

ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการที่พบนั ้น อาจมีส่วนที่สอดคล้อง และ

เปลี่ยนแปลง ตามเวลา และสถานการณ์ภาพรวมของธุรกจิคาราโอเกะใน

ปจัจุบนั ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยความรู้ และผลการศึกษาที่ได้จาก

สารนิพนธ์ฉบับน้ี จะทําให้ทราบถึงปจัจัย ส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการบริโภค ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอเกะ ซึ่งผู้ที่

สนใจรายงานฉบับน้ีสามารถนําข้อมูลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการ

ประยุกต์กําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจคาราโอเกะ หรอืธุรกิจบรกิารเกี่ยวข้อง

อื่นๆ โดยอาศยัการออกแบบส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความพงึ

พอใจสงูสุดดา้นบรกิารต่อลูกคา้เป้าหมายของตนต่อไป       

2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารคาราโอ

เกะ ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

3.1 ทราบถงึปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาราโอ

เกะ ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

3.2ผูป้ระกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งสามารถนําขอ้มูลที่ศกึษา

ไดไ้ปใชใ้นการออกแบบบรกิาร และสรา้งกลยทุธท์างธุรกจิใหส้อดคล้องและ 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3.3ผูส้นใจ และผู้ศึกษา ได้รบัความรู้ ความเข้าใจต่อพฤติกรรม

การเลอืกใชบ้รกิารคาราโอเกะ ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
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4. วิธีการศึกษา 

4.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ ประชาชนที่อาศัยหรือ

ทํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมอีายุ 20 ปีขึน้ไป ที่เคยใช้บรกิาร

จากคาราโอเกะในเขตกรงุเทพมหานคร 

4.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

นําจาํนวนประชากรในเขตกรงุเทพมหานครมาเทยีบตามรางของ 

Yamane และเน่ืองจากไม่ทราบจํานวนของผู้ที่เคยใช้บรกิารคาราโอเกะที่

แน่นอน จงึกําหนดตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการใชส้ตูรดงักล่าวในการศกึษาจํานวน 

400 คนโดยกําหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 5 

4.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวจิยัเชงิสํารวจ (Survey 

Research) ในครัง้ น้ี ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการศึกษาที่ เ ป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดย

แบบสอบถามประกอบดว้ยเน้ือหา 4 สว่นคอื  

สว่นที1่ปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใช้บรกิารคารา

โอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

เป็นคําถามที่ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว และให้ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ 

ประกอบด้วยรูปแบบการบริการ (What)วตัถุประสงค์ และเหตุผลในการ

เลือกใช้บรกิาร (Why)ช่วงเวลาในการใช้บรกิาร (When)สถานที่ให้บรกิาร 

(Where)ระยะเวลาต่อครัง้ในการใช้บรกิาร (How)ความถี่ในการใช้บรกิาร 

(How)ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร (How)บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บรกิาร (Who)แหล่งขอ้มลูทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามสํารวจข้อมูลระดับความคิดเห็น 

เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาราโอเกะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่

เคยใช้บริการจากคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานครดังน้ีผลิตภัณฑ ์

(Product)ราคา (Price)ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place)การส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion)ด้านบุคลากรต้อนรบั และบริการ (People)ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ดา้นกระบวนการ (Process) 

สว่นที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ึกษาไดท้ําการเกบ็รวบรวมข้อมูล

โดยใช้เครื่องทางการวจิยั โดยทําการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง

เป็นจํานวน 400 ชุด โดยเริม่เก็บข้อมูลตัง้แต่เดอืน มถุินายน – สงิหาคม 

พ.ศ. 2557และนําแบบสอบถามไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ(SPSS) 

5. ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครัง้น้ี สรุปสาระสําคัญของ

การศกึษาไดต้งัตอ่ไปน้ี 

 5.1 ปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจง

ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ ดงัตารางต่อไปน้ี 

ดารางที ่1แสดงปจัจยัพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปจัจยัพืน้ฐาน Frequency Percent 

เพศ ชาย 147 36.8 

หญงิ 253 63.2 

อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 76 19.0 

21 – 30 ปี 223 55.8 

31 – 40 ปี 73 18.2 

40 ปี ขึน้ไป 28 7.0 

สถานภาพ โสด 235 58.8 

สมรส 89 22.2 

หย่ารา้ง/หมา้ย 26 6.5 

มแีฟนแต่ยงัไมส่มรส 50 12.5 

ระดบัชัน้

การศกึษา 

ประถมศกึษา 1 0.3 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 3 0.8 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 25 6.3 

อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 36 9.0 

ปรญิญาตร ี 295 73.8 

สูงกว่าปรญิญาตร ี 40 10.0 

อาชพี รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 71 17.8 

พนกังานบรษิทัเอกชน 93 23.2 

ธรุกจิส่วนตวั 65 16.3 

นกัเรยีน / นกัศกึษา 161 40.2 

พ่อบา้น / แมบ่า้น 10 2.5 

รายไดต่้อเดอืน ต่ํากว่า 5,000 บาท 58 14.5 

5,001 – 10,000 บาท 60 15.5 

10,001 – 15,000 บาท 82 20.5 

15,001 – 20,000 บาท 78 19.5 

20,001 – 25,000 บาท 56 14.0 

25,000 บาทขึน้ไป 66 16.5 

 ผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการคาราโอเกะในเขต

กรุงเทพมหานคร ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาที่ตอบแบบสอบถามนัน้ เป็นเพศ

หญิง จํานวน 253 คน รอ้ยละ 63.2 มชี่วงอายุ  21 – 30 ปี จํานวน 223 

คน ร้อยละ 55.8 มีสถานภาพโสดจํานวน 235 คน ร้อยละ 58.8 มี

การศกึษาระดบั    ปรญิญาตร ีจาํนวน 295 คน รอ้ยละ 73.8 ผูใ้ช้บรกิารคา

ราโอเกะที่มอีาชีพเป็นนักเรยีน / นักศกึษา จํานวน 161 คน ร้อยละ 40.2 

รองลงมา คอื ผู้ใช้บรกิารคาราโอเกะที่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทั จํานวน 

93 คน ร้อยละ 23.2 รองลงมา คอื ผูใ้ช้บรกิารคาราโอเกะที่มอีาชีพเป็น
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ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ จํานวน 71 คน รอ้ยละ 17.8 เป็นคนมี

งานอดเิรกชอบการฟงัเพลง จาํนวน 82 คน รอ้ยละ 20.5 

 5.2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคาราโอเกะ ในเขต

กรงุเทพมหานคร มดีงัน้ี 

ตารางที ่2แสดงขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูพฤตกิรรม Frequency Percent 

ความถีใ่นการใช้

บรกิาร 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 116 29.5 

1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน 155 38.7 

3 – 4  ครัง้ต่อเดอืน 84 21.0 

5 – 6 ครัง้ต่อเดอืน 23 5.8 

7 – 8 ครัง้ต่อเดอืน 5 1.2 

9 – 10 ครัง้ต่อเดอืน 4 1.0 

มากกว่า 10 ครัง้ต่อเดอืน 11 2.8 

ชว่งเวลาทีไ่ปใช้

บรกิาร 

10.00 - 13.59 น. 23 5.8 

14.00 - 17.59 น. 97 24.2 

18.00 - 21.59 น 203 50.8 

22.00 - 01.59 น. 68 17.0 

02.00 น. เป็นตน้ไป 9 2.2 

จาํนวนคนทีม่า

ใชบ้รกิาร 

มาคนเดยีว 16 4.0 

2 คน 61 15.2 

3-4 คน 191 47.8 

5-6 คน 77 19.2 

7-8 คน 34 8.5 

มากกว่า 8 คน 21 5.3 

บุคคลทีไ่ปใช้

บรกิารดว้ย 

คนเดยีว 17 4.3 

เพื่อน 270 67.5 

ครอบครวั 50 12.5 

แฟน 29 7.3 

ลูกคา้ 3 0.8 

ทีท่าํงาน 31 7.8 

จาํนวน ชม. ทีใ่ช้

บรกิาร 

1 ชัว่โมง 44 11.0 

2 ชัว่โมง 173 43.3 

3 ชัว่โมง 125 31.2 

4 ชัว่โมง 33 8.3 

5 ชัว่โมงขึน้ไป 25 6.2 

ประเภทเพลง เพลงไทยสากล 220 55.0 

เพลงไทยลูกทุง่ 82 20.5 

เพลงไทยเพื่อชวีติ 34 8.5 

เพลงสากล 45 11.2 

เพลงลูกกรงุ 19 4.8 

สื่อและแหล่งทีใ่ช้

ในการสบืคน้

ขอ้มลูการ

เวบ็ไซต ์ 130 18.5 

นิตยสาร 25 3.6 

หนงัสอืพมิพ ์ 18 2.6 

ขอ้มลูพฤตกิรรม Frequency Percent 

ใหบ้รกิารคารา

โอเกะ 

สื่อโทรทศัน์ 30 4.2 

วทิยุ 13 1.9 

ป้ายโฆษณา 56 8.0 

แผน่พบั ใบปลวิ 36 5.1 

เพื่อนสนิท 229 32.6 

เพื่อนรว่มงาน 88 12.5 

ครอบครวั 77 11.0 

 ผลการวเิคราะหข์้อมูลพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการใช้บรกิารคารา

โอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่

เคยใช้บรกิารคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาที่

ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิารคาราโอเกะรูปแบบที่มลีกัษณะ

เป็นการให้บริการคาราโอเกะโดยเฉพาะ จํานวน 179 คน ร้อยละ 44.8 

เลอืกใช้บรกิารคาราโอเกะจากแบรนดอ์ื่น ๆ จํานวน 208 คน รอ้ยละ 52.0 

(นอกเหนือจาก 4   แบรนดห์ลกัในตลาด) มคีวามถี่ในการใช้บรกิารคาราโอ

เกะ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน จาํนวน 155 คน รอ้ยละ 38.8 ไปใช้บรกิารคาราโอ

เกะในวนัเสาร ์จาํนวน 138 คน รอ้ยละ 34.5 โดยมเีวลาในการไปใช้บรกิาร

ในช่วงเวลา 18.00 - 21.59 น. จํานวน 203 คน รอ้ยละ 50.8 และมกัไปใช้

บรกิารเป็นกลุ่ม ครัง้ละ 3 – 4 คน จํานวน 191 คน รอ้ยละ 47.8 ส่วนใหญ่

ไปใช้บริการกบัเพื่อน จํานวน 270 คน  ใช้บรกิารเฉลี่ย 2 ชัว่โมงต่อครัง้

บริการ จํานวน 173 คน ร้อยละ 43.3 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้

บรกิารคาราโอเกะ (เฉพาะค่าบรกิารคาราโอเกะ) เฉลี่ยอยู่ที่201 – 300 

บาท จํานวน 104 คน รอ้ยละ 26.0 เลอืกรอ้งเพลงไทยสากล จํานวน 220 

คน รอ้ยละ 55.0 โดยเลอืกใชส้ถานทีเ่ดมิที่เคยใช้บรกิารเป็นประจํา จํานวน 

236 คน ร้อยละ 59.0 มีเหตุผลหลกัที่เลือกไปใช้บริการคาราโอเกะ คือ 

สงัสรรคก์บักลุ่มเพื่อน จํานวน 185 คน รอ้ยละ 46.2 โดยบุคคลที่มอีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาราโอเกะ คอื เพื่อน จํานวน 217 คน รอ้ย

ละ 54.2 ชอบรูปแบบการตกแต่งร้านแบบเรยีบง่าย จํานวน 150 คน ร้อย

ละ 37.5 ซึ่งสื่อและแหล่งขอ้มูลที่ใช้ค้นหาขอ้มูลในการเลอืกใช้บรกิารคารา

โอเกะคอื เพื่อนสนิท รอ้ยละ 32.6 รองลงมา คอื เวบ็ไซต ์รอ้ยละ 18.5 

 5.3 ระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ

เลอืกใชบ้รกิารคาราโอเกะในเขตกรงุเทพมหานครมดีงัน้ี 

ตารางที่ 3ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบั

ความสาํคญัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการใช้บรกิารคาราโอ

เกะ ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ ( X ) S.D. แปลผล 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 3.78 0.79 มาก 
2. ปจัจยัดา้นราคา 3.70 0.82 มาก 
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ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ ( X ) S.D. แปลผล 

3. ปจัจยัดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 3.62 0.72 มาก 
4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด 

3.50 0.81 มาก 

5. ปจัจยัดา้นบคุลากรหรอื

พนกังาน 

3.85 0.87 มาก 

6. ปจัจยัดา้นดา้นกายภาพ 3.82 0.84 มาก 
7. ปจัจยัดา้นกระบวนการ 3.81 0.83 มาก 
8. ภาพรวม 3.73 0.70 มาก 

 พบว่า ประชากรในเขตกรงุเทพมหานครที่เคยใชบ้รกิารคาราโอ

เกะในเขตกรงุเทพมหานคร ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมาทีต่อบแบบสอบถามนัน้ให้

ความสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร อยู่

ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นโดยเรยีงลําดบั

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ปจัจยัด้านบุคลากรหรอืพนักงาน 

(People) มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.85 

รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นดา้นกายภาพ (Physical Evidence) มผีลต่อการ

เลอืกใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา คอื ปจัจยั

ดา้นกระบวนการ (Process) มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมาก 

โดยมคีา่เฉลีย่ 3.81 รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) มผีลต่อ

การเลือกใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา คือ 

ปจัจยัดา้นราคา (Price) มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นสถานที่จดัจําหน่าย (Place) มผีล

ต่อการเลือกใช้บรกิาร อยู่ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลี่ย 3.62 และน้อยที่สุด 

คอื ปจัจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิาร อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.50 

5.4 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการวเิคราะหป์จัจยัส่วนประสมการตลาด

ที่ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอ เกะ ของประชากรในเขต

กรงุเทพมหานครมผีลการศกึษาดงัน้ี  

ตารางที ่4 จาํนวนองคป์ระกอบ ค่าไอเกน รอ้ยละของความแปรปรวน รอ้ย

ระของความแปรปรวนสะสม 

องคป์ระกอบท่ี  
ค่าไอเกน 

(Eigen Value) 

ร้อยละของความ

แปรปรวน 

ร้อยระของความ

แปรปรวนสะสม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7.278 

5.258 

4.796 

4.064 

3.943 

3.247 

2.667 

2.576 

14.557 

10.516 

9.593 

8.127 

7.886 

6.494 

5.334 

5.151 

14.557 

25.073 

34.666 

42.793 

50.679 

57.173 

62.507 

67.658 

 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการวเิคราะหป์จัจยัส่วนประสม

การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาราโอเกะ ของประชากรในเขต

กรงุเทพมหานคร จาํแนกเป็นภาพรวม ดงัน้ี 

 ภาพรวมมีทั ้งหมด 8 องค์ประกอบ โดยเรียงลํ าดับจาก

องคป์ระกอบทีเ่ป็นปจัจยัทีส่ง่ผลจากมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุคอื 

 องคป์ระกอบที ่1 ดา้นคณุภาพของเพลงและอุปกรณ์สนับสนุน มี

10 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบที ่2 ดา้นระบบการใหบ้รกิารม9ี ตวัแปร           

 องคป์ระกอบที ่3 ดา้นบุคลากรม ี8 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบที ่4 ดา้นสถานทีม่ ี5 ตวัแปร 

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายมี 4 ตวั

แปร 

 องคป์ระกอบที ่6 ดา้นทําเลทีต่ ัง้ ทีม่ ี4 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบที ่7 ดา้นการประชาสมัพนัธม์ ี4 ตวัแปร 

 องคป์ระกอบที ่8 ดา้นบรกิารเสรมิ ม ี6 ตวัแปร 

 ซึ่งทัง้ 8 องค์ประกอบนัน้จะเป็นองค์ประกอบสําคญัที่ส่งผลต่อ

การเลอืกใช้บรกิารคาราโอเกะของผู้มาใช้บรกิาร ดงันัน้ การจะสรา้งความ

พงึพอใจในการใช้บรกิารคาราโอเกะของลูกค้า ผู้ประกอบการหรอืสถาน

ประกอบการคาราโอเกะจําเป็นต้องมกีารเพิ่มรายการเพลงใหม่ ๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ มคีวามหลากหลายของเพลง โปรแกรมที่ใช้ ง่ายในการค้นหา

เพลง  และที่สําคญัคอืเรื่องของคุณภาพระบบเสยีง และภาพ โดยมจีํานวน

ห้องไว้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ และมีห้องหลายขนาดไว้บรกิารตาม

จํานวนลูกค้า ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ   

จุฑารกัษ์ จติรโรจนรกัษ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคและ

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิารคาราโอเกะในกรุงเทพมหานคร” ไดเ้สนอแนะ

ในการศึกษาไว้ว่า “ผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะควรมีประเภทเพลง

ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายทัง้เก่าและใหม ่และทนัสมยันิยม และมเีครื่องเสยีงที่

มีคุณภาพ เน่ืองจากผลการศึกษาด้านผลิตภณัฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัดา้นผลติภณัฑใ์นระดบัที่มาก โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญั

ในเรื่องความหลากหลายของเพลง และคุณภาพของเครื่องเสยีงที่ใช้มาก

ที่สุด” นอกจากน้ีผู้ศกึษายงัพบว่าองคป์ระกอบอื่นๆ ที่สําคญัและมผีลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาราโอเกะอกี คอื ด้านบุคลากร หรอืพนักงาน

ผูใ้หบ้รกิารที่ควรมบีรกิารที่สุภาพ และพรอ้มใหบ้รกิาร แก้ไขปญัหาในการ

ใช้บรกิารของลูกค้า อกีทัง้จากการศึกษายงัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญักบัองคป์ระกอบดา้นสถานที่ทัง้ในดา้นของบรรยากาศ ซึ่งเป็น

ผลมาจากการออกแบบ และรูปลกัษณ์ของสถานที ่ให้มคีวามน่าสนใจ น่า

เข้ามาใช้บริการ มีมุมสวยๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ประทับใจต่อลูกค้า 

รวมทัง้ทีต่ ัง้ทําเลของสถานทีค่วรอยูใ่กล้จุดที่สญัจรไป – กลบัไดส้ะดวกเมื่อ

ไปใช้บรกิาร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัเรื่องความปลอดภยัของ

สถานที่ และการใช้บรกิารเป็นอย่างมาก ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมวีธิกีาร
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ในการดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจในต่อผู้มาใช้

บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ  อาทติยา พาหริญั (2554) ศึกษา

เรื่อง “ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อคนวยัทํางานในการเลอืก

สนามฟุตบอลหญ้าเทยีมใหเ้ช่าในจงัหวดัเชยีงใหม่” พบว่า “ทําเลทีต่ ัง้ของ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า เป็นปจัจยัหลกัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บรกิารมากสุด โดยให้ความสําคญัเรื่องอยู่ใกล้แหล่งชุมชม หรอืที่

ทํางาน เดินทางได้สะดวก” จากองค์ประกอบทัง้หมดที่กล่าวมา 

ผูป้ระกอบการคาราโอเกะควรเพิม่เติมในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์ และ

กจิกรรมส่งเสรมิการขายของสถานประกอบการใหเ้ป็นที่รู้จกัผ่านช่องทาง

ใหม่ๆ ในปจัจุบนั เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสงัคมออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ 

เป็นต้น เพื่อตอบโจทยก์ารเขา้ถงึสื่อของคนรุ่นไหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั

ของธุรกิจคาราโอเกะในปจัจุบัน รวมทัง้ทางสถานประกอบการควรหา

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดมาช่วยสร้างสีส ัน และบรรยากาศในการ

ให้บรกิารต่อลูกค้าอีกทางหน่ึง อาทิเช่น กิจกรรมมนิิคอนเสรติ์จากศิลปิน

นักร้องจากค่ายเพลงต่าง, การจดังานกิจกรรมของสถานประกอบการ

ในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการรบัรู้ของผูม้าใช้บรกิาร และ

ยอดขายต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

ควรทําการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บรกิาร

คาราโอเกะ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ว่ามีความสมัพนัธ์กนั

อย่างไร กลุ่มลูกค้าหลักในปจัจุบันเป็นใครมีพฤติกรรมการใช้บริการ

อย่างไร เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรกิารให้

เหมาะสมต่อไปสาํหรบัธรุกจิคาราโอเกะ 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากผู้ศึกษาได้รบั

ความอนุเคราะหช์่วยเหลอืจากหลายๆ ฝา่ย และไดร้บัความกรณุาจากท่าน

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์คอื ผูช้่วยศาสตราจารยอ์นุวตั เจรญิสุข ที่ไดใ้ห้

คําปรกึษา แนะนํา ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ ในการดําเนินการศกึษา จงึขอขอบพระคุณอาจรยเ์ป็ยอย่างสูงไว ้ณ 

ทีน้ี่ 

ขอขอบคุณ สถาบนัเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่น และคณาจารย์ทุกๆ 

ท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้หล่อหลอมให้ผู้ศึกษาเป็นบณัฑติที่มี

คุณภาพ และมีคุณธรรม เพื่อรองรบัการขยายตัวของภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมของประเทศ ซึง่ผูศ้กึษาจะนําองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศกึษาไป

พฒันาประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 

นอกจากน้ี ผู้ศกึษาต้องขอขอบพระคุณกําลงัใจจากคุณพ่อ คุณแม ่

และครอบครวั ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหผู้ศ้กึษาทําการศกึษาไดส้ําเรจ็ดัง่ตัง้ใจไว ้

และขอขอบคุณผู้มสี่วนร่วมอื่นๆ ที่มสี่วนสําคญัสําหรบัสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 

อาทิเช่น ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน, กรมส่งเสรมิวฒันธรรม สําหรบั

ขอ้มูลสถานประกอบการคาราโอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร, บรษิทัและ

สถานประกอบการคาราโอเกะที่ให้ข้อมูลการดําเนินธุรกิจ, ขอบคุณค่าย

เพลงต่างๆ สาํหรบัความรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรมเพลง ตลอดจนบุคคลต่างๆ 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อปรมิาณของผลิตภณัฑ์ถ่าน

ชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสของซังข้าวโพดด้วยเครื่อง

ปฏกิรณ์แบบกึ่งต่อเน่ืองภายใต้สภาวะไนโตรเจน โดยแบ่งออกเป็นสอง

กระบวนการหลกัได้แก่ กระบวนทอรร์แีฟกชนัและกระบวนการไพโรไล

ซสี ซงัขา้วโพดจะถูกลําเลยีงเข้าสู่กระบวนการทอร์รแีฟกชนัที่อุณหภูมิ

ตํ่ากวา่ 300 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถลดปรมิาณออกซเิจนที่มอียู่ในซงั

ขา้วโพดก่อนเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซีสได้ จากนัน้ซงัข้าวโพดจะถูก

ลําเลียงเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซีส ในส่วนน้ีจะศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อ

ปรมิาณของผลติภณัฑถ่์านชวีภาพ โดยศกึษาอุณหภูมขิองกระบวนการ

ในช่วง 450 500 และ 550 องศาเซลเซยีส และเวลาที่คา้งไว ้ณ อุณหภูมิ

ทีศ่กึษา 30 60 90 และ 120 นาท ีจากการทดลองพบว่า ที่อุณหภูม ิ450 

องศาเซลเซียส และเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิี่ศึกษา 30 นาที เป็น

สภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหไ้ด้ปรมิาณของผลิตภณัฑ์ถ่านชีวภาพสูง

ที่สุดเท่ากบัร้อยละ 42.7 โดยน้ําหนัก ผลติภณัฑข์องเหลวรอ้ยละ 32.2 

โดยน้ําหนัก และแก๊สรอ้ยละ 25.1 โดยน้ําหนัก โดยปรมิาณถ่านชวีภาพ

จะลดลงเมื่อเวลาทีค่า้งไว ้ณ อุณหภูมทิีศ่กึษาเพิม่ขึน้ดว้ย และหากมกีาร

เพิม่อุณหภูมเิป็น 500 องศาเซลเซียส โดยเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิี่

ศึกษาเท่ากนั จะทําให้ปรมิาณของของเหลวเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปรมิาณ

ถ่านชวีภาพลดลง การทดลองน้ีบ่งชี้ไดว้่า อุณหภูมแิละเวลาที่คา้งไว ้ณ 

อุณหภมูทิีศ่กึษา เป็นปจัจยัที่มผีลต่อปรมิาณของผลติภณัฑถ่์านชวีภาพ

นัน่เอง 

 คาํสาํคญั: ถ่านชวีภาพ ไพโรไลซสี และซงัขา้วโพด   

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 

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 

1. บทนํา 

 จ ังหวัดเชียงใหม่มีซังข้าวโพดที่ เหลือทิ้งจากกระบวนการทาง

การเกษตรปริมาณมากถึง 5.3 หมื่นตนั [1] ที่รอการเผาทําลายในช่วง

เดอืน มกราคม - มนีาคม ของทุกปี ดว้ยเหตุน้ีจงึก่อใหป้ญัหาหมอกควนั

ในจงัหวดัเชยีงใหม่ รวมทัง้เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ซึ่ง

มปีรมิาณสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขภาพของผู้คน 

เพื่อช่วยลดปญัหาที่เกิดดงักล่าว งานวจิยัน้ีจงึได้นําซงัข้าวโพดไปผ่าน

การแปรรูปด้วยกระบวนการไพโรไลซีส ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้

ออกซิเจนหรอืใช้ปรมิาณเพยีงเล็กน้อย เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่สามารถ

นําไปใช้เกดิประโยชน์มากกว่าที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลติภณัฑ์

หลกัทีไ่ดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสี ไดแ้ก่ ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส 

 ของแขง็ที่ได้จากกระบวนการเรยีกว่า ถ่านชีวภาพ (biochar) เป็น

ถ่านที่อุดมไปดว้ยคารบ์อน สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกกัเกบ็คารบ์อนลง

ดนิเพื่อตดัวงจรการกลบัสู่ช ัน้บรรยากาศของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

(CO2) และปรบัปรุงดนิ นอกจากน้ียงัสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

ถ่านทัว่ไปได ้เน่ืองจากถ่านชวีภาพมสีดีําเป็นเงา ใหค้วามรอ้นไดสู้งกว่า

ถ่านทัว่ไป และมปีรมิาณขีเ้ถา้น้อย [2]  

 จากคุณประโยชน์ที่มากมายของถ่านชีวภาพ ในงานวจิยัน้ีจงึไดท้ํา

การวิเคราะห์หาปจัจัยเพื่อให้ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพจาก

กระบวนการไพโรไลซสีซงัขา้วโพดที่สูงที่สุด โดยมขีอบเขตในการศกึษา

ได้แก่ ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ 

อุณหภูมทิีศ่กึษา โดยทีก่ระบวนการจะเกดิขึน้ภายในเครื่องปฏกิรณ์แบบ

กึ่งต่อเน่ือง ลําเลยีงซงัขา้วโพดผ่านกระบวนการดว้ยสกรู ซงัขา้วโพดจงึ

เกิดการเคลื่อนที่ตลอดเวลา ทําให้เกิดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ซัง

ขา้วโพดไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ซึง่แตกต่างจากกระบวนการรปูแบบเดมิที่วตัถุดบิ

ส่วนใหญ่จะอยู่น่ิงภายในเครื่องปฏิกรณ์ ทัง้น้ี ผลิตภณัฑ์ที่ได้สามารถ
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นําไปใช้ได้จริง นอกจากจะช่วยลดปญัหาหมอกควนัแล้ว ยงัช่วยให้

เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้อกีดว้ย 

2. วิธีการทดลอง 

 2.1 วตัถุดบิ 

 วตัถุดบิที่ใช้ในการศึกษาน้ี คอื ซงัข้าวโพดซึ่งได้จากสหกรณ์เกษตร

แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ทําการตากแห้งในที่โล่งแจ้งเพื่อลดความชื้น

เบื้องต้น จากนัน้ทําการบดซงัข้าวโพดที่แห้งแล้วให้มขีนาดอนุภาคไม่

เกิน 5 มิลลิเมตร ก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการ ทําการวิเคราะห์แบบ

ประมาณ (Proximate analysis) ซึ่งเป็นการวเิคราะหห์าปรมิาณรอ้ยละ

ของความชืน้ สารที่ระเหยได ้ขีเ้ถ้า และคารบ์อนคงที่ และวเิคราะหแ์บบ

แยกธาตุ (Ultimate Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3176 ASTM 

D4239 และ ASTM D4326  ผลที่ไดแ้สดงในตารางที่ 1 และ คํานวณค่า

พลงังานความรอ้นสงู (Higher heating value) จากสมการที ่1 [3-4]  

ตารางที ่1 การวเิคราะหแ์บบประมาณและแบบแยกธาตุของซงัขา้วโพดดบิ 

Proximate Analysis (wt%) This study Reference [5] 

Moisture 

Volatile 

Ash 

Fixed carbon 

10.94 

77.81 

1.67 

13.45 

7.1 

82.2 

1.6 

16.2 

Ultimate Analysis (wt%) This study Reference [6] 

Carbon 

Hydrogen 

Oxygen 

Nitrogen 

Sulfur 

HHV (MJ/kg) 

47.52 

6.26 

43.80 

0.44 

0.10 

19.4 

47.35 

5.9 

38.07 

0.69 

0.18 

17.8 

ตารางที ่2 องคป์ระกอบหลกัทางเคมขีองซงัขา้วโพด [7] 

Hemicellulose Cellulose Lignin 

31.0 50.2 15.0 

HHV (MJ.kg-1) = 0.3491C + 1.1783H + 0.1005S – 0.1034O 
                          – 0.015N – 0.0211A                              (1) 

 เมื่อ C  คอื รอ้ยละของคารบ์อน (wt% , dry basis) 

  H  คอื รอ้ยละของไฮโดรเจน (wt% , dry basis) 

  S   คอื รอ้ยละของซลัเฟอร ์(wt% , dry basis) 

  O  คอื รอ้ยละของออกซเิจน (wt% , dry basis) 

  N  คอื รอ้ยละของไนโตรเจน (wt% , dry basis) 

  A  คอื รอ้ยละของขีเ้ถา้ (wt% , dry basis) 

 

 

2.2 กระบวนการไพโรไลซสี 

 เครื่องปฏกิรณ์แบบกึง่ตอ่เน่ืองทีใ่ชใ้นการศกึษาน้ี ประกอบไปดว้ย ถงั

บรรจุซงัข้าวโพดดบิ ชุดแก๊สไนโตรเจน เครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งต่อเน่ือง

ซึ่งใช้สกรูลําเลียงวัตถุดิบจํานวน 2 ชุด แบ่ง เป็นชุดสกรูสําหรับ

กระบวนการทอร์รแีฟกชนัและกระบวนการไพโรไลซีส สกรูมรีะยะพิต 

0.08 เมตร ยาว 1.3 เมตร ทัง้น้ีเน่ืองจากการที่ซงัข้าวโพดถูกป้อนเข้าสู่

กระบวนการทอร์รแีฟกชนัก่อนเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซีสจะช่วยลด

ปรมิาณออกซเิจนในซงัขา้วโพดได ้[8-9] นอกจากน้ียงัมชีุดไซโคลน ถงั

พกัถ่านชวีภาพ และชุดควบแน่นดว้ยน้ําหล่อเยน็ ดงัแสดงในรปูที ่1      

 การควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ

พไีอด ี(PID controller) โดยใหอุ้ณหภูมใินกระบวนการทอรร์แีฟกชนัไม่

เกิน 300 องศาเซลเซียส ส่วนในกระบวนไพโรไลซีสทําการศึกษา

อุณหภูมิ 450 500 และ 550 องศาเซลเซียส เริ่มการทดลองโดยการ

ควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการทอร์รีแฟกชนัให้ได้ไม่เกิน 300 องศา

เซลเซียส และในกระบวนการไพโรไลซีส 450 500 และ 550 องศา

เซลเซียส ตามลําดับ เมื่ออุณหภูมิถึงตามกําหนดแล้ว ทําการป้อน

ไนโตรเจนเขา้สู่เตาปฏกิรณ์ที่อตัราการไหล 5 ลิตรต่อนาที เมื่อป้อนซงั

ขา้วโพดจนหมด ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการศกึษาระยะเวลาทีค่า้งไว ้ณ 

อุณหภูมทิี่ศกึษาที่มผีลต่อปรมิาณถ่านชวีภาพ ได้แก่ 30 60 90 และ 

120 นาท ีการศึกษาระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิี่ศกึษาจะเกดิขึ้นที่

ถงัพกัถ่านชวีภาพดา่นล่างสดุของเครื่องปฏกิรณ์ 

 

รปูที ่1 เครือ่งปฏกิรณ์แบบกึง่ต่อเนื่อง 

 2.3 การวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์

 ทําการวเิคราะห์คุณสมบตัิของถ่านชีวภาพจากกระบวนการไพโรไล

ซีสซังข้าวโพดโดยเลือกผลิตภัณฑ์จากการทดลองที่ให้ปริมาณถ่าน

ชวีภาพสูงที่สุด คอื ที่อุณหภูม ิ450 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาที่คา้งไว ้

ณ อุณหภูมิที่ศึกษา 30 นาที สําหรบัการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์หา

ปรมิาณเถา้ ปรมิาณสารระเหย ปรมิาณคารบ์อนคงตวั และคา่ความรอ้น  
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 วเิคราะห์คุณสมบตัิของไบโอออยล์ที่ได้จากกระบวนไพโรไลซีสซงั

ขา้วโพด โดยเลอืกผลติภณัฑจ์ากการทดลองที่ไดป้รมิาณถ่านชวีภาพสูง

ทีส่ดุ คอื ทีอุ่ณหภูม ิ450 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาที่คา้งไว ้ณ อุณหภูมิ

ที่ศึกษา 30 นาท ีสําหรบัการวเิคราะห ์โดยนําไปวดัค่าความเป็นกรด-

ดา่ง จดุขุน่ตวั จดุเทไหล และความถ่วงจาํเพาะ (API)  

3. ผลการทดลองและอภิปราย 

    งานวิจ ัยน้ีได้ทําการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ถ่าน

ชวีภาพที่ไดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสีซงัขา้วโพดทัง้สิน้ 2 ปจัจยั อนั

ได้แก่ ช่วงอุณหภูมทิี่ใช้ในกระบวนการไพโรไลซสี และระยะเวลาที่ค้าง

ไว ้ณ อุณหภูมทิีศ่กึษา โดยมผีลการทดลองดงัน้ี  

   3.1 ผลของอุณหภูมทิีท่ําการศกึษาต่อปรมิาณถ่านชวีภาพ 

 การศกึษาหาอุณหภูมทิี่เหมาะสมต่อปรมิาณผลติภณัฑ์ถ่านชวีภาพที่

ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพด โดยช่วงอุณหภูมิที่ศึกษา

ได้แก่ 450 500 และ 550 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองพบว่า ที่

อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ได้

ปริมาณถ่านชีวภาพสูงสุด คือร้อยละ 42.8 โดยน้ําหนัก ในขณะที่

อุณหภูมสิูงขึ้นเป็น 500 และ 550 องศาเซลเซียส จะทําใหป้รมิาณถ่าน

ชวีภาพลดลงเป็นรอ้ยละ 38.9 และ 37.1 โดยน้ําหนัก ตามลําดบั ดงัรูปที ่

2 การที่ปรมิาณผลิตภณัฑ์ถ่านชีวภาพลดลงขณะที่อุณหภูมเิพิม่ขึ้นนัน้ 

เน่ืองจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดการคายน้ําของหมู่ฟงัก์ชัน                

ไฮดรอกซลิและเกดิการปลดปล่อยความรอ้นของโครงสรา้งเซลลูโลสและ

ลิกนินในซงัข้าวโพด ซึ่งสามารถแตกตวัไปเป็นของเหลวและแก๊สที่มี

โมเลกุลตํ่า [10-12]   

 
 

รูปที่ 2 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณของผลิตภณัฑ์ (ระยะเวลาที่ค้างไว ้             

ณ  อุณหภมูทิีศ่กึษา 30 นาท)ี 

   3.2 ผลของระยะเวลาทีค่า้งไว ้ณ อุณหภูมทิีศ่กึษา 

   การศกึษาหาระยะเวลาที่คา้งไว ้ณ อุณหภูมทิี่ศกึษา 30 60 90 และ 

120 นาท ีทีเ่หมาะสมต่อปรมิาณผลติภณัฑถ่์านชวีภาพ ผลที่ไดแ้สดงดงั

รปูที ่3 – 5  

 
รปูที ่3 ผลของระยะเวลาทีค่า้งไว ้ณ อุณหภมูทิีศ่กึษาทีม่ต่ีอปรมิาณของ 

              ผลติภณัฑถ่์านชวีภาพ 

 
รปูที ่4 ผลของระยะเวลาทีค่า้งไว ้ณ อุณหภมูทิีศ่กึษาทีม่ต่ีอปรมิาณของ 

              ผลติภณัฑแ์ก๊ส 

 
รปูที ่5 ผลของระยะเวลาทีค่า้งไว ้ณ อุณหภมูทิีศ่กึษาทีม่ต่ีอปรมิาณของ 

              ผลติภณัฑไ์บโอออยล ์

 จากรปูที ่3 สามารถสรปุไดว้า่ ระยะเวลาที่คา้งไว ้ณ อุณหภูมทิี่ศกึษา

ทีเ่หมาะสมซึง่ทําใหไ้ดป้รมิาณผลติภณัฑถ่์านชวีภาพสงูสดุ คอื 30 นาท ี   
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 ดงันัน้ ระยะเวลาทีค่า้งไว ้ณ อุณหภูมทิี่ศกึษา จงึมผีลต่อปรมิาณถ่าน

ชวีภาพ กล่าวคอื ยิง่มรีะยะเวลาที่ยาวนาน ปรมิาณถ่านชวีภาพจะลดลง 

ทัง้น้ีเน่ืองจากระยะเวลาที่ค้างไว้ที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้สารระเหยถูก

ปล่อยออกจากซังข้าวโพดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผลการทดลองที่ได้น้ีมี

แนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกบังานวจิยัของ C. Penhyen et al., 2007 

[13] ซึ่งระบุว่า ปรมิาณถ่านชวีภาพของชวีมวลจะลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อมี

ระยะเวลาที่ค้างไว ้ณ อุณหภูมิที่ศึกษาเพิม่ขึ้นจาก 15 นาที เป็น 4 

ชัว่โมง  

 จากรูปที่ 4 เมื่ออุณหภูมเิพิม่ขึน้ จาก 450 เป็น 500 และ 550 องศา

เซลเซียส ผลิตภณัฑ์ก๊าซที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกบังานวิจยัที่

ผ่านของ L.Demiral et al., 2012 [14] ที่ระบุว่าปรมิาณก๊าซจะเพิม่ขึน้

ตามอุณหภูมทิี่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากกระบวนการแยกสลายขัน้ที่สองของไอ

ของไพโรไลซสีที่อุณหภูมสิูงจะทําใหไ้ด้ปรมิาณก๊าซที่สูงกวา่ที่อุณหภูมิ

ตํ่ า ในส่วนของระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมิที่ศึกษา พบว่า เมื่อ

ระยะเวลายิง่เพิม่ขึ้น ปรมิาณก๊าซที่ได้จะมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นตามไปด้วย

เช่นกนั แต่ที่อุณหภูม ิ500 และ 550 องศาเซลเซยีสนัน้ แมว้่าปรมิาณ

ก๊าซจะเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาที่คา้งไว้เพิม่ขึน้ แต่เมื่อเพิม่ระยะเวลาจาก 

90 ไปเป็น 120 นาท ีปรมิาณก๊าซนัน้เพิม่จากเดมิเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 

ซึ่งหากมีการทดลองต่อไปโดยเพิ่มระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมิที่

ศกึษาที่มากกว่า 120 นาท ีกอ็าจจะเหน็ว่าปรมิาณก๊าซลดลงได ้ซึ่งต่าง

จากทีอุ่ณหภูม ิ450 องศาเซลเซยีส ที่ปรมิาณก๊าซเพิม่มากขึน้อย่างเหน็

ไดช้ดั ทัง้น้ี เน่ืองจากที่อุณหภูม ิ450 องศาเซลเซยีส ยงัเป็นอุณหภูมทิี่

ไมส่งูมากพอทีจ่ะสิน้สดุขัน้ตอนการสลายตวัของไอไพโรไลซสี ดงันัน้ ยิง่

มรีะยะเวลาที่ค้างไว้ที่ยาวนาน ก็จะทําให้ได้ปรมิาณก๊าซที่มากขึ้น ซึ่ง

ระยะเวลาที่ค้างไว้นัน้ ถือว่าเป็นกระบวนไพโรไลซีสอย่างหน่ึงแต่ไม่

สามารถควบคมุอุณหภูมไิด ้[15-16] แต่หากมกีารทดลองต่อไป โดยเพิม่

ระยะเวลาที่คา้งไวใ้หม้ากกว่า 120 องศาเซลเซยีส อาจจะพบแนวโน้มที่

แตกต่างมากขึน้ และจากรูปที่ 5 แนวโน้มของไบโอออยล์นัน้จะเพิม่ขึ้น

เมื่อระยะเวลาที่คา้งไวเ้พิม่ขึน้เช่นกนั แต่ที่อุณหภูม ิ450 องศาเซลเซยีส 

ปรากฏว่าเมื่อระยะเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมิที่ศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 90 

นาที เป็น 120 นาที ปรมิาณของไบโอออยล์จะลดลง ขณะที่อุณหภูม ิ

500 และ 550 องศาเซลเซยีส มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ทัง้น้ีเป็นผลมาจากรูปที ่

4 ซึง่หากปรมิาณก๊าซเพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหป้รมิาณไบโอออยล์ลดลงนัน่เอง 

อยา่งไรกต็าม หากมกีารต่อยอดการทดลองโดยการเพิม่ระยะเวลาที่คา้ง

ไว้ ณ อุณหภูมทิี่ศึกษาให้มากกว่า 120 นาที อาจจะเหน็แนวโน้มของ

เสน้กราฟทีช่ดัเจนมากขึน้   

3.3 ผลการวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์

   ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสนั ้น ได้แก่ ของแข็ง 

ของเหลว และก๊าซ แต่สาํหรบังานวจิยัน้ีจะทําการวเิคราะหเ์พยีงของแขง็

หรือถ่านชีวภาพ และไบโอออยล์เท่านัน้ ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว แสดงดงั                  

รปูที ่6 – 7  

 

รปูที ่6 ถ่านชวีภาพทีไ่ดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสีซงัขา้วโพด 

 

รปูที ่7 ไบโอออยลท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสีซงัขา้วโพด 

 จากรูปที่ 6 ถ่านชวีภาพที่ไดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสี ที่อุณหภูม ิ

450 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาที่คา้งไว ้ณ อุณหภูมทิี่ศกึษา 30 นาท ีมสีี

ดําเป็นเงา ซึ่งตรงตามกบัลกัษณะของงานวิจยัที่ผ่านมา มปีรมิาณเถ้า 

รอ้ยละ 3.88 โดยน้ําหนัก ปรมิาณสารระเหยรอ้ยละ 36.24 โดยน้ําหนัก 

ปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 56.02 โดยน้ําหนัก และมีค่าความร้อน 

28.6 MJ/kg ผลดงักล่าวแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 7 เป็นลกัษณะ

ของไบโอออยล์ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสซงัข้าวโพดที่อุณหภูม ิ

450 องศาเซลเซยีส ระยะเวลาที่ค้างไว ้ณ อุณหภูมทิี่ศึกษา 30 นาท ี

และเมื่อวเิคราะหค์ุณสมบตั ิจะไดค้่าความเป็นกรด-ด่าง จุดขุ่นตวั จุดเท

ไหล และความถ่วงจาํเพาะ (API) ดงัตารางที ่4  

ตารางที ่3 การวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองถ่านชวีภาพจากการทดลองทีไ่ดป้รมิาณ

ถ่านชวีภาพสงูสุด 

Analysis  Result 

Volatile (wt%) 

Ash (wt%) 

Fixed carbon (wt%) 

HHV (MJ/kg) 

36.24 

3.88 

56.02  

28.6  
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ตารางที ่4 การวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองไบโอออยล์จากการทดลองทีไ่ดป้รมิาณ

ถ่านชวีภาพสงูสุด 

Analysis  Result 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง 

ค่าจดุขุน่ตวั (◦C) 

ค่าจดุเทไหล (◦C) 

ความถ่วงจาํเพาะแบบ API (◦API gravity) ที ่60 ◦F 

3 

10 

-10   

1.82 

 

4. สรปุผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพที่ ได้จาก

กระบวนการไพโรไลซีสซังข้าวโพด พบว่า ที่อุณหภูมิ 450 องศา

เซลเซยีส และเวลาที่คา้งไว้ ณ อุณหภูมทิีศ่ึกษา 30 นาท ีเป็นสภาวะที่

เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ได้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพสูงที่สุด

เท่ากบัรอ้ยละ 42.7 โดยน้ําหนัก ผลติภณัฑ ์ของเหลวรอ้ยละ 32.2 โดย

น้ําหนัก และแก๊สร้อยละ 25.1 โดยน้ําหนัก โดยปรมิาณถ่านชีวภาพจะ

ลดลงเมื่อเวลาที่ค้างไว้ ณ อุณหภูมทิี่ศึกษาเพิ่มขึ้น และหากมกีารเพิ่ม

อุณหภูมเิป็น 500 องศาเซลเซยีส โดยเวลาที่คา้งไว ้ณ อุณหภูมทิี่ศกึษา

เท่ากัน จะทําให้ปริมาณของของเหลวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณถ่าน

ชวีภาพลดลง จากร้อยละ 42.7 เป็น 38.9 โดยน้ําหนกั  
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บทคดัย่อ 

เน่ืองจงัหวดัเชียงใหม่มกีารเผาไร่ข้าวโพดในปริมาณมากซึ่ง

ทาํใหเ้กดิปญัหาหมอกควนัดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึทํามาเพื่อลดปญัหาหมอก

ควนั โดยในงานวิจยัน้ีได้ทําการออกแบบและวิเคราะห์หาอัตราการ

ถ่ายเทความรอ้นภายในระบบเตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีสําหรบัซงัขา้วโพด

แบบกึ่งต่อเน่ืองและทดสอบเพื่อทราบถึงสมดุลทางความร้อนและมวล

ของเตาปฏกิรณ์ โดยระบบ ประกอบดว้ยเตาปฏกิรณ์สองสภาวะต่อเน่ือง

ได้แก่ เตาปฏิกรณ์ทอรแิฟคชนัซึ่งมอีุณหภูม ิ200 - 300 °C และเตา

ปฏกิรณ์ไพโรไลซีสซึ่งมอีุณหภูมอิยู่ในช่วง 450 – 550 °C โดยใช้ซงั

ข้าวโพดเป็นวตัถุดิบในการทดลอง กระบวนการวิจยัได้ทําการวดั

พลงังานที่ป้อนเข้าสู่ระบบและอุณหภูม ิณ ตําแหน่งต่างๆ เพื่อหาอตัรา

การถ่ายเทความรอ้นภายในชุดเตาปฏกิรณ์และวเิคราะหส์มดุลพลงังาน

ของระบบโดยมุ่งเน้นไปที่การทดลองที่สามารถเปลี่ยนรูปซงัข้าวโพด

เป็นไบโอชาร์ได้มากที่สุด ผลการทดลองพบว่า ในสภาวะคงที่ ชุดเตา

ปฏกิรณ์ทอรแิฟคชนัมอีตัราการถ่ายเทความรอ้นประมาณ 30 W และใน

เตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีมอีตัราการถ่ายเทความรอ้นประมาณ 20-38 W 

เมื่อวเิคราะหส์มดุลพลงังานของชุดเตาปฏกิรณ์พบว่า ปรมิาณความรอ้น

ที่ทําให้ไดป้รมิาณไบโอชาร์มากที่สุดคอื 19  MJ/kg หากวเิคราะห์

ปรมิาณความร้อนของผลิตภณัฑ์แก๊สที่ออกมาจากกระบวนการ พบว่า 

ปรมิาณพลงังานความร้อนสะสมจากผลิตภณัฑ์แก๊สมมีากที่สุดคอื 47 

MJ/kg ทัง้น้ีจากผลการวเิคราะห์สามารถนําไปสู่การขยายผลตอบแทน

ดา้นทางพลงังานและการเงนิต่อไป 

 คําสําคญั: ไพโรไลซสี,สมดุลพลงังาน,การถ่ายเทความรอ้น และทอริ

แฟคชนั 

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 

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 

1. บทนํา 

ปจัจุบันอัตราการใช้พลังงานมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ 

เน่ืองจากประชากรที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งพลังงาน

ปจัจุบนัจะเพียงพอต่อการใช้งานแต่เมื่อมองในด้านของแหล่งพลงังาน

แล้วนัน้ กบัมีอตัราที่ลดลงเรื่อยๆและอาจหมดไปได้ในอนาคต ดงันัน้

ปจัจุบนัจงึมกีารใช้พลงังานทดแทนที่มากขึ้น โดยจากสถานการณ์ของ

การใชพ้ลงังานในปจัจบุนั พบวา่เพิม่ขึน้ตามการเตบิโตของเศรษฐกจิ ซึ่ง

พลงังานที่ใช้มากที่สุดคอื พลงังานฟอสซิลซึ่งอตัราการใช้งานมมีากถึง

รอ้ยละ 76 [1] ต่อการใชพ้ลงังานในรูปแบบต่างๆของประเทศไทย และที่

เหลอืเป็นพลงังานหมุนเวยีนในรูปแบบต่างๆ เช่น พลงังานลม พลงังาน

จากแสงอาทิตย์ พลงังานน้ํา ชีวมวล เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลของกรม

พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ซึ่งได้รายงาน

เกี่ยวกบัสถานการณ์การใช้พลงังานของประเทศไทย โดยในช่วงในช่วง

ไตรมาสที่ 1 ประจําปี 2557 ของการใช้พลงังานของประเทศไทย พบว่า 
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น้ํามนัสําเรจ็รูปเป็นพลงังานที่ถูกใช้มากที่สุดคอืรอ้ยละ 49.4 ของการใช้

พลงังานทัง้หมด รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 17.5 

พลงังานหมุนเวยีนเป็นรอ้ยละ 10.9พลงังานหมุนเวยีน ถ่านหนิคดิเป็น

รอ้ยละ 7.9 ลกิไนต์คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 และก๊าซธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 

7.1 ตามลําดบั [1]  ชวีมวลคอืสารอนิทรยีท์ี่ไดจ้ากธรรมชาต ิหรอืจาก

การเกษตรกรรมต่างๆ ซึง่สารอนิทรยีเ์หล่าน้ีสามารถที่จะเกบ็พลงังานไว้

แล้วสามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานงานได้ ซึ่งประเทศไทยถือเป็น

ประเทศเกษตรกรรมแห่งหน่ึงของโลก  ดงันัน้ประเทศไทยจงึมกีารปลูก

พชืมากมาย หน่ึงในนัน้คอืขา้วโพดซึ่งปรมิาณข้าวโพดที่ปลูกได้ปีละ 

4.40 ลา้นตนัต่อปี ซึง่สว่นใหญ่อยูท่างภาคเหนือ เป็นปรมิาณ 40 % ของ

ปรมิาณที่ผลิตได้ทัง้หมด เมื่อนําข้าวโพดไปแปรรูปแล้วพบว่า มขีอง

เหลือจากการแปรรูปนัน้คอื ซงัข้าวโพด ซึ่งมมีากถึง 35,000 ตนัต่อปี 

และถือว่าเป็นชีวมวลชนิดหน่ึงที่สามารถใช้ในการผลิตพลังงานโดย

วธิกีารต่างๆ เช่น การนําไปเผาไหมโ้ดยตรง การนําไปแปรรูปเป็นถ่าน 

และรวมไปถงึ กระบวนการไพโรไลซสี  ซึ่งซงัขา้วโพดเองกเ็ป็นชวีมวล

หน่ึงที่มอีงคป์ระกอบหลกัคอื คารบ์อน ไฮโดรเจน และออกซเิจนเช่นกนั

โดยกระบวนการไพโรไลซีส คือกระบวนการย่อยสลายชีวมวลด้วย

อุณหภูมสิูงและไม่มอีอกซิเจนมาเกี่ยวข้องที่เกดิขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์ 

โดยภายในเตาปฏกิรณ์น้ีจะเกดิการสง่ถ่ายความรอ้น ที่อุณหภูมสิูงไปยงั

ชวีมวลทีม่อีุณหภูมติํ่ากวา่ เมื่อเขา้สูก่ระบวนการแล้วจะไดผ้ลติภณัฑ ์คอื

ของแข็งและก๊าซ และนําก๊าซมาควบแน่นจะทําให้กลายเป็นเชื้อเพลิง

ชนิดเหลวได ้  

ดงันัน้งานวิจยัน้ี จึงจดัทําเพื่อที่จะออกแบบและจดัสร้างเตา

ปฏิกรณ์สําหรบักระบวนการไพโรไลซีส ซึ่งใช้วตัถุดิบคือซังข้าวโพด

ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว ้และทําการศึกษาเกี่ยวกบัส่งถ่ายความร้อน

ไปยังชีวมวลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือของแข็งและแก๊สที่ได้จาก

กระบวนการ จากนัน้จงึวเิคราะหท์างดา้นสมดลุพลงังาน เพื่อเป็นพืน้ฐาน

สาํคญัในการขยายผลสูภ่าคประชาชนต่อไป 

2. ทฤษฏี 

2.1 กระบวนการทอรแิฟคชนัและกระบวนการไพโรไลซสี 

     ไพโรไลซสีเป็นกระบวนการที่ทําใหอ้งคป์ระกอบของชวีมวลเกดิการ

แตกตัวหรือย่อยสลายที่อุณหภูมิสูง โดยในกระบวนการน้ีควรจะทํา

ภายใต้สภาวะไรอ้อกซิเจนหรอืทําให้มอีอกซเิจนน้อยที่สุด สําหรบัการ

เกดิปฎิกริยิาของกระบวนการไพโรไลซีสนัน้จะเกดิขึ้นในระบบปิดโดยที่

ช่วงอุณหภูม ิ200 – 260 ◦C จะทําใหเ้ฮมเิซลลูโลสถูกย่อยสลาย ที่ช่วง

อุณหภูม ิ240 – 340 ◦C เซลลูโลสจะถูกย่อยสลาย และที่ช่วงอุณหภูม ิ

280 – 550 ◦C ลกินินจะถูกย่อยสลาย [6] และ [7]     โดยช่วงอุณหภูมทิี่

เกดิการยอ่ยสลายนัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของชวีมวลดว้ย สําหรบักระบวนการ

ทอรแิฟคชนัเป็นกระบวนการที่อยู่ในช่วงระหว่างไพโรไลซีสแบบช้าและ

กระบวนการไพโรไลซสีแบบเรว็ซึ่งจะเกดิในช่วงอุณหภูมริะหว่าง 225 – 

300 ◦C โดยลักษณะของกระบวนการคือ จะให้ความร้อนคล้ายกับ

กระบวนการไพโรไลซสีแบบชา้ 

2.2 การออกแบบสกรลูําเลยีง 

     ระบบสกรูลําเลียง คอือุปกรณ์ในการขนถ่ายวสัดุแบบหน่ึง ซึ่งการ

ลําเลียงด้วยสกรูนัน้เป็นระบบที่มกีารเคลื่อนที่ของวสัดุได้ดแีละมคีวาม

คล่องตวัโดยวสัดุที่ใช้ลําเลียงเช่น เม็ดอาหาร เมล็ดพืชต่างๆ เป็นต้น 

โดยวสัดุอื่นกใ็ช้ไดเ้ช่นกนัซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบใบเกลยีวของสกรูให้

เหมาะสมกบัวสัด ุ[3]  ระบบสกรูป้อนหลายเกลยีวจะมลีกัษณะใบเกลยีว

หลายใบวางอยู่ในแนวราบและจะอยู่ภายในถังที่ใช้บรรจุวสัดุ ในการ

ออกแบบควรทีจ่ะเลอืกขนาดของใบสกร ูโดยพจิารณาจากขนาดของวสัดุ

ที่ใชใ้นการขนถ่าย หลงัจากนัน้จงึจะสามารถหาความเรว็รอบของสกรูที่

ใชใ้นการขนถ่ายได ้

จากสมการที ่(1)   

                                        N= 4msCF1CF2CF3
ρbπ(D2-d2)kp

                                 (1) 

 โดยที ่        N       คอื   ความเรว็รอบของสกร ู (รอบต่อวนิาท)ี 

                 ms      คอื   อตัราการขนถ่ายเชงิมวล (kg/hr) 

                    CF1     คอื  แฟคเตอรร์ะยะพติซ์ 

                    CF2     คอื  แฟคเตอรช์นิดของใบสกรู 

                CF3     คอื  แฟคเตอรจ์าํนวนใบพดั 

                ρ
b
     คอื  ความหนาแน่นของวสัด ุ(kg/m3) 

                  D       คอื  เสน้ผา่ศูนยก์ลางใบสกรู (mm) 

                  d       คอื  เสน้ผา่ศูนยก์ลางเพลาสกร ู(mm) 

                      k       คอื  แฟคเตอรค์วามเตม็ราง 

                      p       คอื  ระยะพติซข์องสกร ู(m)    

  ดังนัน้เมื่อกําหนดขนาดของความยาวสกรูจากมาตรฐานสกรู จะ

สามารถหาเรว็ทีใ่ชใ้นการลําเลยีงไดโ้ดยใชส้มการ (2) 

                                   t=[(L/p)/N]                                  (2) 

      โดยที ่    t      คอื   เวลาในการเคลื่อนทีข่องวสัด ุ(hr) 

                  L     คอื   ความยาวของสกร ู(m) 

       p     คอื   ระยะพติช ์(m) 

       N     คอื   ความเรว็รอบสกร ู(รอบต่อวนิาท)ี 

2.3 อตัราการถ่ายเทความรอ้น 

      ในการพิจารณาอตัราการถ่ายเทความร้อนนัน้ จะเกิดจากการที่มี

อนุภาคทีม่อีุณหภูมทิีส่มํ่าเสมอเขา้ไปในท่อที่อุณหภูมทิี่แตกต่างกนั เมื่อ

อนุภาคที่เขา้ไปในท่อมกีารสมัผสักบัผวิท่อจะสมมตุใิหอ้นุภาคที่สมัผสัมี

อุณหภูมเิท่ากบัผวิท่อซึง่แสดงว่าเกดิการถ่ายเทความรอ้น [4] และ [8]  -

[10]      โดยอตัราการถ่ายเทความรอ้นจะหาไดจ้ากสมการที ่(3) 

                                            Q̇=ṁCp(Tmo-Tmi)                                  (3)   
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      โดยที ่     Q̇       คอื  อตัราการถ่ายเทความรอ้น (W) 

                   ṁ       คอื  อตัราการไหลเชงิมวล (kg/s)  

                   Cp      คอื  ความจุความรอ้นจําเพาะ (kJ/kg ◦C) 

                   Tmi      คอื  อุณหภูมขิาเขา้ (◦C) 

              Tmo     คอื  อุณหภูมขิาออก (◦C) 

      ในส่วนฟลกัซ์ความรอ้นที่ผวินัน้จะมคี่าคงที่ เน่ืองจากที่ผวิท่อไดร้บั

ความร้อนจากฮิตเตอร์ไฟฟ้าในอตัราที่สมํ่าเสมอ ซึ่งฟลกัซ์ความร้อนที่

ตําแหน่งใดๆจะสามารถหาไดจ้ากสมการที ่(4) 

                                                     qs
''= Q̇

A
                                                (4) 

   โดยที ่         qs
''       คอื  ฟลกัซข์องความรอ้น (W/m2) 

                    Q̇       คอื  อตัราการถ่ายเทความรอ้น (W) 

                    A        คอื  พืน้ที่ของท่อ (m2) 

2.4 สมดลุความรอ้น 

      สมดุลความร้อนคอื การทําสมดุลพลงังานแบบหน่ึงซึ่งสมดุลความ

รอ้นจะอยู่สภาวะคงตวั ซึ่งสมดุลความรอ้นจะเป็นความร้อนสุทธทิี่อยู่ใน

ระบบรวมกบัความรอ้นที่อยู่ในตวัวตัถุ ซึ่งจะเท่ากบัพลงังานความรอ้นที่

อยู่ในวสัดุที่ออกจากระบบ [2]  โดยจะสามารถเขยีนอยู่ในรูปสมการดงั

สมการที ่(5) 

                             ∑HR +(-∑H298
0 ) +q=∑HP                             (5)        

      โดยที ่     ∑ HR  คอื  ผลรวมของเอนทลัปีทัง้หมดทีเ่ขา้สู่      

ปปปปปปปปปปปปปปปปปกระบวนการ  

                   ∑ Hp  คอื  ผลรวมของเอนทลัปีทัง้หมดทีอ่อกจาก กก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก กระบวนการ 

                 ∑ H298
0  คอื  คา่ความรอ้นมาตรฐานของปฏกิริยิา 

                     q      คอื  ความรอ้นสทุธทิีใ่หแ้ก่กระบวนการ            

3. การออกแบบและวิธีการทดลอง 

3.1 การออกแบบชุดเตาปฏกิรณ์ 

      ในส่วนของการออกแบบนัน้จะเป็นการออกแบบเตาปฏิกรณ์แบบ

ชนิดลําเลียงด้วยสกรเูพื่อให้มกีารถ่ายเทความร้อนใหแ้ก่ชวีมวลไดม้าก

ที่สุด โดยจะแบ่งเตาปฏิกรณ์เป็น 2 ชุดคือ เตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชนั 

(Torrefaction Reactor) และเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีส (Pyrolysis 

Reactor) ตามไดอะแกรมที่แสดงในรปูที่ 1 สําหรบัรูปที่ 2 จะแสดงชุด

เตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีแบบกึง่ต่อเน่ืองทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 

รปูที ่1 ไดอะแกรมของกระบวนการไพโรไลซสีแบบสกร ู

 

 
รปูที ่2 ชุดกระบวนการไพโรไลซสีแบบสกร ู

 3.2 การทดลอง 

 ในการทดลองจะทําการป้อนไนโตรเจนเข้าสู่ระบบก่อนด้วยอตัรา 5 

ลติร/นาท ีเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ หลงัจากนัน้จะป้อนชวีมวลคอืซงัขา้วโพดที่

บดแล้วโดยมขีนาดไม่เกนิ 10 mm เขา้เตาปฏกิรณ์ที่มกีารลําเลยีงดว้ย

สกรแูละมกีารใหค้วามรอ้นดว้ยฮติเตอร ์โดยอุณหภูมฮิติเตอรท์ี่ใช้ในเตา

ปฏิกรณ์ทอรแิฟคชนัใช้อุณหภูมิ 300 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทําให้ได้

ผลติภณัฑม์ากทีส่ดุและทีเ่ตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีจะใช้ช่วงอุณหภูม ิ450 , 

500 และ 550 °C จากนัน้จงึทําการวดัอุณหภูมโิดยใช้สายเทอรโ์มคปัเปิล

และบนัทกึขอ้มูลดว้ยดาต้าล๊อกเกอร ์ในการทดลองจากนัน้จงึนําขอ้มูลที่

ไดไ้ปวเิคราะหผ์ลต่อไป 

4. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล 

4.1 ผลของอุณหภูมขิองเตาปฏกิรณ์ 

 จากการทดสอบชุดเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสโดยใช้ซังข้าวโพดเป็น

วตัถุดบิ ซึง่ทําการควมคมุอุณหภูมเิตาปฏกิรณ์ทอรแิฟคชนั 300 °C เป็น

ช่วงอุณหภูมิที่ทําให้ได้ปริมาณถ่านชาร์มากที่สุด และเตาปฏิกรณ์ไพ

โรไลซสี 450 °C 500 °C และ 550 °C เมื่อทําการป้อนซงัขา้วโพดเขา้สู่
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เตาปฏิกรณ์ทอรแิฟคชนั อุณหภูมจิะมแีนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อย เมื่อ

เวลาผ่านไปประมาณ 11 นาที เตาปฏิกรณ์ทอริแฟคชนัจะเข้าสู่ช่วง 

Steady State และทีเ่ตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีอุณหภูมมิแีนวโน้มที่จะลดลง

เลก็น้อยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาทซีึ่งเกดิจากซงัขา้วโพดเดนิทาง

จากเตาปฏิกรณ์ทอรเิเฟคชนัแล้วเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีส และเตา

ปฏกิรณ์ไพโรไลซสีจะเขา้สู่ช่วง Steady State เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 

8 นาท ีดงัแสดงในรปูที ่3 และ 4 ตามลําดบั 

 
รปูที ่3 อุณหภูมเิขา้(TC1)-อุณหภูมอิอก(TC2)ทีเ่ตาปฏกิรณ์ทอรแิฟคชนั 

 

รปูที ่4 อุณหภูมเิขา้(TC-3)-อุณหภูมอิอก(TC4)ทีเ่ตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสี 

 

4.2 อตัราการถ่ายเทความรอ้น 

 เมื่อทําการวเิคราะหอ์ตัราการถ่ายเทความรอ้นโดยใชส้มการที่ (3) ซึ่ง

เกดิขึน้ภายในเตาปฏกิรณ์พบว่า อตัราการถ่ายเทความรอ้นที่เกดิในชุด

เตาปฏกิรณ์ทอรแิฟคชนัมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ โดยอตัราการถ่ายเท

ความรอ้นจะมคีา่ประมาณ 30 W และในส่วนของเตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสี

ในช่วงแรกอตัราการถ่ายเทความรอ้นจะมแีนวโน้มที่จะคงที่และเมื่อเวลา

ผา่นไปประมาณ 5 นาทอีตัราการถ่ายเทความรอ้นจะมแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ 

โดยอตัราการถ่ายเทความรอ้นที่ช่วงอุณหภูม ิ450, 500 และ 550 °C มี

ค่าประมาณ 20, 32 และ 38 kW ตามลําดบั ดงัแสดงในรูปที่ 5 

 

 
รปูที ่5 อตัราการถ่ายเทความรอ้นทีชุ่ดเตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีแบบกึ่ง

ต่อเน่ืองทีช่่วงอุณหภูมติ่างๆ 

      ในส่วนของฟลกัซ์ความร้อนจะมปีริมาณคงที่ตลอดช่วงท่อ ซึ่งเมื่อ

เขา้สู่ช่วง Steady State พบว่าเมื่อพลงังานความรอ้นที่ไดจ้ากฮติเตอร์

ไฟฟ้าที่เขา้สู่กระบวนการจะอยู่ในช่วงประมาณ 40 – 60 MJ/kg ที่ช่วง

อุณหภูม ิ450 – 550 °C ซึง่เมื่อเทยีบกบัพลงังานความรอ้นสะสมที่ไดม้า

จากผลิตภณัฑแ์ก๊สที่ไม่ควบแน่พบว่าผลติภณัฑ์แก๊สที่ที่ไดจ้ะมพีลงังาน

ความรอ้นสะสมอยู่ในช่ง 28 – 44 MJ/kg ซึ่งพลงังานความรอ้นสะสมน้ี

สามารถนําไปใชต้่อในกระบวนการได ้                  

4.2 พลงังานความรอ้นสะสมจากผลติภณัฑแ์ก๊ส 

 แก๊สที่ออกมาจากกระบวนการจะเป็นแก๊สที่ไม่ควบแน่นกลายเป็นไบ

โอออยล ์ซึง่ผลติภณัฑแ์ก๊สที่ออกมาจะสามารถนําไปผลติเป็นความรอ้น

ได ้โดยปรมิาณซงิคแ์ก๊สที่ออกมาจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อใช้เวลาในการ

คงอยูข่องชวีมวลมากขึน้ [5] ดงัแสดงในรปูที ่6 

 

 
รปูที ่6 ปรมิาณของแก๊สทีไ่ดจ้ากกระบวนการต่อชวีมวลทีเ่ขา้สูร่ะบบ

ในช่วงอุณหภูมติ่างๆ 

     จากนัน้เมื่อวิเคราะห์พลังงานความร้อนสะสมที่ผลิตภัณฑ์แก๊ส

สามารถผลติความรอ้นไดโ้ดยใช้สมดุลพลงังานในสมการที่ (5) จะพบว่า

เมื่ออุณหภูมเิพิม่ขึน้จะทําใหป้รมิาณผลติภณัฑ์แก๊สเพิม่ขึ้นและจะทําให้

พลงังานความร้อนสะสมที่ผลิตภณัฑ์แก๊สผลิตได้มแีนวโน้มที่จะเพิม่ขึ้น

ตามไปดว้ย ดงัแสดงในรปูที ่7 
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รปูที ่7 พลงังานความรอ้นสะสมทีไ่ดจ้ากผลติภณัฑแ์ก๊ส 

4.4 พลงังานความรอ้นทีเ่ปลี่ยนรปูซงัขา้วโพดเป็นไบโอชาร ์

      จากการวเิคราะหพ์ลงังานความรอ้นที่ใหแ้กซงัขา้วโพดเพื่อใช้ในการ

เปลี่ยนรูปไบโอชาร์พบว่าพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปซังข้าวโพด

เป็นไบโอชาร ์1 kg จะต้องใช้พลงังานน้อยที่สุดคอื 19.226 MJ ที่ช่วง

อุณหภูม ิ450 °C และเมื่อช่วงอุณหภูมมิคี่าเพิม่ขึน้ การใช้พลงังานความ

รอ้นเพื่อเปลี่ยนรูปซงัขา้วโพดเป็นไบโอชารใ์หไ้ด ้1 kg กจ็ะมแีนวโน้มที่

จะใชม้ากขึน้ตามไปดว้ย ดงัแสดงในรปูที ่8   

 

 
รปูที ่8 พลงังานความรอ้นที่ใชใ้นการเปลีย่นรปูซงัขา้วโพดเพื่อ

เปลีย่นเป็นไบโอชาร ์1 kg 
 

5. สรปุผลการทดลอง 

     ผลการทดสอบชุดเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสแบบกึ่งต่อเน่ือง สามารถ

ทํางานได้และเมื่อป้อนซงัข้าวโพดสามารถผลิต ไบโอชาร์ ไบโอออยล์

และแก๊สได ้โดยปรมิาณความร้อนที่สามารถทําใหผ้ลติไบโอชารไ์ด้มาก

ที่สุดคอื 19 MJ/kg ซึ่งชุดเตาฏกิรณ์น้ีจะมแีบ่งออกเป็น 2 เตาปฏกิรณ์ 

โดยอตัราการถ่ายเทความรอ้นทีเ่ตาปฏกิรณ์ทอรแิฟคชนัจะมคี่าประมาณ 

30 W ที่อุณหภูม ิ300 °C และในส่วนของเตาปฏกิรณ์ไพโรไลซสีอตัรา

การถ่ายเทความรอ้นที่ช่วงอุณหภูม ิ450 – 550 °C จะอตัราการถ่ายเท

ความรอ้น 20 , 32 และ 38 W ตามลําดบั และปรมิาณแก๊สที่ออกมาจาก

ระบบจะเป็นแก๊สที่ไม่ควบแน่น เมื่อนําแก๊สที่ได้มาวิเคราะห์พลงังาน

ความรอ้นสะสมจะพบวา่ผลติภณัฑแ์ก๊สทีไ่ดจ้ะมพีลงังานความรอ้นสะสม

มากที่สุดคอื 47 MJ/kg ดงันัน้เมื่อนําพลงังานความร้อนสะสมที่ไดจ้าก

ผลิตภณัฑ์แก๊สมาใช้ทดแทนพลงังานความร้อนที่ไดจ้ากพลงังานไฟฟ้า

พบวา่สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดม้ากทีส่ดุประมาณ 97 % 

ข้อเสนอแนะ 

    1. ควรมกีารศกึษาและออกแบบระบบคอนเดนเซอรเ์พื่อใหร้ะบบมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

    2. ควรมกีารออกแบบระบบการป้อนชวีมวลมวลก่อนเขา้ชุดเตา

ปฏกิรณ์ 

    3. ควรมกีารปรบัปรงุฉนวนกนัความรอ้นทีชุ่ดเตาปฏกิรณ์ 

    4. ควรมกีารศกึษาผลติภณัฑแ์ก๊สเพื่อผลติความรอ้นเอามาใชแ้ทน

การใช้ความรอ้นจากไฟฟ้า 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอข อบ พร ะคุณสถ าบันวิ จ ัย แล ะพัฒ นาพลัง ง านนครพิง ค์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่ใหค้วามอนุเคราะห์ ทางด้านงบประมาณและ

การวเิคราะหใ์นการทําวจิยัครัง้น้ี  

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] กรมพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน "สถานการณ์

พลงังานของประเทศไทย ไตรมาสที ่1 /2557 ,"กรมพลงังานทดแทนและ

อนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2557) 

[2] โสภา กลิน่จนัทร์, "สมดุลมวลสาร พลงังานและการถ่ายเทโมเมนตมั," 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2544 

[3] ปานมนสั ศริสิมบรูณ์, “ วศิวกรรมขนถ่ายวสัดุ,”สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540 

[4] สมศร ีจงรุ่งเรือ่ง, "ระเบยีบวธิวีเิคราะห์การถ่ายเทความรอ้น,"จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 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 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

315

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01652370
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01652370
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15407489


 

[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 

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

316



ผลกระทบของขนาดอนุภาคต่อสมบติัของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ 

Effect of Particle Size on Properties of Biocoke from Used Coffee Ground 
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บทคดัยอ่ 

งานวิจ ัยน้ีทําการผลิตถ่านชีวภาพ (เชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุ

ชวีภาพ) จากกากกาแฟ โดยศกึษาผลกระทบของขนาดอนุภาคของกาก

กาแฟต่อสมบตัิของผลติถ่านชวีภาพที่ผลิตได ้ไดแ้ก่ ค่าความหนาแน่น

รวม (Bulk Density, DB)  ความต้านทานแรงอดัสูงสุด (Maximum 

Compressive Strength) และค่าความรอ้น (Calorific Value) กากกาแฟ

ที่ใช้เป็นวตัถุดบิมขีนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 595 - 1,000 micron 400 - 

595 micron และขนาดตํ่ากว่า 400 micron โดยทําการผลติถ่านชวีภาพ

ทีอุ่ณหภูม ิ160 ๐C เป็นเวลา 10 นาท ีจากการศกึษาพบว่าถ่านชีวภาพ

ที่ผลติจากกากกาแฟขนาด 595 - 1,000 Micron มคี่าความต้านทาน

แรงอดัสูงสุดและค่าความหนาแน่นมากที่สุด โดยมีค่าประมาณ 58.54  

MPa และ 1.3 g/cm3 ตามลําดบั ส่วนค่าความรอ้นของถ่านชวีภาพที่

ผลิตได้จะสูงขึ้นเมื่อขนาดอนุภาคของกากกาแฟเล็กลง โดยที่ถ่าน

ชวีภาพที่ผลติจากกากกาแฟขนาดอนุภาคเล็กที่สุด (ขนาดเลก็กว่า 400 

micron) ใหค้า่ความรอ้นสงูสดุประมาณ 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.  

1. บทนํา 

เน่ืองจากความต้องการการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของ

ประเทศไทย ปจัจุบนัประเทศไทยจงึมปีริมาณการใช้พลงังานทดแทน

และพลงังานทางเลือกในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

อื่นๆ เพิม่ขึ้น [1] เพื่อนํามาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นพลงังานมี

ปรมิาณมรีาคาสูงขึ้นเรื่อยและมคีวามจําเป็นตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 

และมแีนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคต โดยใน พ.ศ. 2555 กระทรวง

พลงังานไดจ้ดัทําแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก โดย

จะสนับสนุนให้มีสดัส่วนการใช้พลังงานพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลอืก เพิม่ขึน้เป็น 25% ภายในระยะเวลา 10 ปี [2] และมเีป้าหมาย

ที่จะใช้ชีวมวลซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจาก

ธรรมชาติและสามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลงังานได้ มาผลิต

ไฟฟ้าในปรมิาณที่สูงถงึ 3,630 MW ใน พ.ศ. 2564 ชวีมวลทีส่ามารถ

นํามาใช้ในเป็นพลงังานทางเลอืกในการผลติไฟฟ้าและใหพ้ลงังานความ

รอ้นในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ เศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรและเศษวสัดุ

จากกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมอียู่เป็นจํานวนมาก

ในประเทศไทย เช่น ชานอ้อย แกลบ ฟางข้าว กะลามะพร้าว ต้นมนั

สําปะหลงั และชวีมวลอดัเมด็ (Wood Pallet) เป็นต้น  [3] ปจัจุบนัเศษ

วสัดจุากอุตสาหกรรมการผลติเครื่องดื่ม เช่น กากกาแฟ ทีเ่ป็นผลมาจาก

แนวโน้มการผลิตและบริโภคกาแฟที่สูงขึ้น [4] แต่ยงัไม่ได้มีการใช้

ประโยชน์จากกากกาแฟอยา่งคุม้คา่และไมม่กีารจดัการทีเ่หมาะสม  

ถ่านชีวภาพ (Biocoke) เป็นชีวมวลชนิดหน่ึง ซึ่งเกิดจากการนํา

วัตถุดิบ เช่น วัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร  เศษอาหารและขยะ

อุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการอัดร้อนที่ความดันสูง [5] ทําให้

สารประกอบลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ที่อยู่ในวตัถุดิบซึ่งเป็น

สารประกอบอินทรีย์ที่พบมากในผนังเซลล์ของพืช ประกอบด้วย 

เซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส และลิกนิน [6] เกิดการเปลี่ยนสภาพระหว่าง

กระบวนการ ส่งผลให้เกิดการยึดเกาะตวักนัของวตัถุดิบเกิดเป็นถ่าน

ชีวภาพที่มีลกัษณะเป็นเชื้อเพลิงแข็ง และค่าความร้อนสูง สามารถใช้

ผสมกบัถ่านโค้ก เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านโค้กในอุตสาหกรรมหลอม

เหล็กได้ นอกจากนัน้ยงัสามารถประยุกต์ใช้กบัอุตสาหกรรมอื่นๆ ได ้
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ถ่านชวีภาพทีผ่ลติไดม้ลีกัษณะเป็นของแขง็ทรงกระบอก ขนาดของถ่าน

ชีวภาพจะขึ้นอยู่กบัขนาดของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต ข้อดีของถ่าน

ชีวภาพ คือ ช่วยลดปริมาณขยะได้เน่ืองจากผลิตจากเศษวสัดุ มีขี้เถ้า

และปริมาณกํามะถันน้อย เมื่อเผาไหม้จะเกิดคาร์บอนมอนออกไซด์

และซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นปรมิาณตํ่า ช่วยลดมลพษิทางอากาศ มคีวาม

หนาแน่นสูง (ประมาณ 1.1 - 1.3 g/cm3) จึงสามารถลดพื้นที่และ

พลังงานที่ใช้ในการขนส่งได้ และมีค่าความร้อนสูง (มากกว่า 4,000 

kcal/kg) ขึ้นอยู่กบัชนิดของวตัถุดิบ ปจัจยัที่มีผลต่อสมบตัิของถ่าน

ชีวภาพที่ผลิตได้ คือ อุณหภูมิและความดนัในการผลิต ความชื้นของ

วตัถุดบิ นอกจากน้ีจากงานวจิยัของ T. Sawai และคณะ [7] พบว่า

ขนาดอนุภาคของวตัถุดบิที่นํามาใช้ผลิตถ่านชวีภาพมผีลต่อคุณสมบตัิ

ทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของถ่านชีวภาพด้วยเช่นกัน ใน

งานวจิยัน้ีจงึทําการผลติถ่านชวีภาพจากกากกาแฟ โดยศกึษาผลกระทบ

ของขนาดอนุภาคของกากกาแฟต่อคุณสมบตัทิางกายภาพ คุณสมบตัิ

ทางกล และคณุสมบตัทิางความรอ้นของถ่านชวีภาพ  

2. ขัน้ตอนการทดลอง 

2.1 ขัน้ตอนการผลติถ่านชวีภาพจากเครื่องอดัถ่านชวีภาพโดยการอดัใน

แนวตัง้ 

ในงานวจิยัน้ีจะใช้กากกาแฟซึ่งนํามาจากแหล่งเดยีวกนัเป็นวตัถุดบิ

ในการผลิตถ่านชีวภาพ โดยใช้เครื่องอัดถ่านชีวภาพโดยการอัดใน

แนวตัง้ ซึง่มลีกัษณะดงัรปูที ่1  

 
รปูที ่1 ภาพจาํลองเครือ่งอดัถ่านชวีภาพโดยการอดัในแนวตัง้ 

 

รูปที่ 1 แสดงใหเ้หน็ถึงภาพรวมของเครื่องผลิตถ่านชีวภาพโดยการ

อดัในแนวตัง้ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกสูบ ลูกสูบ 

เตาเผาทรงกระบอก และชุดควบคมุอุณหภูม ิ 

ขัน้ตอนการผลติเริม่จากการนํากากกาแฟมาผ่านกระบวนการอบแหง้

และร่อนผ่านตะแกรงเพื่อใหไ้ดก้ากกาแฟที่มขีนาดอนุภาค 595 - 1,000 

micron 400 - 595 micron และขนาดเลก็กว่า 400 micron จากนัน้อบ

ซ้ําเพื่อใหว้ตัถุดบิมคีวามชื้นอยู่ที่ระหว่าง 5 - 10% และทําการทดลองที่

อุณหภูม ิ160 ๐C เป็นเวลา 10 นาท ีโดยใชก้ากกาแฟปรมิาณ 50 กรมั

ต่อครัง้ ตารางที ่1 แสดงภาพพืน้ผวิดา้นบนและดา้นขา้งของถ่านชวีภาพ

ทีข่นาดอนุภาคของกากกาแฟแต่ละขนาด  

ตารางที ่1 ภาพดา้นบนและดา้นขา้งของถ่านชวีภาพจากกากกาแฟ 

Particle 

Size 

(Micron) 

Top View Side View 

595-

1000  

  

400-

595 

  

<400 

  

 

2.2 การตรวจสอบสมบตัขิองถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากกากกาแฟ 

2.2.1 สมบตัทิางกายภาพ 

การตรวจสอบสมบตัทิางกายภาพของถ่านชวีภาพสามารถทําไดโ้ดย

การหาคา่ความหนาแน่นรวม (Bulk Density) จากสมการ  

v
mDB =                            (1)            

   

โดย BD  คอื คา่ความหนาแน่นรวม (Bulk Density, g/cm3) 
 m คอื มวลของถ่านชวีภาพ (g) 

 v คอื ปรมิาตรของถ่านชวีภาพ (cm3) 

 

50 mm 

50 mm 

50 mm 

20.05 mm 

22.24 mm 

22.22 mm 
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2.2.2 สมบตัทิางกล 

การตรวจสอทางกลของถ่านชีวภาพทําได้โดยการหาค่าความ

ตา้นทานแรงอดัสงูสดุ (Compressive Strength) จากกราฟความสมัพนัธ์

ระหว่างความเคน้แรงกด (Compressive Stress) และความเครยีดแรง

กด (Compressive Stain)  

2.2.3 คณุสมบตัทิางความรอ้น 

การตรวจสอบคุณสมบตัทิางความร้อนของถ่านชีวภาพทไีดโ้ดยการ

หาค่าความรอ้น (Calorific Value) ในงานวจิยัน้ีใช้เครื่องบอมบ์แคลอรี่

มเิตอร ์(Bomb Calorimeter, Parr รุน่ Model 1341 Plain Jacket) . 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

ความหนาแน่น (Bulk Density, DB) ที่วดัไดจ้ากถ่านชวีภาพที่ผลิต

จากกากกาแฟขนาด 595 - 1,000 micron 400 - 595 micron และ< 400 

micron มคีา่เท่ากบั 1.30 g/cm3 1.23 g/cm3และ 1.22 g/cm3 ตามลําดบั 

ความตา้นทานแรงอดัสูงสุด (Maximum Compressive Strength) ที่

ไดจ้ากถ่านชีวภาพที่ผลิตจากกากกาแฟ 595 - 1,000 micron 400 - 

595 micron และ <400 micron มคี่าเท่ากบั 58.54 MPa 27.9 MPa และ 

30.25 MPa ตามลําดบั 

ค่าความรอ้น (Calorific Value) ที่ไดจ้ากถ่านชวีภาพที่ผลติจากกาก

กาแฟขนาด 595 - 1,000 micron 400 - 595 micron และ< 400 micron 

มคี่าเท่ากบั 4,400.36 kcal/kg 4,812.39 kcal/kg และ 5,176.27 kcal/kg 

ตามลําดบั 

 

 
รปูที ่2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้แรงอดั (Compressive Stress) และ

เปอรเ์ซนตก์ารหดตวัของถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากกากกาแฟขนาดต่างๆ 

 

รูปที่ 2 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นแรงอัดและ

ความเครยีดแรงอดั พบว่าถ่านชวีภาพที่ผลติจากกากกาแฟขนาด 595 -

1,000 micron มีค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดมากที่สุด เมื่อมี

เปอรเ์ซนต์การหดตวัที่ประมาณ 12% ในขณะที่ถ่านชวีภาพที่ผลติจาก

กากกาแฟขนาด 400 - 500 micron และ <400 Micron มคี่าความ

ตา้นทานแรงอดัสงูสดุใกลเ้คยีงกนั 

 
รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหว่างความตา้นทานแรงอดัสงูสุดและความหนาแน่น

ของถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากกากกาแฟขนาดต่างๆ 

 

รูปที่ 3 แสดงให้เหน็ว่าค่าความต้านทานแรงอดัสูงสุดและค่าความ

หนาแน่นมีความสมัพนัธ์ในทางเดียวกนัคือเมื่อค่าความหนาแน่นของ

ถ่านชีวภาพจากกากกาแฟสูงจะมีค่าความต้านทานแรงอัดสูงสูดสูง

เช่นเดยีวกนั ซึง่เป็นผลมาจากขนาดอนุภาคของวตัถุดบิที่มขีนาดใหญ่จะ

มพีื้นที่ผิวน้อยเน่ืองจากรูพรุนน้อยกว่าทําให้ให้ผลิตภณัฑ์ที่ได้มคีวาม

หนาแน่นสูงกว่า และส่งผลให้มีความต้านทานแรงอัดสูงสุดสูงกว่า

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากวตัถุดบิทีม่ขีนาดเลก็กวา่ [8] 

 
รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความรอ้นกบัถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากกากกาแฟ

ขนาดต่างๆ  

รปูที ่4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความรอ้นกบัถ่านชวีภาพขนาด 

595 - 1,000 micron 400 - 595 micron และ <400 micron ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าขนาดอนุภาคของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟขนาดเล็กว่า 400 
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Micron จะใหค้า่ความรอ้นที่สูงที่สุด และขนาด 595 - 1,000 Micron จะ

ใหค้า่ความรอ้นตํ่าทีส่ดุ  

จากผลการทดลองเราสามารถนําค่าความรอ้น (Calorific Value) ที่ได้

จากถ่านชวีภาพจากกากกาแฟไปเรยีบเทยีบกบัค่าความรอ้นของชวีมวล

ชนิดอื่นๆได ้จากรูปที่ 5 จะเหน็ไดว้า่ค่าความรอ้นของถ่านชีวภาพจาก

กากกาแฟขนาด <400 Micron มคี่าสูงกว่าชวีมวลชนิดอื่นๆ ที่ใช้อยู่ใน

ประเทศไทยในปจัจบุนั [5]  

 

 
รปูที ่5 ค่าความรอ้นจากชวีมวลชนดิต่างๆ [5] 

4. สรปุผล 

งานวจิยัน้ีทําการศกึษาผลกระทบของขนาดอนุภาคของกากกาแฟซึ่ง

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านชีวภาพต่อค่าความหนาแน่น (Bulk 

Density)  ความต้านทานแรงอัดสูงสุด (Maximum Compressive 

Strength) และค่าความร้อน (Calorific Value) โดยทําการผลิตถ่าน

ชีวภาพโดยใช้กากกาแฟจากแหล่งผลิตเดยีวกนั และผ่านกระบวนการ

ผลติเหมอืนกนัทีม่ขีนาดอนุภาคต่างกนั 3 ช่วงขนาด ไดแ้ก่ 595 - 1,000 

micron 400 - 595 Micron และขนาดเลก็กว่า 400 Micron และควบคุม

อุณหภูมใินการผลติในทุกการทดลองที ่160 ๐C เป็นเวลา 10 นาท ีจาก

การศึกษาพบว่า ถ่านชวีภาพที่ผลติจากกากกาแฟขนาด 595 - 1,000 

Micron มคี่าความต้านทานแรงอดัสูงสุดและค่าความหนาแน่นมากที่สุด 

ส่วนค่าความร้อนจะสูงขึ้นเมื่อขนาดอนุภาคของกากกาแฟเล็กลง โดย

ถ่านชวีภาพที่ผลติจากกากกาแฟขนาดอนุภาคเลก็กว่า 400 Micron ให้

ค่าความร้อนสูงสุดประมาณ 5,175 kcal/kg จากผลการศึกษาที่ได้น้ี 

สามารถนําไปขยายผลเพื่อสภาวะในการผลติที่เหมาะสมในการผลติถ่าน

ชีวภาพจากกากกาแฟในระดบัอุตสาหกรรมต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม

ผลกระทบของปจัจยัการผลติอื่นๆ เช่น อุณหภูมแิละความดนัในการผลติ

ต่อสมบัติของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ย ังอยู่ระหว่างการศึกษาโดย

คณะผูว้จิยัจะรายงานในโอกาสต่อไป 
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การผลิตบิวทานอลจากเปลือกถัว่เหลืองด้วยเช้ือ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117   

 Butanol production from soybean hulls by Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีได้ทําการศึกษาการผลิตบิวทานอลจากเปลือกถัว่เหลือง

ดว้ยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 โดยศกึษา

สภาวะของการผลติน้ําตาลรดีวิซ์จากการย่อยสลายเปลอืกถัว่เหลอืงดว้ย

กรดซลัฟิวรกิเจอืจางและผลติบวิทานอลจากสารละลายน้ําตาลที่ไดจ้าก

การทําปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ พบว่า การย่อยสลายเปลือกถัว่เหลอืงดว้ย

กรดซลัฟิวรกิเจอืจางที่สภาวะเหมาะสม คอื ความเข้มข้นกรดซลัฟิวรกิ

รอ้ยละ 5 โดยปรมิาตร ที่อุณหภูม ิ121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 

นาท ีในหมอ้แรงดนัสงู โดยผลติน้ําตาลรดีวิซ์เท่ากบั 31.86 กรมัต่อลติร 

อกีทัง้สารละลายน้ําตาลที่ไดก้ารปฏิกริยิาดงักล่าวสามารถนํามาใช้ผลิต

บวิทานอลด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 

(ความเขม้ขน้น้ําตาลเริม่ต้น 30 กรมัต่อลติร) คดิเป็นความเขม้ขน้บวิทา

นอลเท่ากบั 11.82 กรมัต่อลิตร คดิเป็นความเข้มข้นตวัทําละลายรวม

เท่ากบั 30.31 กรมัต่อลติร  

 คาํสาํคญั: บวิทานอล, ลกิโนเซลลูโลส, การหมกั 

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 

1. บทนํา 

 บวิทานอล เป็นสารประกอบประเภทแอลกอฮอล์ นิยมนํามาใช้เป็นตวั

ทําละลายในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี และเชื้อเพลง เมื่อ

เปรียบเทียบกับเอทานอลในด้านเชื้อเพลิง บิวทานอลมีข้อดีหลาย

ประการดงัน้ี บิวทานอลมพีลงังานจากการสนัดาปที่สูงกว่าเอทานอล 

สามารถนําไปผสมในน้ํามนัไบโอดเีซลเพื่อเพิม่ค่าออกเทนได ้มคีวามดนั

ไอตํ่ากวา่น้ํามนัเบนซนีเมื่อผสมกนัจงึช่วยใหน้ํ้ามนัระเหยไดย้ากกว่าการ

ใช้เอทานอลผสม  สามารถทําปฏิกริยิากบัออกซเิจนได้ดกีว่าเอทานอล

เพราะออกซเิจนสามารถละลายไดม้ากกว่า ทําใหม้คีวามเป็นพษิตํ่ากว่า

เอทานอลในขณะเกดิการสนัดาป [1]  

 บิวทานอลจากกระบวนการหมักจําเป็นต้องคํานึงถึงปจัจัยทาง

เศรษฐศาสตร์การลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายวตัถุดบิ, ค่าใช้จ่ายในการใช้

พลงังาน, ค่าตดิตัง้อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนการ 

สําหรบักระบวนการหมกันัน้ ค่าใช้จ่ายวตัถุดบิถอืเป็นปจัจยัสําคญัที่สุด

สาํหรบัการเลอืกกระบวนการผลติ [2] ดงันัน้วสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร

เช่น เปลอืกถัว่เหลอืงจงึเป็นวสัดุเหมาะสม เพราะมูลค่าของวสัดุกลุ่มน้ีมี

ราคาไม่แพง ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงราคาตามความต้องการ และในกรณี

ประเทศเกษตรกรรมกส็ามารถหาวสัดดุงักล่าวไดต้ลอดทัง้ปี 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรบัการนํา

เปลอืกถัว่เหลอืงมาใชผ้ลติสารละลายน้ําตาลดว้ยวธิกีารไฮโดรไลซสิดว้ย

กรดเจอืจางและนําสารละลายน้ําตาลทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแหล่งคารบ์อนสําหรบั

การผลิตบิวทานอลด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC 

BAA117 ในถงัหมกัแบบไรอ้ากาศที่มกีารควบคุมอุณหภูม ิและค่าความ

เป็นกรดดา่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการหมกั 
 

2. วิธีดาํเนินการวิจยั 

2.1 จลุนิทรยี ์

 แบคทเีรยี Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 จาก 

American Type Culture Collection, Maryland, U.S.A. 

2.2 การเตรยีมเปลอืกถัว่เหลอืงและไฮโดรไลซสิดว้ยกรด 

 นําเปลอืกถัว่เหลอืงมาบดใหม้ขีนาด 40 mesh และอบไรค้วามชื้นที่

อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เกบ็ในโถดูดความชื้น 

จากนัน้แช่เปลอืกถัว่เหลอืงในสารละลายกรดซลัฟิวรกิ ใช้สดัส่วนน้ําหนัก

เปลอืกถัว่เหลอืงแหง้ 1 กรมัต่อน้ําหนักสารละลายกรด 10 กรมั ที่ความ

เข้มข้นกรดต่างๆ นําไปไฮโดรไลซิสที่อุณหภูม ิ121 องศาเซลเซียส 

ภายในหมอ้แรงดนัสงู สภาวะไฮโดรไลซสิทีศ่กึษาแสดงดงัตารางที ่1 

2.3 การกําจดัสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ 

 นําสารละลายน้ําตาลปรบัค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 8 ด้วย

แคลเซยีมไฮดรอกไซด์ และปล่อยให้เกดิการตกตะกอน 30 นาท ีกรอง
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แยกตะกอนออก ปรบัค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายใสเท่ากบั 5 

ดว้ยสารละลายกรดซลัฟิวรกิความเขม้ขน้รอ้ยละ 5 โดยปรมิาตร 

 

ตารางที ่ 1 สภาวะการไฮโดรไลซสิเปลอืกถัว่เหลอืง 

สภาวะ  

ความเขม้ขน้กรดซลัฟิวรกิ (รอ้ยละโดยปรมิาตร) 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 

เวลาทีใ่ชใ้นการทาํปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ (นาท)ี 

อตัราส่วนน้ําหนกัของแขง็ต่อน้ําหนกัสารละลาย 

15, 30, 45 และ 60 

1:5 และ 1:10 

 

2.4 การเตรยีมตน้เชือ้จลุนิทรยีใ์นอาหารเหลว 

 เตรยีมอาหารเลี้ยงเชื้อ Reinforced clostridium Medium (RCM) 

แล้วนําไปฆา่เชื้อดว้ยหมอ้น่ึง ที่ 121 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 15 นาท ี

และใช้รงัสอีลัตร้าไวโอเลตฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง จากนัน้นํากล้า

เชื้อที่เกบ็รกัษาที่อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส มาทําการ heat shock ที่

อุณหภูม ิ70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาท ีแล้วนํามาแช่ในถงั

น้ําแขง็ทนัท ีจากนัน้ทําการถ่ายเชื้อรอ้ยละ 10 โดยปรมิาตรลงในอาหาร

เลีย้งเชือ้ทีผ่า่นแก๊สไนโตรเจนในอตัราการไหล 0.1 มลิลลิติรต่อนาท ีเป็น

เวลา 5 นาท ีแล้วนําไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซยีส ความเรว็รอบ 115 รอบ

ต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

2.5 การเตรยีมเชือ้ในระดบัขวดเขยา่และถงัหมกั 1 ลติร 

 เตรยีมสตูรอาหารทีม่สีว่นประกอบดงัน้ี :สารสกดัยสีต์ 0.504 กรมั, ไอ

รอนซลัเฟต 0.006 กรมั, แอมโมเนียมอะซเิตต 0.18 กรมั, แมกนิเซยีม

ซลัเฟต 0.018 กรมั และไดโปตสัเซยีมไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.03 กรมั ใน

น้ํากลัน่ 60 มลิลลิติรต่อ 1 ฟรากส ์นําไปฆา่เชื้อตามวธิขีอ้ 2.4 แล้วผ่าน

แก๊สไนโตรเจนเป็นเวลา 15 นาที ก่อนถ่ายเชือ้จากหลอดทดลองที่รอ้ย

ละ 10 โดยปรมิาตรในอาหารเลี้ยงเชื้อ นําไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซยีส 

ความเรว็รอบ 115 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 48 ชัว่โมง วธิกีารเตรยีมเชื้อ

ในถงัหมกั 1 ลติร ใช้วธิคีล้ายคลงึกนัเพยีงแต่แยกการฆา่เชื้อสารละลาย

น้ําตาลออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนจะนํามาผสมกนัในตู้ปลอดเชื้อ แล้ว

ผ่านแก๊สไนโตรเจน 20 นาท ีก่อนจะถ่ายเชื้อรอ้ยละ 10 โดยปรมิาตร 

เขา้สูอ่าหารผสม โดยมตีวัแปรควบคมุดงัต่อไปน้ี ความเรว็รอบ 200 รอบ

ต่อนาที อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่าง 5.0 และ

ควบคุมค่าความเป็นกรดด่างด้วยโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเข้มข้น 4 

นอรม์อลติี ้และเกบ็ตวัอยา่งครัง้ละ 5 มลิลลิติร ทุกๆ 6-12 ชัว่โมง 

2.6 การวเิคราะหต์วัอยา่ง 

 วิเคราะห์ความเข้มข้นเฟอร์ฟูร ัลใช้การวิเคราะห์ค่าความขุ่น

สารละลายเจอืจางด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ที่ค่าความยาวคลื่น 

275 นาโนเมตร  วเิคราะห์ความเขม้ข้นของผลิตภณัฑ์ดว้ยเครื่องแก๊ส

โครมาโตกราฟี วเิคราะหป์รมิาณน้ําตาลรดีวิซ์ดว้ยวธิ ีDNS ด้วยเครื่อง

สเปคโตโฟโตมเิตอรท์ี่ค่าความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร วเิคราะหค์วาม

เข้มข้นเซลล์ด้วยวธิกีารวเิคราะห์น้ําหนักเซลล์แห้ง วดัค่าความขุ่นของ

เซลลแ์หง้ทีค่า่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร 

3. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

3.1 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาวะไฮโดรไลซิสของเปลือกถัว่

เหลือง 

 3.1.1 ผลของความเข้มข้นกรด 

 การศึกษาผลของความเข้มข้นกรดจากการทําปฏิกิรยิาไฮโดรไลซิส

ของเปลอืกถัว่เหลอืงที่ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 

5.0 โดยปรมิาตร ทีส่ภาวะเวลาในการทําปฏกิริยิาและอตัราส่วนของแขง็

ต่อสารละลายกรดเท่ากนั พบว่า การเพิม่ความเข้มขน้ของกรดส่งผลให้

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเกิดได้มาก ทําให้มน้ํีาตาลรีดิวซ์เป็นผลิตภณัฑ์

สูงขึน้ตามการเพิม่ขึ้นของความเข้มข้นกรด ดงัรูปที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ R. Aguilar และคณะ [3] พบว่า ผลของความเขม้ขน้กรดที่

มากขึ้นส่งผลให้ได้น้ําตาลไซโลสที่สูงขึ้นตาม โดยที่ความเข้มข้นกรด

เท่ากบัร้อยละ 5 โดยปริมาตร เป็นความเข้มข้นกรดให้ความเข้มข้น

น้ําตาลรีดิวซ์มากที่สุด เพราะเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซิสของกรดให้สูงขึ้นตามการเพิม่ความเข้มข้นกรดเริม่ต้น แต่

การเพิม่ความเข้มขน้กรดเริม่ต้นมแีนวโน้มจะทําใหเ้กิดสารอนุพนัธ์ของ

เฟอร์ฟูรสัมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีฤทธิย์บัยัง้การ

เจรญิเตบิโตของเชื้อจุลนิทรยี ์[4] นอกจากน้ีในงานวจิยัของ P. Lenihan 

และคณะ [5] ได้สรุปว่า การเพิ่มความเข้มข้นของกรดในปฏิกิริยา

ไฮโดรไลซสิที่อุณหภูมสิูงเป็นการเพิม่อตัราการเกดิปฏิกิรยิาใหม้ากขึ้น 

ในขณะเดยีวกนัการใช้กรดความเข้มข้นตํ่าในการทําปฏิกิรยิาสามารถ

ช่วยใหน้ํ้าตาลทีเ่กดิขึน้ไมเ่กดิปฏกิริยิาเป็นสารขา้งเคยีง  

 

รูปที่ 1 ผลของความเขม้ขน้ของน้ําตาลรดีวิซ์จากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิจาก

เปลอืกถัว่เหลอืงทีอ่ตัราส่วนของแขง็ต่อสารละลายกรด 1 ต่อ 10 

 3.1.2 ผลของเวลาในการทําปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

 พจิารณาผลของเวลาในการทําปฏิกิรยิาไฮโดรไลซิสของเปลือกถัว่

เหลอืงที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาท ีเมื่อเปรยีบเทยีบที่ความเขม้ขน้

กรดและอตัราส่วนของแขง็ต่อสารละลายกรดเท่ากนั พบว่า ช่วงความ

เขม้ขน้กรดตํ่ากวา่รอ้ยละ 2 โดยปรมิาตร เวลาในการทําปฏกิริยิามผีลต่อ

การผลติน้ําตาลรดีวิซต์ํ่ากวา่ช่วงความเขม้ขน้กรดสูงกว่ารอ้ยละ 2 โดย
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ปรมิาตร ดงัรูปที่ 1 และน้ําตาลรดีวิซม์คีวามเขม้ขน้สูงสุดเท่ากบั 22.5 

กรมัต่อลติร จากสภาวะปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิทีค่วามเขม้ขน้กรดรอ้ยละ 5 

โดยปริมาตร เวลา 30 นาที ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

Abelardo Herrera และคณะ [6] ที่พบว่า ช่วงความเขม้ขน้กรดรอ้ยละ 2 

โดยปรมิาตร ผลของเวลาการทําปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของกรดมแีนวโน้ม

การเกดิน้ําตาลรดีวิซ์ตํ่ากวา่ช่วงความเขม้ขน้กรดรอ้ยละ 4 และ 6 โดย

ปรมิาตร และเมื่อระยะเวลาในการทําปฏกิริยิามากขึน้ที่ความเขม้ขน้กรด

สูงจะมีน้ําตาลบางส่วนที่ถูกย่อยสลายเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจาก

ปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ เช่น สารประกอบเฟอรฟู์รลั   

 3.1.3 ผลของอตัราสว่นน้ําหนกัของแขง็ต่อสารละลายกรด 

 การศกึษาผลของอตัราสว่นน้ําหนกัของแขง็ต่อสารละลายกรด จากการ

ทําปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของเปลอืกถัว่เหลอืงทีค่วามเขม้ขน้กรดรอ้ยละ 2 

และ 5 เวลา 15 นาท ีโดยใช้อตัราส่วนของแขง็ต่อสารละลายกรดเท่ากบั 

1 : 5 และ 1 : 10 แสดงไดด้งัรูปที่ 2 พบว่า การเพิม่อตัราสว่นของแขง็

ต่อสารละลายกรดสามารถเพิม่การผลติน้ําตาลรดีวิซ์ได้มากขึ้น และได้

น้ําตาลรีดิวซ์สูงที่สุดเท่ากบั 31.86 กรมัต่อลิตร ที่สภาวะอตัราส่วน

ของแขง็ต่อสารละลายกรดเท่ากบั 1 : 5 ความเขม้ขน้กรดรอ้ยละ 5 โดย

ปรมิาตร ผลของอตัราส่วนน้ําหนักของแขง็ต่อสารละลายมผีลต่อความ

เข้มข้นน้ําตาลรดีวิซ์ที่ไดเ้น่ืองจากการลดลงของปรมิาณสารละลายกรด

ทําให้ปรมิาณตวัทําละลายลดลงตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลให้ความเข้มข้น

ของน้ําตาลรดีวิซ์เพิม่สูงขึน้ตามโดยสอดคล้องกบัผลการทดลองของการ

ปรบัสดัส่วนของแขง็ต่อของเหลวในงานวจิยัของ Xue-bing Zhao และ

คณะ [7] ซึ่งไดอ้ธบิายว่าเป็นผลของการเพิม่สารตัง้ต้นที่เกดิขึน้จากการ

การลดลงของตวัทําละลาย ทําใหเ้กดิผลติภณัฑม์ากขึน้ 

 

รูปที่ 2 ผลของความเขม้ขน้ของน้ําตาลรดีวิซ์จากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิจาก

เปลอืกถัว่เหลอืงทีอ่ตัราส่วนของแขง็ต่อสารละลายกรด 1 ต่อ 10 และ 1 ต่อ 5 

 

 3.1.4 การเกดิสารยบัยัง้เชือ้ในระหวา่งไฮโดรไลซสิดว้ยกรด 

 การศึกษาผลของสภาวะปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส พิจารณาการเกิด

สารประกอบเฟอร์ฟูรลั โดยวดัความเข้มข้นของสารละลายเฟอร์ฟูรลัใน

แต่ละสภาวะในปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของเปลอืกถัว่เหลอืงที่กรดซลัฟิวรกิ

ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยปรมิาตร ที่เวลา 15, 30, 

45 และ 60 นาที พบว่า สารประกอบเฟอร์ฟูรลัที่เกิดขึ้นในระหว่าง

ปฏิกิรยิาไฮโดรไลซิสด้วยกรดมคีวามสมัพนัธ์กบัความเข้มข้นกรดแบบ

แปรผนัตรง ในทํานองเดียวกนักบัเวลาในการทําปฏิกิรยิาไฮโดรไลซิส 

ดงันัน้เวลาที่เหมาะสมสําหรบัการผลิตน้ําตาลรีดวิซ์เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เกดิสารยบัยัง้เชื้อจงึเท่ากบั 15 นาที และที่สภาวะของการไฮโดรไลซิส

ของเปลอืกถัว่เหลอืงที่ความเขม้ขน้กรดซลัฟิวรกิรอ้ยละ 5 โดยปรมิาตร 

เวลา 60 นาท ีใหส้ารประกอบเฟอรฟู์รลัสูงสุดเท่ากบั 0.0789 มลิลกิรมั

ต่อลติร แสดงดงัรูปที่ 3 ซึ่งจากงานวจิยัของ Sjolander และคณะ [8] ได้

พบว่าสารประกอบเฟอรฟู์รลัที่เกดิขึ้นจากปฏิกริยิาไฮโดรไลซิสของวสัดุ

ลกิโนเซลลูโลสเป็นสารยบัยัง้เชื้อ C.acetobutyricum ในทํานองเดยีวกบั

งานวจิยัของ Baugh และคณะ [9] ที่กล่าวว่าการเกดิสารประกอบเฟอร์

ฟูรลัระหวา่งปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของวสัดุลกิโนเซลลูโลสดว้ยสารละลาย

ที่อุณหภูมสิูง พบว่ามน้ํีาตาลในเซลลูโลสและเฮมเิซลลูโลสบางส่วนถูก

เปลี่ยนเป็นเฟอร์ฟูรลั โดยมีปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัการเกิดสารประกอบ

เฟอรฟู์รลั ไดแ้ก่ อุณหภูม ิความเขม้ขน้กรด และเวลาในการทําปฏกิริยิา

ไฮโดรไลซสิ 

 

รูปที่ 3 ความเขม้ข้นของสารประกอบเฟอร์ฟูรลัที่เกิดขึน้จากปฏกิิรยิา

ไฮโดรไลซสิทีส่ภาวะต่างๆ 

 

3.2 ผลการศึกษาการผลิตบิวทานอลจากสารละลายไฮโดรไลซิสของ

เปลอืกถัว่เหลอืง 

 การศึกษาการผลติบวิทานอลจากสารละลายไฮโดรไลซสิของเปลือก

ถัว่เหลืองโดย Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 ใน

กระบวนการหมกัแบบกะ ที่ความเขม้ขน้น้ําตาลรดีวิซ์เริม่ต้นเท่ากบั 30 

กรมัต่อลติร ควบคมุสภาวะการหมกัที่อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส อตัรา

การกวน 200 รอบต่อนาที ที่สภาวะไร้ออกซเิจน ค่าความเป็นกรดด่าง

เท่ากบั 5.0 เป็นระยะเวลา 132 ชัว่โมง แสดงดงัรปูที ่4 และ 5 ดงัน้ี 

 3.2.1 การใช้น้ําตาลรดีวิซ์และการเจรญิเติบโตของเชื้อจุลินทรยีใ์น

ระหวา่งการหมกั 
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 น้ําตาลที่เกิดขึ้นจากปฏกิิรยิาไฮโดรไลซิสของเปลือกถัว่เหลืองถูกใช้

ในระหวา่งการหมกัและการเจรญิเตบิโตของเชือ้จลุนิทรยี ์แสดงดงัรูปที่ 4 

พบวา่ ช่วงเวลาที ่0 ถงึ 12 ชัว่โมง อตัราการใช้น้ําตาลของเซลล์เป็นช่วง

ระยะของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ ซึ่งสอดคล้อง

กบัปรมิาณเซลล์ที่ไม่มกีารเพิม่จํานวน จากนัน้มถีงึมกีารใช้น้ําตาลลดลง

อย่างรวดเรว็ที่ช่วงเวลาที่ 18 ถงึ 24 ชัว่โมง เพื่อเพิม่จํานวนเซลล์และ

สร้างผลิตภณัฑ์ จากเอกสารของ Mitchell [10] อธิบายไว้ว่า น้ําตาล

ในช่วงระยะเพิ่มจํานวนเซลล์จะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวตผ่านการเมตา

โบไลต์ด้วยกระบวนการเอ็มเดน-เมเยอร์ฮอฟ-พานาส และผลิตเป็น

ผลิตภณัฑ์กรดและตวัทําละลายต่อไป สุดท้ายน้ําตาลถูกใช้จนหมดที่

ช่วงเวลาที่ 40 ชัว่โมง และเริม่เข้าสู่มเีซลล์หยุดการเพิม่จํานวนและมี

เซลลบ์างสว่นทีเ่ริม่ตาย ทีช่่วงเวลาที ่116 ชัว่โมง 

 

รูปที่ 4 น้ําตาลรดีวิซ์ที่ถูกใช้และปรมิาณเซลล์ที่สร้างขึ้นในระหว่างการหมกั

น้ําตาลจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิทีค่วามเขม้ขน้น้ําตาลเริม่ต้น 30 กรมัต่อลติร 

อุณหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส และค่าความเป็นกรดด่าง 5.0 

 

 3.2.2 ผลติภณัฑใ์นระหวา่งการหมกั 

 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมกัน้ําตาลที่ได้จากการทํา

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเปลือกถัว่เหลือง แสดงดงัรูปที่ 5 พบว่า 

ช่วงเวลาที่ 0 ชัว่โมง ตวัทําละลาย(อะซโิตน เอทานอล และบวิทานอล) 

ยงัไม่ถูกผลิต แต่มคีวามเข้มข้นกรด(อะซิตกิ และบิวทิวรกิ)เริม่ต้นที่สูง 

หลงัจากช่วงเวลาที่ 18 ชัว่โมง มกีารเพิม่จํานวนเซลล์ โดยเซลล์ที่เพิม่

จาํนวนจะเปลีย่นกรดใหเ้ป็นตวัทําละลายสง่ผลใหต้วัทําละลายที่ช่วงเวลา

ดังกล่าวมีความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ความเข้มข้นกรดลดลง 

หลงัจากน้ําตาลเริม่หมดยงัคงมเีซลล์บางส่วนที่ช่วงเวลา 40 ถึง 53 

ชัว่โมง สามารถเปลี่ยนกรดให้เป็นตวัทําละลายได้บางส่วน แต่เมื่อถึง

ช่วงเวลาหลงัจาก 53 ชัว่โมง เป็นต้นไปเซลล์ไม่สามารถเปลี่ยนกรดให้

เป็นตวัทําละลายไดเ้น่ืองจากการขาดน้ําตาลในระบบ  ส่งผลใหอ้ตัราการ

ผลติกรดและผลติภณัฑเ์ริม่คงที่ โดยพบว่าที่ช ัว่โมงที่ 140 ซึ่งเป็นเวลา

สุดท้ายของการหมกัพบว่ามีปริมาณตวัทําละลายอะซิโตน เอทานอล 

และบวิทานอลเท่ากบั 12.48, 6.01 และ 11.82 กรมัต่อลติรตามลําดบั 

โดยคิดเป็นปริมาณตัวทําละลายรวมเท่ากับ 30.31 กรัมต่อลิตร 

นอกจากน้ียงัพบวา่ มปีรมิาณกรดอะซติกิ และบวิทวิรกิเท่ากบั 4.13 และ 

1.98 กรมัต่อลติรตามลําดบั ซึง่คดิเป็นปรมิาณกรดรวมเท่ากบั 6.11 กรมั

ต่อลติร  

 

รูปที่ 5 ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการหมกัน้ําตาลจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซิสที่ความ

เขม้ขน้น้ําตาลเริม่ต้น 60 กรมัต่อลติร อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส และค่า

ความเป็นกรดด่าง 5.0 

 

4.สรปุ 

 จากผลการทดลองการผลิตบิวทานอลจากเปลือกถัว่เหลืองเป็น

วตัถุดบิดว้ยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 โดย

ศึกษาสภาวะของการผลิตน้ําตาลรีดิวซ์จากการย่อยสลายเปลือกถัว่

เหลืองด้วยกรดซัลฟิวริกเจือจางและผลิตบิวทานอลจากสารละลาย

น้ําตาลที่ได้จากการย่อยสลาย พบว่า การย่อยสลายเปลือกถัว่เหลือง

ด้วยกรดซลัฟิวริกเจือจางที่สภาวะเหมาะสม คือ ความเข้มข้นกรด

ซลัฟิวรกิรอ้ยละ 5 โดยปรมิาตร ที่อุณหภูม ิ121 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 15 นาที ในหม้อแรงดนัสูง โดยผลิตน้ําตาลรดีวิซ์เท่ากบั 31.86 

กรมัต่อลิตร อกีทัง้สารละลายน้ําตาลที่ได้การปฏกิิรยิาดงักล่าวสามารถ

นํามาใช้ผลิตบิวทานอลด้วยเชื้อ Clostridium saccharobutyricum 

ATCC BAA117 (ความเขม้ขน้น้ําตาลเริม่ต้น 30 กรมัต่อลติร) คดิเป็น

ความเขม้ขน้บวิทานอลเท่ากบั 11.82 กรมัต่อลติร คดิเป็นความเขม้ข้น

ตวัทําละลายรวมเท่ากบั 30.31 กรมัต่อลติร  
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีได้ทําการศึกษาผลกระทบของปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา 

อุณหภูมิ และระยะเวลาในการทําไฮโดรเทอร์มลัต่อปริมาณผลผลิต

โครงสรา้งพืน้ผวิ องคป์ระกอบเบือ้งต้นของวตัถุดบิและผลติภณัฑแ์ละค่า

ความรอ้นของวสัดแุหล่งคารบ์อนทีไ่ดจ้ากมูลช้างดว้ยกระบวนการไฮโดร

เทอร์มลั จากการศึกษาพบว่าการไฮโดรเทอร์มลัโดยใช้ปรมิาณสารเร่ง

ปฏกิริยิา 100 ml ทีอุ่ณหภูม ิ200 °C เวลาในการทําปฏกิริยิา 8 ชัว่โมง 

จะไดว้สัดแุหล่งคารบ์อนทีม่ขีนาดอนุภาคประมาณ 1 µm และมคี่าความ

รอ้นเพิม่ขึน้จากเดมิ 66.5%เมอืเปรยีบเทยีบกบัค่าความรอ้นของมูลช้าง

ทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ 

 คาํสาํคญั: การไฮโดรเทอรม์ลั, มลูชา้ง 

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 

 ชวีมวล (Biomass) คอื สารอินทรยีท์ี่เป็นแหล่งกกัเก็บพลงังานจาก

ธรรมชาติ เช่น วสัดุที่ได้มาจากพืชทัง้ทางตรงและทางอ้อม สามารถ

นํามาใชผ้ลติพลงังานได ้โดยทางอ้อมนัน้หมายถงึการแปรรูปผลติภณัฑ์

ที่ได้มาจากการเพาะปลูกและอุตสาหกรรมที่ใช้วตัถุดิบทางการเกษตร

เป็นพลงังานในรูปแบบต่างๆ พชืพลงังานเป็นหน่ึงในชีวมวลทางเลือก

ใหม่ แม้ว่าในปจัจุบันยงัไม่ได้ผลิตเชิงธุรกิจก็ตาม เน่ืองจากสามารถ

ขยายพืน้ที่เพาะปลูกไดก้วา้งขวางโดยไม่รบกวนพืน้ที่เพาะปลูกเพื่อการ

บรโิภค เช่น หญ้าเนเปียร ์ผกักาดก้านขาว ผกัตบชวา สาหร่ายไจแอนต ์

เคลป์ สาหร่ายคลอเรลล่า นอกจากน้ีเศษวสัุเหลอืใช้ทางการเกษตรและ

ครัวเรือน เช่น ขี้เลื่อย เศษไม้ ฟางข้าว  เปลือกข้าว ขยะมูลฝอย

ครวัเรือน กากไม้ มูลสตัว์ ก็เป็นชีวมวลที่มีศักยภาพที่จะพฒันาเป็น

เชือ้เพลงิไดด้ ีโดยทัว่ไปเศษวสัดุเหล่าน้ีสามารถนํามาแปรรูปเพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ได้หลากหลายต่างกนัออกไปตามสมบตัิของวสัดุแต่ละชนิด 

ปจัจุบนัในประเทศไทยมกีารนําเศษวสัดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนําไปใช้

ใหเ้กดิประโยชน์อย่างมากมาย เช่น  แกลบนําไปเป็นเชื้อเพลงิหรอืช่วย

ในการปรบัสภาพดิน ฟางข้าวนําไปเป็นอาหารสตัว์ ชานอ้อยนําไปใช้

เป็นอาหารสตัว ์[1] แม้ว่าในปจัจุบนัจะมกีารรณรงคใ์ห้มกีารใช้พลงังาน

หมุนเวยีน หรอืพลงังานทดแทน โดยการนําเศษวสัดุเหลือใช้มาทําให้

เกิดประโยชน์หรือแปรรูปเป็นพลังงาน แต่ชีวมวลเหล่าน้ีก็ย ังไม่ได้

นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกเป็นจํานวนมาก นอกจากเป็นการสูญเสีย

ทรพัยากรทางธรรมชาติแล้ว ยงัเป็นการสูญเสยีเงนิทุนเพื่อนํามากําจดั

ชวีมวลเหล่าน้ีอกีดว้ย มูลช้างเป็นมูลสตัวท์ี่มอียู่ปรมิาณมาก โดยเฉพาะ

ในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีปางช้างสําหรบัการท่องเที่ยว 

ปจัจบุนัมกีารนํามลูชา้งไปใชป้ระโยชน์และเพิม่มูลค่าหลายอย่าง แต่กย็งั

มสีว่นหน่ึงทีย่งัไมไ่ดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ และตอ้งมกีารกําจดัเพื่อไม่ใหเ้กดิ

ปญัหากบัชุมชนในอนาคต  

 กระบวนการไฮโดรเทอร์มลั (Hydrothermal Process, HTC) เป็น

กระบวนการเคมคีวามรอ้น (Thermo-Chemical Conversion) ชนิดหน่ึง

โดยใช้น้ําหรือตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดอื่นเป็นตัวกลางในการทําปฏิกิริยา 

อุณหภูมขิองกระบวนการจะอยู่ในช่วง 180-250 °C [2] ซึ่งกระบวนการ

ไฮโดรเทอร์มลัสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธีและจะให้

ผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ โดยนิยมนํามาใช้

แปรรูปชวีมวลเป็นวสัดุแหล่งคารบ์อน (Carbon-source Material) เพื่อ

ใช้เป็นสารตัง้ต้นในการพัฒนาวัสดุที่มีสมบัติตามต้องการและใช้

ประโยชน์ไดห้ลากหลายต่อไป เช่น ตวัดูดซบั เชื้อเพลงิ เป็นต้น ปจัจยัที่

มผีลต่อผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ วตัถุดบิตัง้ต้น อุณหภูมใินการทําปฏิกิรยิาและ

ปรมิาณความชืน้ของมลูชา้ง ขอ้ดขีองวธิน้ีี คอื โดยทัว่ไปวสัดุชวีมวลที่จะ

นํามาแปรรูปจากพืชนัน้จะมีความชื้นอยู่ในตัว ซึ่งก่อนทําการแปรรูป

จําเป็นต้องนําวสัดุชวีมวลเหล่านัน้มากําจดัความชื้นเสยีก่อนโดยอาจทํา

การอบไล่ความชื้น หรือนําไปตากแดดจนแห้ง จึงจะสามารถนําไปสู่

กระบวนการต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการเสียเวลาเน่ืองจากกระบวนการ
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ไฮโดรเทอร์ม ัลจะใช้น้ําเป็นตัวกลางในการทําปฏิกิริยาหรือสารเร่ง

ปฏกิิรยิา จงึเป็นกระบวนการที่ราคาไม่สงู และกระบวนการไฮโดรเทอร์

มลัจะให้ปริมาณอัตราส่วนของผลผลิตคาร์บอนมากกว่าวิธีการเผา

โดยทัว่ไปอกีดว้ย [2] 

 งานวจิยัน้ีจงึนํามลูชา้งมาแปรรปูเป็นวสัดแุหล่งคารบ์อน ทําการศกึษา

ผลกระทบของปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา (น้ํากลัน่และกรดซัลฟิวริก) 

อุณหภูมิ และระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์ม ัลต่อปริมาณผลผลิต 

โครงสรา้งพืน้ผวิ องคป์ระกอบและค่าความรอ้นของวสัดุแหล่งคารบ์อนที่

ไดจ้ากการเตรยีมจากมลูชา้งดว้ยกระบวนการไฮโดรเทอรม์ลั  

2. วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

2.1 ขัน้ตอนการทดลอง 

ขัน้ตอนการทดลองแสดงดงัรูปที่ 1 เริม่จากการเตรยีมวตัถุดบิ ซึ่ง

งานวจิยัน้ีใชว้ตัถุดบิเป็นมลูชา้งจากปางชา้งอยธุยา แสดงดงัรูปที่ 2  โดย

ทําการตากแห้งมูลช้าง หลังจากนัน้นํามาอบแห้งโดยใช้ตู้อบ (ยี่ห้อ 

Redline รุ่น RF115) ที่อุณหภูม ิ110 ˚C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อให้

แห้งสนิท และใช้วตัถุดบิที่ผ่านการอบแห้งจํานวน 25 กรมัผสมน้ํากลัน่

และกรดซลัฟิวรกิ (ความเขม้ขน้ 5%) เป็นตวัเร่งปฏกิริยิา โดยใช้ปรมิาณ

น้ําทีผ่สมตวัเร่งปฏกิริยิาแล้วจํานวน 30 50 100 ml จากนัน้นําวตัถุดบิที่

ผสมแล้วใส่ใน Hydrothermal Chamber แสดงดงัรูปที่ 3 และทําการ

ไฮโดรเทอร์มลั โดยใช้เตาเผาอุณหภูมสิูง (Thai burner 89) ที่สภาวะ

ต่างๆ ในหวัข้อที่ 2.2 และตารางที่ 1 จากนัน้จงึทําการวเิคราะหส์มบตัิ

ของผลติภณัฑท์ีไ่ด ้

2.2 สภาวะทีท่ําการทดลอง 

สภาวะที่ทําการทดลองโดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มลั แสดงดงั

ตารางที ่1 โดยกําหนดใหค้า่อตัราการเพิม่อุณหภูมคิงที่เท่ากบั 4 ˚C/min 

ในทุกการทดลอง 

 

 
รปูที ่1 ข ัน้ตอนการทดลอง  

ตารางที ่1 สภาวะทีท่าํการทดลองโดยใชก้ระบวนการไฮโดรเทอรม์ลั  

ตวัอยา่ง อุณหภูม ิ

(˚C) 

เวลาในการทํา

ปฏกิริยิา (h) 

ปรมิาณ

สารเรง่ 

(ml) 

อตัราการ

เพิม่อุณหภูม ิ

(˚C/min) 

1 180 4 30 4 

2 180 6 30 4 

3 180 8 30 4 

4 180 4 50 4 

5 180 6 50 4 

6 180 8 50 4 

7 180 4 100 4 

8 180 6 100 4 

9 180 8 100 4 

10 200 4 30 4 

11 200 6 30 4 

12 200 8 30 4 

13 200 4 50 4 

14 200 6 50 4 

15 200 8 50 4 

16 200 4 100 4 

17 200 6 100 4 

18 200 8 100 4 

19 240 4 30 4 

20 240 6 30 4 

21 240 8 30 4 

22 240 4 50 4 

23 240 6 50 4 

24 240 8 50 4 

25 240 4 100 4 

26 240 6 100 4 

27 240 8 100 4 

2.3 การวเิคราะหส์มบตัขิองวตัถุดบิและผลติภณัฑ ์

 ในการวจิยัน้ีทําการวเิคราะหส์มบตัติ่างๆ ของวตัถุดบิและผลิตภณัฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

1) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเบื้องต้นของวตัถุดบิและผลติภณัฑ ์โดยทํา

การวเิคราะหป์รมิาณลกินิน เซลลูโลส และ เฮมเิซลลูโลส จากวธิแีละ

มาตรฐาน  

เซลลูโลส หาคา่โดยใชว้ธิ ีTAPPI T203 OM-88 

โฮโลเซลลูโลส หาค่าโดยใช้วธิ ีBrowning in method of wood 

chemistry 

เฮมเิซลลูโลส หาคา่โดยหาผลต่างจาก เซลลูโลส – โฮโลเซลลูโลส 
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ลกินิน หาคา่โดยใชว้ธิ ีTAPPI T222 OM-98 

2) ทําการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวด้วย Scanning Electron 

Microscopy (SEM ยีห่อ้ ZEISS รุน่ EVO MA10)  

3) ทําการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทัว่ไป (Proximate Analysis) โดยทํา

การวิเคราะห์ค่าปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหยและ

ปรมิาณคารบ์อนคงตวัตามมาตรฐาน ASTM D7582  

4) ทําการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมโีดยวธิ ีUltimate Analysis 

วเิคราะห์เพื่อศึกษาหาองค์ประกอบธาตุที่มอียู่ในตวัอย่าง โดยทําการ

วเิคราะห์ปริมาณธาตุ คาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ตามมาตรฐาน 

ASTM D75573 และวเิคราะห์ปรมิาณซลัเฟอร์ ตามมาตรฐาน ASTM 

D4239 

5) วเิคราะห์ค่าความร้อนของการเผาไหม้ของผลิตภณัฑ์ที่ผ่านการ

ไฮโดรเทอรม์ลัดว้ย Bomb Calorimeter ยีห่อ้ Parr รุ่น1341โดยกรรมวธิ ี

isoperibol 

 6) ทําการคํานวณปริมาณผลผลิตทําได้โดยการนําน้ําหนักของ

ผลผลติมาคาํนวณโดยใชส้มการที ่(1)  

                 % 100f

i

W
Yield

W
= ×                          (1) 

 โดย fW คือ น้ําหนักของผลิตภณัฑ์ และ iW  คือ น้ําหนักของ

วตัถุดบิตัง้ตน้ 

 

 
รปูที ่2 มลูชา้ง จากแหล่งขอ้มลู (ปางชา้งอยุธยา) 

 

 
รปูที ่3 Hydrothermal Chamber  

4. ผลการทดลอง 

 ตารางที ่2 แสดงองคป์ระกอบของเซลลโูลส เฮมเิซลลูโลส และ ลกินิน 

ของวตัถุดบิและผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากการไฮโดรเทอรม์ลั 200 ˚C 8 h 100 

ml ซึ่งพบมปีรมิาณขององคป์ระกอบทัง้ 3 ชนิดลดลงเป็นผลมาจากการ

สลายตวัขององคป์ระกอบดงักลา่วโดยกระบวนการไฮโดรเทอรม์ลั 

ตารางที ่2 องคป์ระกอบของเซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส และ ลกินิน 

ตวัอยา่ง เซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส ลกินิน 

วตัถุดบิตัง้ตน้ 35.47 26.16 38.79 

HTC 200 ˚C 8 h 100 ml 28.32 22.22 37.12 

4.1 ผลกระทบของอุณหภูม ิ

 จากการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อปริมาณผลผลิตพบว่า ที่

อุณหภูมิที่สูงขึ้นปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเ น่ือง 

เน่ืองจากจากการสลายตวัองคป์ระกอบต่างๆของวสัดุชีวมวล เช่น สาร

ระเหยต่างๆ แนวโน้มการลดลงของปรมิาณผลผลติแสดงดงัรปูที ่4 

 รูปที่ 5 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างพื้นผิวของผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการ

ไฮโดรเทอร์มลั ในสภาวะอุณหภูมิที่ 180 200 และ 240 ˚C โดย

ระยะเวลาและปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาคงที่ พบว่าเมื่อทําการเพิ่ม

อุณหภูมใิหส้งูขึน้พืน้ผวิโครงสรา้งมแีนวโน้มในการแตกตวัของผนังเซลล์

มากยิง่ขึน้ โดยที่อุณหภูม ิ180 ˚C ผนังเซลล์มกีารแตกตวัเพยีงเลก็น้อย 

ที่อุณหภูม ิ200 ˚C ผนังเซลล์มกีารแตกตวัมากขึน้ และที่อุณหภูม ิ240 

˚C ผนังเซลล์มีการแตกมากที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการสลายตวัของ 

เซลลูโลส และ เฮมเิซลลูโลส โดยจะเริม่สลายตวัที่อุณหภูมชิ่วง 200-240 

˚C  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liu et al. [3]  

4.2 ผลกระทบของระยะเวลา 

 รูปที่ 6 แสดงผลกระทบของระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์ม ัลต่อ

ปรมิาณผลผลติพบวา่เมื่อเพิม่ระยะเวลาในการไฮโดรเทอรม์ลั ใหน้านขึน้

ปรมิาณผลผลติมแีนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง จนเมื่อถงึระยะเวลาช่วง

ที่ 6-8 ชัว่โมง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากนัก สาเหตุเพราะ องค์ประกอบที่สลายตัวในช่วง

อุณหภูมไิม่เกนิ 240 ˚C เช่น ความชื้น สารระเหยต่างๆ รวมถงึ เฮมิ

เซลลูโลส และ เซลลูโลส สลายตวัไปจนเกอืบหมดแล้ว ส่งผลใหน้ํ้าหนัก

ของผลติภณัฑม์กีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ Liu et al. [3] ทีไ่ดร้ายงานวา่ เซลลูโลสและเฮมเิซลลูโลสจะสลายตวั

เกอืบทัง้หมดที่อุณหภูมไิม่เกิน 250 ˚C แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

ปรมิาณผลผลติต่อปจัจยัดา้นระยะเวลาดงั 

 รูปที่ 7 แสดงผลของระยะเวลาในการไฮโดรเทอร์ม ัลต่อพื้นผิว

โครงสรา้งของวสัดแุหล่งคารบ์อน โดยเป็นการไฮโดรเทอรม์ลัที่ระยะเวลา

ที่ต่างกนัคอื 4 และ 8 ชัว่โมง ที่อุณหภูมแิละสารเร่งปฏกิริยิาคงที่ที ่200 

˚C และ 50 ml ตามลําดบั พบว่าเมื่อเพิม่ระยะเวลาในการไฮโดรเทอรม์ลั

นานขึ้นโครงสร้างพื้นผิวมีแนวโน้มในการแตกตัวของผนังเซลล์มาก

ยิง่ขึน้ แมว้า่จากงานวจิยัของ Liu et al. [3] ไดร้ายงานว่า เซลลูโลส และ 

เฮมเิซลลูโลสจะสลายตวัที่อุณหภูมชิ่วง 200-240 ˚C แต่หากระยะเวลา

ในการทําปฏิกิริยาไม่นานพอ องค์ประกอบเหล่านัน้ก็ไม่สามารถที่จะ

สลายตวัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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รปูที ่4 ผลกระทบของอุณหภมูใินการไฮโดรเทอรม์ลัต่อปรมิาณผลผลติทีไ่ด ้

 

     
(ก) มลูชา้งยงัไมท่าํไฮโดรเทอรม์ลั      (ข) T 180 ˚C 4 h 50 ml 

     
(ค) T 200 ˚C 4 h 50 ml        (ง) T 240 ˚C 4 h 50 ml  

รปูที ่5 เปรยีบเทยีบโครงสรา้งพืน้ผวิของวสัดุแหล่งคารบ์อนหลงัจากไฮโดร

เทอรม์ลั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอุณหภมูใินการทาํปฏกิริยิา 

 

 
รปูที ่6 ผลกระทบของเวลาในการไฮโดรเทอรม์ลัต่อปรมิาณผลผลติทีไ่ด ้

4.3 ผลกระทบของปรมิาณสารเรง่ปฏกิริยิา 

 จากการศึกษาถึงผลกระทบจากปจัจยัด้านปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา

แล้ว ต่อปริมาณผลผลิต พบว่า ปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตเพยีงเล็กน้อย ดงัรูปที่ 8 จึงสามารถ

สรุปได้ว่าปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ปรมิาณผลผลติ  

 รปูที ่9 แสดงภาพโครงสรา้งพืน้ผวิของผลติภณัฑจ์ากการไฮโดรเทอร์

มลัที่มปีรมิาณสารเร่งปฏกิริยิาต่างกนัที่ 50 และ 100 ml โดยกําหนดให้

อุณหภูมิและระยะเวลาคงที่ พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณสารเร่งปฏิกิริยา

อนุภาคที่แตกตวัแล้วจะมขีนาดการแตกตวัที่เลก็ลงและมคีวามกลมมาก

ยิง่ขึน้ โดยพบว่าที่สภาวะอุณหภูมิ 200 ˚C ระยะเวลาทําปฏิกิริยา 8 

ชัว่โมง ปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิา 100 ml อนุภาคมกีารแตกตวัเป็นขนาด

เลก็ในช่วงประมาณ 1 µm แสดงใหเ้หน็ว่าว่าปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิามี

ผลต่อการแตกตวัของโครงสร้างพื้นผิวของวสัดุชีวมวล โดยส่งผลให้มี

การแตกตวัได้ดีและมคีวามกลมมากยิง่ขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

Ratchahat et al. [4] ทีร่ายงานวา่ สารเร่งปฏกิริยิามผีลต่อขนาดอนุภาค

ในกระบวนการไฮโดรเทอร์มลั โดยสารเร่งปฏิกิริยาที่มากขึ้นจะทําให้

อตัราการไฮโดรไลซสิสามารถทําไดด้ยีิง่ขึน้ 

4.4 การวเิคราะหส์มบตัขิองผลติภณัฑ ์

 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทัว่ไปองค์ประกอบธาตุของวตัถุดบิตัง้

ตน้และผลติภณัฑท์ี่จากการเตรยีมดว้ยการไฮโดรเทอรม์ลัที่ 200˚C เป็น

เวลา8 ชัว่โมง ใช้สารเร่งปฏกิริยิาปรมิาณ 100 ml แสดงดงัตารางที่ 3 

และตารางที่ 4 พบว่า การไฮโดรเทอร์มลัส่งผลให้ปริมาณสารระเหย

ลดลงจากเดมิ 76.73 % เป็น 36.50 % และปรมิาณคารบ์อนคงตวัเพิม่

จากเดมิ 9.88 % เป็น 10.73 % เน่ืองจากระหว่างการไฮโดรเทอรม์ลัอาจ

ทาํใหเ้กดิการสลายตวัของโครงสรา้งหรอืสารระเหยโดยสลายตวัไปในรูป

ของเถ้าและก๊าซต่างๆ ส่งผลให้วสัดุแหล่งคารบ์อนที่เตรยีมจากมูลช้าง

โดยการไฮโดรเทอร์มลัมีปริมาณคาร์บอนคงตัวมากขึ้น และปริมาณ

คารบ์อนมปีรมิาณเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเช่นกนั 

 

 
(ก) มลูชา้งยงัไมท่าํไฮโดรเทอรม์ลั 

     
(ข) T 200 ˚C 4 h 50 ml       (ค) T 200 ˚C 8 h 50 ml  

รปูที ่7 เปรยีบเทยีบโครงสรา้งพืน้ผวิของวสัดุแหล่งคารบ์อนหลงัจากไฮโดร

เทอรม์ลั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเวลาในการทาํปฏกิริยิา 
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รปูที ่8 ผลกระทบของปรมิาณสารเรง่ปฏกิริยิาในการไฮโดรเทอรม์ลัต่อปรมิาณ

ผลผลติทีไ่ด ้

 
(ก) มลูชา้งยงัไมท่าํไฮโดรเทอรม์ลั 

     
(ข) T 200 ˚C 8 h 50 ml       (ค) T 200 ˚C 8 h 100 ml 

รปูที ่9 เปรยีบเทยีบโครงสรา้งพืน้ผวิของวสัดุแหล่งคารบ์อนหลงัจากไฮโดร

เทอรม์ลั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิาในการทาํปฏกิริยิา 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทัว่ไปของวตัถุดบิตัง้ตน้และผลติภณัฑ์

ทีไ่ดจ้ากการไฮโดรเทอรม์ลัที ่200 ˚C 8 h สารเร่งปฏกิริยิา 100 ml 

ตวัอยา่ง 
รอ้ยละ

ความชืน้ 

องคป์ระกอบแบบประมาณ 

สารระเหย เถา้ คารบ์อนคงตวั 

มลูชา้ง 7.93 76.23 5.96 9.88 

HTC 46.30 36.50 6.47 10.73 

 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบธาตุของวตัถุดบิตัง้ตน้และผลติภณัฑท์ี่

ไดจ้ากการไฮโดรเทอรม์ลัที ่200 ˚C 8 h สารเร่งปฏกิริยิา 100 ml 

ตวัอยา่ง 
รอ้ยละ

คารบ์อน 

รอ้ยละ

ไฮโดรเจน 

รอ้ยละ

ไนโตรเจน 

รอ้ยละ 

ซลัเฟอร ์

มลูชา้ง 17.05 4.47 0.19 10.88 

HTC 18.51 3.90 0.21 11.82 

 จากการวิเคราะห์ค่าความร้อนของวสัดุแหล่งคาร์บอนจากมูลช้าง

พบว่า มูลช้างที่ผ่านการไฮโดรเทอรม์ลัที่อุณหภูม ิ200 ˚C ระยะเวลา 8 

ชัว่โมง ใชป้รมิาณสารเรง่ปฏกิริยิา 100 ml มคี่าความรอ้น เท่ากบั 18.56 

MJ/kg โดยเพิม่ขึน้ 66.5% เมื่อเทยีบกบัมูลช้างที่ใช้เป็นวตัถุดบิซึ่งมคี่า

ความรอ้นเท่ากบั 11.15 MJ/kg เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัก่อนหน้าน้ี 

พบว่ามคี่าความรอ้นที่ใกล้เคยีงกนั โดย Parshetti ; et al. [5] ได้

วเิคราะห์ค่าความร้อนของวสัดุเหลือใช้จากโรงงานน้ํามนัปาล์ม ที่ผ่าน

การไฮโดรเทอรม์ลัทีอุ่ณหภูม ิ350 ˚C ระยะเวลา 20 นาท ีพบว่ามคีา่การ

เผาไหมท้ี่มากที่สุดเท่ากบั 27 MJ/kg โดยมปีรมิาณผลผลติเท่ากบั 49% 

และที่อุณหภูม ิ250 ˚C มคี่าการเผาไหมเ้ท่ากบั 22.1 MJ/kg ปรมิาณ

ผลผลติเท่ากบั 62% 

5. สรปุ 

 จากการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในการไฮโดร

เทอร์มลัต่อปรมิาณผลผลติพบว่าที่อุณหภูมทิี่สูงขึน้และการใช้เวลานาน

ขึ้นทําให้ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มที่ลดลง ขณะที่ปริมาณสารเร่ง

ปฏิกิริยามีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อใช้

เวลานานขึน้และใช้ปรมิาณสารเร่งมากขึน้จะส่งผลของโครงสร้างพื้นผวิ

ของวสัดุมากขึน้ โดยเมื่อใช้ปรมิาณสารเร่งปฏกิริยิา 100 ml ที่อุณหภูม ิ

200 °C เวลาทําปฏกิริยิา 8 ชัว่โมง จะไดว้สัดุแหล่งคารบ์อนที่มขีนาด

อนุภาคประมาณ 1 µm และมคี่าความรอ้นเพิม่ขึน้จากเดมิ 66.5% เมอื

เปรยีบเทยีบกบัคา่ความรอ้นของมลูชา้งทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการวิจยัน้ี ได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยี

ไท ย -ญีปุ่ น  ซึ่ ง ส นั บส นุนทุ น วิ จ ัย ส่ ว นห น่ึ ง ใน โค รง ก า รจัดตั ้ง

ห้องปฏิบตัิการวิจยักระบวนการวสัดุข ัน้สูง และขอขอบคุณ บริษัท 

อนิเตอร ์คลนิส ์อนิดสัตรสี ์จํากดั ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการตดิตัง้และ

ซ่อมบํารงุเตาเผาทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ี 
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การสอนฟังภาษาองักฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นการส่ือสารเพ่ือยกระดบัความสามารถในการทาํ

ข้อสอบโทอิคด้านทกัษะการฟัง สาํหรบันักศึกษาวิศวกรรมศาสตรช์ัน้ปีท่ี 1 

Using Communicative Approach to Uplift TOEIC Proficiency Test on Listening Skill for  

the 1st Year Engineering Students  
บุญชยั คงศกัดิต์ระกลู 

สํานกัวชิาพื้นฐานและภาษา สภาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

1771/1 ถนนพฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม.10250 
boonchai@tni.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ 1) ศกึษาผลการสอนดว้ยวธิกีาร

สอนการฟงัแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทํา

ขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะการฟงั 2) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการ

ฟงัภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยวธิีการสอนแบบเน้นการ

สื่อสาร และ 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อวธิกีารสอน

แบบเน้นการสื่อสาร กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้

ปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

(English for Communication 1) ในปีการศกึษา 2556 จํานวน 60 คน 

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling 

Technique) เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลองคอื 1) แบบทดสอบก่อนเรยีน

และหลงัเรียนประจําคาบเรียนการสอนฟงัภาษาองักฤษแบบเน้นการ

สื่อสาร จํานวน 80 ขอ้ 2) แบบทดสอบ TOEIC วดัความสามารถในการ

ฟงัภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน 100 ข้อ 3) 

แบบสอบถามความพงึพอใจที่มตี่อวธิกีารสอนฟงัภาษาองักฤษแบบเน้น

การสื่ อสาร สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่  ค่ าความถี ่

(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) 

ผลการวจิยั พบว่า การสอนด้วยวธิกีารสอนการฟงัแบบเน้นการสื่อสาร 

(Communicative Approach) สามารถยกระดบัความสามารถในการทํา

ขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะการฟงั สําหรบันักศกึษาวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที ่

1 ได ้โดยหลงัการเรยีนด้วยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสารนักศึกษามี

คะแนนที่สูงกว่าก่อนเรยีน โดยมคีะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากน้ี นกัศกึษามรีะดบัความ

พงึพอใจต่อวธิีการสอนฟงัภาษาองักฤษเพื่อยกระดบัความสามารถใน

การทําขอ้สอบ TOEIC ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.32 

 คาํสาํคญั: การสอนฟงัภาษาองักฤษ, วธิกีารสอนแบบเน้นการ

สื่อสาร, ขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะการฟงั 

Abstract 

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 

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  

 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบนัการศึกษาที่ได้เปิด

สอนเพื่อพฒันาและผลติบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถและมคีุณภาพ
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ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังได้มีนโยบายให้

นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในด้านการสื่ อสารทัง้ภาษาญี่ปุ่นและ

ภาษาองักฤษ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นจงึให้ความสําคญัเป็นอย่าง

มากกบัการเรยีนภาษาองักฤษของนักศกึษา ทัง้น้ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ทีไ่ดว้างไวโ้ดยสถาบนัไดเ้ปิดสอนรายวชิาภาษาองักฤษซึ่งเป็นวชิาบงัคบั 

3 รายวชิาให้แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบนัฯนอกจากน้ียงัเปิดให้

นักศึกษาไดเ้ลอืกเรยีนภาษาองักฤษในแต่ละสาขาวชิาอกีด้วย (สถาบนั

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2554: 20) โดยสํานักวิชาพื้นฐานและภาษา 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นรบัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนใน

รายวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในทุกคณะของ

สถาบนั นอกจากน้ียงัไดม้กีารจดัการเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานภาษาองักฤษ

ในช่วงก่อนเขา้เรยีนจรงิและเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 1 

2 3 และวชิาเลือกเสรภีาษาองักฤษอื่น ๆ เช่น การเตรยีมสอบวดัระดบั

ความสามารถทางภาษาองักฤษ (ENL-412) เพื่อใหน้กัศกึษาไดย้กระดบั

ความสามารถทัง้ดา้นการฟงัและการอ่านเพื่อนําไปใชใ้นการสอบ TOEIC 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทํา

ขอ้สอบโทอคิดา้นการฟงัโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบแน้นการสื่อสารหรอื 

Communicative Approach ของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที ่

1 สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ ในการทําการวิจ ัยครัง้ต่อไปเพื่อให้

สามารถทําคะแนนการสอบดา้นการฟงัจากแบบวดั TOEIC ในระยะ

ต่อไปไดด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการสอนการฟงัแบบเน้นการ

สื่อสาร (Communicative Approach) ในการทําขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะ

การฟงั 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษก่อน

เรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร(Communicative 

Approach) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิธกีารสอน

แบบเน้นการสื่อสาร(Communicative Approach) 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาผลของวธิกีารสอนแบบเน้นการ

สื่อสาร(Communicative Approach) ในการทําขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะ

การฟงัของนักศกึษาวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โดยมี

ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรทีศ่กึษาดงัน้ี 

 

ประชากร   

นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที่ 1 ที่ลงทะเบยีนเรยีนใน

รายวชิาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ENL-101) ในปีการศกึษา 2556  

จาํนวน 300 คน 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที่ 1 ที่ลงทะเบยีนเรยีนใน

รายวิชาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ENL-101) ในปีการศึกษา 2556 

จํานวน 60 คนไดม้าดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling Technique) 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ผลการสอนฟงัภาษาองักฤษโดยใช้วธิกีารสอนแบบเน้นการ

สื่อสาร 

2. ความสามารถในการทําข้อสอบโทอิคด้านทกัษะการฟงั

ภาษาองักฤษของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที่ 1 ที่ลงทะเบยีน

เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for 

Communication1) 

3. ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อวธิกีารสอนแบบเน้นการ

สื่อสารอยูใ่นระดบัมาก 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนประจําคาบเรยีนการ

สอนฟงัภาษาองักฤษแบบเน้นการสื่อสารเพื่อยกระดบัความสามารถใน

การทําขอ้สอบ TOEIC สําหรบันักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที่ 1 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ จาํนวน 8 ชุดซึง่ประกอบดว้ย 

 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 

 

 2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษ 1 

ฉบบั จาํนวน 100 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 45 นาทซีึง่ประกอบดว้ย  

 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 

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

333



 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการสอนฟงั

ภาษาองักฤษแบบเน้นการสื่อสาร(Communicative Approach) เพื่อ

ยกระดบัความสามารถในการทําขอ้สอบ TOEIC สําหรบันักศกึษาคณะ

วศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที ่1  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการศึกษาผลการสอนการฟัง

ด้วยวิธีการสอนแบบเน้นการส่ือสาร (Communicative Approach) 

ในการทาํข้อสอบโทอิค ด้านทกัษะการฟัง 

 ผลการศึกษาผลการสอนด้วยวธิกีารสอนการฟงัแบบเน้นการ

สื่อสาร (Communicative Approach) โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างหรอืนักศกึษา

คณะวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที่ 1 ที่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาองักฤษเพื่อ

การสื่อสาร 1 (ENL-101) ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 60 คน ทํา

แบบทดสอบซึ่งเป็นขอ้สอบวดัความสามารถภาษาองักฤษ TOEIC ดา้น

ทักษะการฟงั  (Listening Comprehension) จํ านวน 80 ข้อ 

ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 4 ส่วนคอื Sentences about Photographs, 

Stimuli-Response, Short-Conversation และ Short Talks ผลวเิคราะห์

ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอันดบั

คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวดัความสามารถภาษาองักฤษ TOEIC 

ดา้นทกัษะการฟงัประจาํคาบเรยีน 

แบบวดั 
คะแนน

เตม็ 
คา่เฉลีย่ 

คา่เบีย่งเบน

มาตรฐาน 
รอ้ยละ อนัดบั 

Sentences about Photographs 20 
16.53 3.03 82.67 

1 

Stimuli-Response 20 
12.58 3.70 62.92 

2 

Short-Conversation 20 
9.93 3.75 49.67 

4 

Short Talks 20 
12.55 4.17 62.75 

3 

 จากผลการวิ เ ค ร า ะห์  ผลการสอบวัดความสามารถ

ภาษาองักฤษ TOEIC ดา้นทกัษะการฟงั (Listening Comprehension) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างทําคะแนนเฉลี่ยสูงเกิน 75.0% ในแบบวัด 

Sentences about Photographs ซึ่งได ้รอ้ยละ 82.67 สูงสุดเป็นอนัดบั

หน่ึง รองลงมา คือ แบบวัด Stimuli-Response ร้อยละ 62.92 และ 

Short Talks รอ้ยละ 62.75 โดยน้อยสุด คอื Short-Conversation รอ้ยละ 

49.67 

 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง

ภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นการ

ส่ือสาร (Communicative Approach) 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรยีบเทียบผลการสอนด้วยวธิกีารสอนการ

ฟงัแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทํา

แบบทดสอบโทอคิ ดา้นทกัษะการฟงัประจาํคาบเรยีน 

แบบวดั N x  
SD. 

ผลต่าง 
t. df Sig. 

x  
SD. 

Sentences 

about 

Photographs 

กอ่น

เรยีน 
60 11.33 3.64 5.20 2.56 -15.756 59 0.000* 

หลงั

เรยีน 
60 16.53 3.03      

Stimuli-

Response 

กอ่น

เรยีน 
60 7.97 3.30 4.62 2.82 -12.695 59 0.000* 

 

หลงั

เรยีน 
60 12.58 3.70      

Short-

Conversation 

กอ่น

เรยีน 
60 6.97 3.24 2.97 2.40 -9.574 59 0.000* 

 

หลงั

เรยีน 
60 9.93 3.75      

Short Talks 

กอ่น

เรยีน 
60 8.30 4.64 4.25 2.65 -12.409 59 0.000* 

 

หลงั

เรยีน 
60 12.55 4.17      

* นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลการเปรียบเทียบผลของวิธีการสอนแบบเน้นการสื่อสาร 

(Communicative Approach) ในการทําขอ้สอบโทอคิ ดา้นทกัษะการฟงั 

พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งตรงกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ตัง้ไว้ว่า 

ความสามารถในการทําขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะการฟงัหลงัการเรยีนดว้ย

วธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสารในการทําขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะการฟงั

สงูกวา่ก่อนเรยีน 

 

ตารางที ่3 ผลต่างคะแนน TOEIC ความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษ

ก่อนเรียนและหลัง เ รียนด้วยวิธีการสอนแบบเ น้นการสื่ อสาร 

(Communicative Approach) 

 

นกัศกึษา

คนที ่

คะแนน TOEIC (495) 

นกัศกึษา

คนที ่

คะแนน TOEIC (495) 

กอ่น

เรยีน 

หลงั

เรยีน 

ผลต่าง 

(D) 

กอ่น

เรยีน 

หลงั

เรยีน 

ผลต่าง 

(D) 

1 220 265 45 31 110 205 95 

2 145 175 30 32 120 165 45 

3 105 140 35 33 185 290 105 

4 180 195 15 34 175 165 -10 

5 185 200 15 35 260 320 60 

6 160 210 50 36 210 325 115 

7 130 200 70 37 175 160 -15 

8 220 240 20 38 135 165 30 

9 120 245 125 39 175 230 55 

10 130 175 45 40 160 290 130 

11 220 280 60 41 115 210 95 

12 180 220 40 42 100 290 190 

13 160 185 25 43 185 325 140 
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14 110 145 35 44 220 265 45 

15 265 310 45 45 130 265 135 

16 115 190 75 46 200 335 135 

17 190 200 10 47 180 180 0 

18 120 185 65 48 135 315 180 

19 180 180 0 49 180 210 30 

20 145 220 75 50 225 245 20 

21 95 155 60 51 205 340 135 

22 145 180 35 52 205 325 120 

23 135 175 40 53 140 190 50 

24 115 200 85 54 180 310 130 

25 140 160 20 55 175 305 130 

26 160 225 65 56 140 180 40 

27 75 190 115 57 120 205 85 

28 190 265 75 58 155 265 110 

29 195 205 10 59 180 210 30 

30 165 195 30 60 155 185 30 

คะแนนรวม 9,725 13,580 3,855 

ผลการวเิคราะห์ผลต่างคะแนน TOEIC ความสามารถในการ

ฟงัภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยวธิีการสอนแบบเน้นการ

สื่อสาร (Communicative Approach) พบว่า หลงัเรยีนมคีะแนนสูงสุดอยู่

ที่ 335 คะแนน และมคีะแนนเพิม่ขึ้นสูงสุด คอื 190 คะแนน และตํ่าสุด 

คอื คะแนนลดลงจากก่อนเรยีน 15 คะแนน โดยผลการศึกษา พบว่า มี

นกัศกึษาจาํนวน 2 คน ที่มผีลคะแนนหลงัเรยีนลดลง และ จํานวน 2 คน 

ทีม่ผีลคะแนนเทา่เดมิ คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้คะแนน TOEIC หลงัเรยีน 

รอ้ยละ 39.64 

 

ตารางที่  4 เปรียบเทียบคะแนน TOEIC ความสามารถในการฟงั

ภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร 

(Communicative Approach) 

คะแนน TOEIC  

การทดสอบ 
N x  SD. 

ผลต่างคะแนน 

t df Sig. x
 SD. 

กอ่นเรยีน 60 162.08 40.80 64.25 47.61 

-

10.4

53 59 0.000* 

หลงัเรยีน 60 226.33 56.18      

 

* นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

ผลทดสอบคา่เฉลีย่ความแตกต่าง พบว่า ก่อนเรยีนนักศกึษามี

คะแนน TOEIC เฉลี่ยอยู่ที่ 162.08 คะแนน และหลงัเรยีนนักศึกษามี

คะแนน TOEIC เฉลี่ยอยู่ที่ 226.33 คะแนน ซึ่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

นักศกึษา มคี่าเฉลี่ยคะแนน TOEIC แตกต่างกนัที่ 64.25 คะแนน และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 47.61 คะแนน ผลการทดสอบเปรียบเทียบ

คะแนน TOEIC ความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงั

เรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 พบว่า มคีา่ t = -10.453, Sig. = 0.000 

< 0.05 หรือกล่าวได้ว่า คะแนน TOEIC ความสามารถในการฟงั

ภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร 

(Communicative Approach) มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  วิธีการสอนแบบเน้นการสื่ อสาร 

(Communicative Approach) สามารถยกระดบัความสามารถในการสอบ 

TOEIC ดา้นทกัษะการฟงัของนกัศกึษาไดจ้รงิ  

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

วธิกีารสอนฟงัภาษาองักฤษเพื่อยกระดบัความสามารถในการทําขอ้สอบ 

TOEIC พบว่า นักศึกษามคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 เมื่อพจิารณาราย

คาบ พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุดทัง้ 8 คาบ โดยสูงสุด 

อนัดบัหน่ึง คอื คาบที่ 8 มคี่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือ คาบที่ 5,6,7 มี

คา่เฉลีย่ 4.34 

สรปุผลงานวิจยั 

 ผลการศกึษาวจิยั เรื่องการสอนฟงัภาษาองักฤษโดยใช้วธิกีาร

สอนแบบเน้นการสื่อสารเพื่อยกระดบัความสามารถในการทําขอ้สอบ

โทอคิดา้นทกัษะการฟงั สาํหรบันกัศกึษาวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที ่1 

สามารถสรปุผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหผ์ลการสอนดว้ยวธิกีารสอนการฟงัแบบเน้น

การสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทําขอ้สอบโทอิค ดา้น

ทกัษะการฟงั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทําคะแนนเฉลี่ยสูงเกนิ 75.0% ในแบบ

วดั Sentences about Photographs ซึ่งได ้รอ้ยละ 82.67 สูงสุดเป็น

อนัดบัหน่ึง รองลงมา คอื แบบวดั Stimuli-Response รอ้ยละ 62.92 และ 

Short Talks ร้อยละ 62.75 โดยน้อยสุด คือแบบวัด Short-

Conversation รอ้ยละ 49.67 ตามลําดบั 

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการฟงั

ภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร 

(Communicative Approach) พบว่า นักเรยีนส่วนมากมคีวามสามารถ

ในการทําคะแนน TOEIC เพิม่ขึ้น โดยมคีะแนนเฉลี่ยก่อนการเรยีนที ่

33.42 คะแนน และมคีะแนนเฉลี่ย TOEIC เท่ากบั 162.08 คะแนน ส่วน

หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มเป็น 44.18 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 

TOEIC เพิม่เป็น 226.33 คดิเป็นอตัราส่วนการเพิม่ขึน้ของคะแนนจาก

ก่อนเรยีนร้อยละ 32.22 และอตัราการเพิม่ขึ้นคะแนน TOEIC ร้อยละ 

39.64 คะแนน TOEIC วดัความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษก่อน

เรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร มคีวามแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยผลทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง 

พบว่า ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนคะแนน TOEIC มคี่าเฉลี่ยความแตกต่าง

ที่ 64.25 คะแนน และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 47.61 คะแนน ดงันัน้

แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษด้วยวธิีการสอน

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

335



 

แบบเน้นการสื่อสาร สามารถยกระดบัความสามารถในคะแนน TOEIC 

นกัศกึษาไดจ้รงิอยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

 3.  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อวธิกีาร

สอนฟงัภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถในการทําข้อสอบ 

TOEIC พบว่า นักศึกษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

โดยมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.32 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.90   

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากผลงานวจิยั พบว่า การสอนฟงัภาษาองักฤษโดยใช้

วธิกีารสอนแบบเน้นการสื่อสาร สามารถยกระดบัความสามารถในการทํา

ขอ้สอบโทอคิดา้นทกัษะการฟงั สําหรบันักศกึษาวศิวกรรมศาสตรช์ัน้ปีที ่

1 ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุมติรา องัวฒันากูล (2535 ก : 

8) ที่กล่าวว่าการฟงัเป็นกระบวนการของสมองหลายขัน้ตอนที่ต่อ

เน่ืองมาจากการได้ยิน ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปญัญาและเป็น

ความสามารถที่จะรบัรู้สิง่ที่ได้ยนิ จบัความ และตีความของสิง่ที่รบัรู้ได้

รวมถงึจดจาํนําไปใชไ้ด ้โดยผลการทดสอบเปรยีบเทยีบผลการสอนดว้ย

วธิกีารสอนการฟงัแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) ใน

การทําขอ้สอบโทอคิ ดา้นทกัษะการฟงั พบว่า ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมี

คะแนนที่แตกต่างกนัโดยหลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นการ

สื่อสารนกัศกึษามคีะแนนทีส่งูขึน้  

2. จากผลการวิเคราะห์ ผลการสอนด้วยวิธีการสอนการฟงั

แบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) ในการทําข้อสอบ

โทอคิ ดา้นทกัษะการฟงั พบว่า นักศกึษาทําคะแนนเฉลี่ยสูงเกนิ 75.0% 

ในแบบวดั Sentences about Photographs ซึ่งได ้รอ้ยละ 82.67 สูงสุด

เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ แบบวดั Stimuli-Response และ Short 

Talks โดยน้อยสุด คือ Short-Conversation ตามลําดบั ผลการศึกษา

สอดคล้องกบัแนวคดิของ แคทลนี (Kathleen 1986 : 76) ที่กล่าวว่า

ความแตกต่างของการฟงัและการไดย้นิว่า การฟงัเป็นทกัษะที่ไดร้บัการ

พฒันาแล้วโดยที่การฟงัจะเกิดขึ้นเมื่อมีสญัญาณเสียงส่งไปยงัสมอง 

สมองรบัสญัญาณเสียงนัน้แล้วแปลสญัญาณออกมาเป็นข้อความที่มี

ความหมาย ทําใหผู้ฟ้งัเกดิความเขา้ใจ ซึ่งนักศกึษาจะทําแบบทดสอบได้

กต็้องฟงัแล้วแปลสญัญาณออกมาเป็นขอ้ความที่มคีวามหมาย ซึ่งทําให้

เกดิความเขา้ใจ  

 3. จากผลการวเิคราะห ์พบว่า นักศกึษาโดยรวมมี

ความสามารถในการทําคะแนน TOEIC เพิม่ขึน้ โดยมคีะแนนเฉลี่ยหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา 

จนัทนาโกเมษ (2530 : 105) ซึ่งกล่าวว่า ในการฟงั ผูฟ้งัจะต้องใช้ทกัษะ 

ความรู้เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟงัดีขึ้นซึ่งหน่ึงในทกัษะนัน้คือ 

ทกัษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า (Predictive Skill) โดยมากแล้ว ผูฟ้งัจะ

สามารถเดาได้ว่าผู้พูดน้ี กําลังจะพูดอะไรต่อจากการพูดค้างไว ้

โดยเฉพาะการพูดเกี่ยวกบัสํานวนต่างๆ สุภาษติ คําพงัเพย และการพูด

ที่มีคําเชื่อม เพราะคําเชื่อมจะแสดงความสมัพันธ์ของเน้ือความใน

ประโยคหน้าและประโยคหลัง  ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ทักษะการ

คาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึง การที่ผู้ฟงัจะคาดการณ์อย่างคร่าวๆ ว่าตน

กําลังจะได้ฟงัเรื่องอะไร หรือบทสนทนาเกี่ยวกับอะไร โดยอาจ

คาดการณ์ไดจ้ากหวัขอ้ เรื่อง รูปภาพ ตาราง และความรูร้อบตวัที่ผูฟ้งัมี

อยู่ โดยเชื่อมโยงกบัความรู้เดมิทําให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจใน

เน้ือหาที่ฟงัและอ่าน จดจําสิ่งที่ เรียนดีขึ้นและสามารถทําคะแนน

แบบทดสอบหลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากเกณฑกํ์าหนด โดยผลการศกึษาครัง้น้ี 

พบวา่ ความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย

วิธีการสอนแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) มี

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ของคะแนนจากก่อนเรยีนรอ้ยละ 32.22 และอตัรา

การเพิม่ขึน้คะแนน TOEIC รอ้ยละ 39.64  

4. จากผลการวเิคราะห ์พบวา่ ความสามารถในการทําขอ้สอบ

โทอิคด้านทักษะการฟงั หลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นการ

สื่อสารในการทําข้อสอบโทอิคด้านทักษะการฟงั โดยผลการทดสอบ

เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษก่อนเรยีนและ

หลัง เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นการสื่ อสาร พบว่า  คะแนน

ความสามารถในการฟงัภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวธิกีาร

สอนแบบเน้นการสื่อสาร มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ

ผลการศกึษาสอดคล้องกบัแนวคดิของ วอลเลตและดสิคิ (Valette and 

Disick,1972:168) ทีก่ล่าววา่ วธิกีารสอนภาษาองักฤษที่ออกแบบมาเป็น

วิธีการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกหดัตามความรู้ความสามารถของ

ผูเ้รยีนและช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามชํานาญในทกัษะภาษาที่ต้องการ

ทําใหส้ามารถทําแบบทดสอบหลงัการเรยีนไดเ้พิม่มากขึน้ 

5. จากการวเิคราะห ์พบวา่ ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อ

วิธีการสอนแบบเน้นการสื่อสารอยู่ในระดบัมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษามีความพงึพอใจต่อวธิีการสอนฟงัภาษาองักฤษเพื่อยกระดบั

ความสามารถในการทําข้อสอบ TOEIC ในระดับดีมากที่สุด ผล

การศกึษาสอดคล้องกบังานวจิยัของ โอ (Ou,1993:2348-A) ที่ไดศ้กึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้าใจในการฟงัภาษาองักฤษ กบัแรงจูงใจ

ของนักศึกษา พบว่า แรงจูงใจมคีวามสาํคญัอย่างยิง่สําหรบัการศกึษา

บางเรื่อง กล่าวคือ การเรียนบางเรื่องอาจต้องใช้แรงจูงใจมากกว่าการ

เรยีนเรื่องอื่น ประสทิธภิาพการสอนของครูมผีลต่อการส่งเสรมิแรงจูงใจ

ของผูเ้รยีน โดยผลการศกึษาครัง้น้ี  พบว่า ความพงึพอใจของนักศกึษา

ที่มตี่อวธิกีารสอนฟงัภาษาองักฤษเพื่อยกระดบัความสามารถในการทํา

ข้อสอบ TOEIC อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.90   

โดยผลวเิคราะห์ด้านสื่อการเรยีนการสอน พบว่า นักศึกษามคีวามพึง

พอใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมากทีสุ่ด โดยในรายดา้น พบว่า มคีวาม

พงึพอใจในระดบัมากที่สุด 2 ประเดน็ โดยสูงสุด คอื ดา้นขนาดตวัอกัษร

ของสื่อที่นํามาสอนอ่านง่าย รองลงมา สื่อการเรียนการสอนมีความ
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หลากหลาย และมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ รูปภาพที่นํามา

ประกอบการเรยีนการสอนชดัเจนและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของวณีา จนัทนาโกเมษ (2530 : 105) ซึ่งกล่าวว่า ในการฟงั ผู้ฟงั

จะต้องใช้ทกัษะ ความรู้เพื่อช่วยให้เขา้ใจสิง่ที่ไดย้นิได้ฟงัดขีึน้ อนัไดแ้ก่ 

สื่อทางตาทีจ่ะช่วยในการฟงั (Visual Help) ผูฟ้งัมสีื่อทางตาหลายชนิดที่

จะช่วยเสรมิสรา้งใหม้คีวามเขา้ใจเน้ือหาที่ฟงัหรอืการสนทนาไดด้ขีึน้ อนั

ได้แก่ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพน่ิง แผนที่ และแผนภูมิ แล้วยังรวม

หมายถึงสีหน้า ท่าทาง อากัปกิริยาอื่นๆ ของผู้พูดด้วย และพบว่า 

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ผล

การศกึษาสอดคล้องกบัแนวคดิของ รอสท์ (Rost 1994 : 146) ซึ่งไดใ้ห้

ข้อเสนอแนะในการสอนทักษะการฟงัแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศว่า ควรจัดบรรยากาศในชัน้เรียนให้เป็นกันเอง 

พยายามใหห้วัเรื่องทีส่อนอยูใ่นความสนใจของนกัเรยีน ใหน้ักเรยีนมัน่ใจ

ว่าใช้ภาษาองักฤษได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระตุ้นให้นักเรยีนมคีวาม

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะฟงั หาโอกาสใหน้กัเรยีนไดฟ้งัการพูดจากเจา้ของภาษา 

อาจฟงัจากตวัผู้พูดหรอืจากสื่อต่างๆ ฟงัเพื่อความเขา้ใจสิง่ที่เกี่ยวข้อง

กบันักเรยีน ใหผู้เ้รยีนมอีสิระที่จะเลอืกฟงัดว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน ซึ่ง

ปจัจุบนัมสีื่อนอกชัน้เรยีนมากมายที่เป็นประโยชน์ในการฝึกทกัษะการ

ฟงัภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในอนิเตอรเ์น็ทที่นักศกึษาสามารถฝึกทกัษะ

การฟงันอกชัน้เรียนได้และมีอิสระที่จะเลือกฟงัด้วยตนเองตามความ

สนใจของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ มอรเ์ลย ์(Morley 1971, 

quoted in Paulston and Bruder 1979 :129) ซึ่งเสนอหลกัเกณฑ์

ทัว่ๆไปในการสร้างแบบฝึกการฟงัว่า บทเรียนการฟงัควรมีการวาง

แผนการสร้างอย่างระมดัระวงั ซึ่งมอรเ์ลยก์ล่าวว่า ภาระงานการฟงัควร

เริม่จากงา่ยไปยากตามความสามารถดา้นภาษาของผูเ้รยีน 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจัจยัเสริมในการ

ยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ การฟงั การ

พดู การอ่านและการเขยีน ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 2) 

เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัเสรมิในการเรยีนภาษาองักฤษตามเพศ และคณะที่

ศกึษา และ3) เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะเพิม่เตมินักศกึษาทีม่ตี่อการเรยีนการ

สอนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ภาคการศกึษา 2  ปีการศกึษา 2555 จํานวน 296 

คน ทีไ่ดม้าโดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling 

Technique) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา

สว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิี่ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่า

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว และวธิกีารวเิคราะห์เน้ือหา ซึ่งผลการวจิยัพบว่า 

1) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปจัจัยเสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ใน

ระดบัมาก 2) นักศกึษาเพศชายและนักศกึษาเพศหญิงมคีวามคดิเหน็ของ

นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นต่อปจัจยัเสรมิทีม่ผีลต่อการยกระดบั

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 3) นักศกึษา

ที่ศึกษาคณะแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปจัจัยเสริมที่มีผลต่อการ

ยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน 

แตกต่างกันอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 4) นักศึกษาสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ไดใ้หค้วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี การนําขา่ว

ภาษาองักฤษมาสอนในชัน้เรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ควรจดักจิกรรมออกค่ายภาษาองักฤษกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ 

เพื่อฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และควรมีการแข่งขันทาง

ภาษาองักฤษตา่งๆ  

 คําสําคญั: ปจัจยัเสริมในการเรียนภาษาองักฤษ, การเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ 

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 

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 

1. บทนํา 

ชีวิตของคนไทยต้อง เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเกือบ

ตลอดเวลาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ดงันัน้การเรียนรู้ภาษาองักฤษจึง

จาํเป็นสาํหรบัเยาวชนไทยอยา่งมาก ภาษาองักฤษจงึเขา้มามบีทบาทใน

หลักสูตรทุกระดับ ไม่ว่าในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศกึษา ดว้ยเหตุน้ีจงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องพฒันาศกัยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการให้ทัดเทียมกับ

ม าต ร ฐ า นส ากล  โ ดยมุ่ ง เ น้ น ให้มี ก า ร จัดก า ร เ รีย น กา รส อ น

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษใหม้คีุณภาพเพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการเล่าเรียนและการประกอบ

อาชีพในอนาคต ทัง้น้ีเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิต

บณัฑติทีม่คีวามรูก้วา้งขวาง มโีลกทศัน์กวา้งไกล เป็นผูใ้ฝรู่ ้สามารถคดิ

อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการดําเนินชวีติ [1] จงึกล่าวไดว้่า การที่บุคคล

มคีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษจงึไดเ้ปรยีบทุกดา้น โดยเฉพาะ

ประเทศไทยทีม่กีารขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัสคม จงึ

มคีวามจําเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษในการติดต่อสื่อสารกบัต่างประเทศ

มากขึ้นตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกบัเมอเร่ [2] ที่กล่าวไวว้่า นักศกึษาไม่

สามารถประสบความสําเรจ็ในการศกึษาได ้หากการเรยีนรูภ้าษากบัการ
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เรยีนรู้เน้ือหาวชิาถูกแยกจากกนัโดยสิ้นเชิง เพราะภาษาไม่ใช่เพยืงแค่

สื่อในการถ่ายทอดเน้ือหา แต่ภาษาเป็นสิง่ที่ควรเรยีนรูพ้รอ้มๆ กบัการ

เรยีนรูเ้น้ือหา กล่าวโดยสรปุคอื การทีน่กัศกึษาเขา้ใจภาษาจะช่วยใหเ้กดิ

การเรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้และเกดิการถ่ายโอนการเรยีนรูเ้มื่อนกัศกึษามคีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะนําวธิกีารเรยีนรูจ้ากวชิาหน่ึงไปต่อยอดกบัอกีวชิาหน่ึง 

ปจัจัยเสริมในการเรียนภาษานัน้ ประยุกต์มาจากทฤษฎีของ 

Frederick Herzberg มชีื่อเรยีกแตกต่างกนั เช่น “motivation-maintenance 

theory” หรอื “dual factor theory”หรอื“the motivation-hygiene theory” ซึ่ง 

แบ่งออกเป็นปจัจยัหลายๆอย่างทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

1. ปจัจยัจงูใจ เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนโดยตรง เป็น 

การกระตุ้นใหเ้กดิความพงึพอใจแก่นักศกึษาใหเ้รยีนภาษาองักฤษได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ เพราะเป็นปจัจยัทีต่อบสนองความตอ้งการภายในไดด้ว้ย  

2. ปจัจยัคํ้าจุน หมายถงึ ปจัจยัทีจ่ะคํ้าจุนใหแ้รงจงูใจในการเรยีน 

ภาษาองักฤษของนกัศกึษามอียู่ตลอดเวลา 

 ตัวอย่างปจัจัยเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี

ประสทิธภิาพคอื เอ็มเลนินิ่ง (m-Learning) หรอืการเรยีนการสอนผ่านทาง

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ดงันัน้ เอม็เลนินิ่ง จงึหมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนโดย

อาศยัโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นสื่อในการเรยีนรู้ทีต่ิดต่อระหว่างผู้เรยีนกบัผูส้อน 

ซึ่งสามารถสื่อสารได้ด้วยเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ที่หน้าจอภาพของ

โทรศพัท์เคลื่อนทีห่รอือุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เป็นการศกึษาทางไกลแบบสอง

ทาง ซึ่งการจดัการเรยีนการสอนผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นสิง่ท้าทายใหม่ใน

ระบบการศกึษาไทยในโลกยุคที่โทรศพัท์เคลื่อนที่เขา้มาเป็นเครื่องมอืในการ

ตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระจาํตวักนัทุกคน การจดัการศกึษาผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่งึ

มชี่องทางมากมาย เป็นสื่อเสรมิการเรยีนรู้ให้นักศกึษาได้อยู่บนฐานของการ

เรยีนรู ้

จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาในอดีตจนถึง

ปจัจุบนั อาจารยภ์าควชิาภาษาองักฤษ สํานักวชิาพื้นฐานและภาษาได้

ให้ความสําคญักบัทกัษะทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ทกัษะการฟงั ทกัษะการพูด 

ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน อย่างไรก็ตามความสามารถทาง

ภาษาองักฤษของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นยงัอยู่ในระดบัที่

ไม่น่าพอใจ ฉะนัน้หากไม่ปรบัวธิกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษจะเป็น

ปญัหากบันกัศกึษาไทยตอ่ไป 

จากสภาพปญัหาดงักล่าวข้างต้น ผนวกกบัอยู่ระหว่างการ

เตรยีมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Economic Communities) 

ในปี พ.ศ. 2558 ผูว้จิยัเล็งเหน็ความสําคญัของภาษาองักฤษและเหน็ว่า

ปญัหาของการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษมมีานาน ดงันัน้ผูว้จิยั

จงึต้องการสํารวจประสิทธิภาพของปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการยกระดบั

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้อาจารย์ของแผนกวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชา

พื้นฐานและภาษาทุกคน พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งหลังจากการสํารวจผู้วิจ ัยนําข้อมูลมาประมวลผล

เพื่อที่จะได้นําไปประยุกต์กบัการการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในชัน้

เรยีนเพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใช้ภาษาองักฤษในการดํารงชวีติประจําวนั

ไดด้ขีึน้ต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปจัจยัเสรมิในการยกระดบัความสามารถในการ

เรยีนภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ การฟงั การพูด การอ่านและการเขยีน 

ของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัเสรมิในการเรยีนภาษาองักฤษตาม

เพศ และสาขาวชิาเอก 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอนภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี  ไดแ้ก่  นักศกึษาสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2555 กําหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใช้ตารางสําเรจ็รูปของ Krejcie & Morgan [3] โดยใชว้ธิกีาร

สุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิตามสดัส่วนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวชิาเอก ได้

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 296 คน   

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  เป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัได้

สร้างขึ้น  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นต่อประสิทธิภาพของปจัจัยเสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษ เป็นแบบสอบถามจํานวน  1  

ชุด  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนที่  1  สอบถามข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

Lists) 

 ตอนที ่2  สอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพของปจัจยัเสรมิที่มี

ผลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษของนักศกึษา

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นคําถามที่ครอบคลุมเน้ือหา 4 ด้าน  

ได้แก่ ปจัจยัเสริมด้านทักษะการฟงั  ปจัจยัเสริมด้านทักษะการพูด 

ปจัจยัเสรมิด้านทกัษะการอ่านและปจัจยัเสรมิด้านทกัษะการเขยีน โดย

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ

ลเิคอรท์ (Likert) ม ี5 ระดบั  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตอนท่ี   1      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

ตาราง 1  แสดงจาํนวนแล ะรอ้ยละ ของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศและคณะ

ทีศ่กึษา 

ขอ้มลูทัว่ไป จาํนวน                                    รอ้ยละ 

1.  เพศ   

      - ชาย 176 59.50 

     - หญงิ 120 40.50 

                 รวม 296 100 

2.  คณะทีศ่กึษา   

     - วศิวกรรมศาสตร ์ 93 31.40 

     - บรหิารธรุกจิ 104 35.20 

     - เทคโนโลยสีารสนเทศ 99 33.40 

                  รวม 296 100 

 จากตาราง 1  พบวา่  นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

ผูเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  จํานวน 176 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 59.50 ที่เหลือเป็นนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นเพศหญิง 

จาํนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 

 ส่วนใหญ่  เป็นนักศึกษาที่ศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ จํานวน  

104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.20 คน เป็นนักศกึษาที่ศกึษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.40 และน้อยที่สุด เป็น

นักศกึษาที่ศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์จํานวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

31.40 

 

ตอนท่ี  2    ผลการศึกษาความคดิเหน็ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นที่มตี่อปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการ

เรยีนภาษาองักฤษ 

ตาราง 2   แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธภิาพของปจัจยั

เสริมที่มีผลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 

 จากตาราง 2 พบว่านักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  

มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการยกระดบั

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น  อยู่ใน

ระดบัมาก ( x  = 3.77) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากทุกด้าน ด้านสูงสุด ได้แก่ ปจัจยัเสริมด้านทกัษะการเขียน                

( x  = 3.83) รองลงมาไดแ้ก่ ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการฟงั ( x  = 3.82) 

ป้จจยัเสรมิดา้นทกัษะการอ่าน ( x  = 3.79) และ ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะ

การพดู ( x  = 3.66) ตามลําดบั 

ตาราง 3   ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นทีม่ต่ีอปจัจยัเสรมิทีม่ผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีน

ภาษาองักฤษ จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 

ดา้น รายการ 

ชาย 

(n = 176  ) 

หญงิ 

(n = 120  ) t Sig. 

x  S.D. x  S.D. 

1. ทกัษะการฟงั 3.84 0.59 3.78 0.66 0.47  0.37 

2. ทกัษะการพดู 3.70 0.66 3.59 0.73 0.45  0.19 

3. ทกัษะการอ่าน 3.81 0.62 3.76 0.65 0.84  0.51 

4. ทกัษะการเขยีน 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  3   ผลการวิ เคราะห์ค่ าสถิติที่ ใช้ ในการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มีต่อปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการยกระดบั

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามเพศ  พบว่า  

นักศึกษามีความคิด เห็นต่อป จัจัย เสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ  โดยภาพรวมและรายดา้นทัง้ 4 

ดา้น มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิต ิโดยนักศกึษาเพศ

ชายมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถใน

การเรยีนภาษาองักฤษโดยรวม ในระดบัสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง  ซึ่ง

ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 1  ที่ไดต้ัง้ไวว้่า นักศกึษาชาย

และนักศึกษาหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการ

ยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ ในดา้นต่างๆ แตกต่าง

กนั  

ตาราง 4  ผลการทดสอบความแตกต่างของความคดิเหน็ของนกัศกึษาสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ทีม่ต่ีอปจัจยัเสรมิทีม่ผีลต่อการยกระดบัความสามารถใน

การเรยีนภาษาองักฤษ จาํแนกตามคณะทีศ่กึษา เป็นรายคู่      

 จากตาราง  4   ผลการวิ เคราะห์ค่ าสถิติที่ ใช้ ในการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มีต่อปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการยกระดบั

ดา้น รายการ 
n = 296 

ระดบั 
x  S.D. 

1. ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการฟงั 3.82 0.62 มาก 

2. ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการพูด 3.66 0.69 มาก 

3. ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการอา่น 3.79 0.63 มาก 

4. ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการเขยีน 3.83 0.65 มาก 

 รวม 3.77 0.59 มาก 

รายการ ENG 

(n = 93) 

BA 

(n =  104) 

IT 

(n = 99) 

F Sig. 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

การฟงั 3.80 0.59 3.64 0.60 4.02 0.61 10.35 0.00* 

การพูด 3.60 0.73 3.48 0.68 3.90 0.59 10.50 0.00* 

การอา่น 3.77 0.65 3.60 0.64 4.01 0.54 11.01 0.00* 

การ

เขยีน 

3.78 0.67 3.68 0.69 4.02 0.54 7.62 0.00* 

รวม 3.74 0.60 3.60 0.59 3.99 0.51 12.01 0.00* 
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ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดย

ภาพรวมทัง้  4 ดา้น พบว่า  นกัศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 2 ที่ไดต้ัง้ไว้

ว่า  นักศึกษาที่คณะต่างกันมีความต้องการปจัจยัเสริมในการเรียน

ภาษาองักฤษในแต่ละดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั ส่วนรายดา้น พบว่า 

ทัง้ 4 ดา้น นกัศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 
ตาราง 5 ผลการวเิคราะห์เนื้อหา และการจดัลําดบัความถี่  ความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นทีม่ต่ีอปจัจยัเสรมิที่มี

ผลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จาํนวน ความถ่ี ร้อยละ 

ความคิดเหน็ 35  44.30 

1.มกีารสอนนอกเวลาทุกอาทติย์เพื่อเสรมิความ

เขา้ใจในการเรยีนภาษาองักฤษใหม้ากยิง่ขึน้ 

 13 16.45 

2. การนําขา่วภาษาองักฤษมาสอนในชัน้เรยีนจะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

 10 12.66 

3. มีการทดสอบหลักการเขยีนให้ถูกต้องและ

แม่นยําและสามารถนําไปใช้กบัการใช้ไวยากรณ์

ของภาษาองักฤษไดด้ยีิง่ขึน้ 

 7 8.86 

4. มกีารสอนฟงักบัอาจารยช์าวต่างชาตใิหม้ากขึน้

เพื่อเพิม่ทกัษะการฟงั 

 5 6.33 

ข้อเสนอแนะ 44  55.70 

6. ควรใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรยีนการสอน

เพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กฟงัสําเนียง 

 17 21.52 

7. ควรจัดกิจกรรมออกค่ายภาษาอังกฤษกับ

มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่ อฝึกภาษาอังกฤษใน

สถานการณ์จรงิ 

 12 15.19 

8 .  ควรจัดประกวดการเขียนเรียงความเป็น

ภาษาองักฤษ 

 9 11.39 

9. ควรบงัคบัให้ใช้ภาษาองักฤษกบัเพื่อนในห้อง

ทกุคาบ 

 4 5.06 

10. ควรเพิ่มชัว่โมงการสนทนากับอาจารย์

ชาวต่างชาต ิ

 2 2.54 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1 .   ผลการศึกษาปจัจัย เสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น พบว่า นักศึกษามคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการ

ยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมทัง้ 4 ดา้น

อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ปจัจยัเสรมิดา้น

ทกัษะการเขยีน ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการฟงั ปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการ

อ่าน และปจัจยัเสรมิดา้นทกัษะการพดู 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนักศึกษาที่มีต่อ

ปจัจยัเสรมิทีม่ผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ 

จําแนกตามเพศ พบว่านักศกึษาเพศชายและนักศกึษาเพศหญิง มคีวาม

คดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการ

เรียนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน แตกต่างกนั

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่

1 ที่ได้ตัง้ไวว้่า นักศึกษาเพศชายและนักศกึษาเพศหญิง มคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีน

ภาษาองักฤษ ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นที่มีต่ อป จัจัย เสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ จําแนกตามคณะที่ศกึษา พบว่า

นักศกึษาที่ศึกษาคณะต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัเสรมิที่มผีล

ต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษโดยภาพรวมทัง้ 

4 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิซึ่งผลการวจิยัเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ตัง้ไว้ว่า นักศึกษาที่ศึกษาคณะต่างกนั มคีวาม

คดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการ

เรียนภาษาองักฤษในด้านต่างๆ แตกต่างกนั โดยภาพรวม นักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยไีทยญี่ปุ่นมคีวามคดิเหน็โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จาํนวน 2 คู ่ไดแ้ก่ 

 คู่ที่  1 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์กับนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 คู่ที่  2  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกับนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุ่นที่มตี่อปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีน

ภาษาองักฤษ สรปุไดด้งัน้ี 

 นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการ

เรยีนภาษาองักฤษ จาํนวน 79 คน โดยแบ่งเป็นความคดิเหน็ 35 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 44.30 และขอ้เสนอแนะ 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.70 

 นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้ความคดิเหน็ว่า ให้มกีารสอนนอก

เวลาทุกอาทิตย์เพื่อเสริมความเข้าใจในการเรยีนภาษาองักฤษให้มาก

ยิง่ขึน้ จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.45 รองลงมา ไดแ้ก่ การนําข่าว

ภาษาองักฤษมาสอนในชัน้เรยีนจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษ จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.66 และน้อยที่สุด คอื มี

การสอนฟงักับอาจารย์ชาวต่างชาติให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการฟงั

จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.33 

 ด้านข้อเสนอแนะ นักศึกษาส่วนใหญ่เสนอว่าควรใช้

ภาพยนตรเ์ป็นสื่อในการเรยีนการสอนเพื่อใหน้ักศกึษาไดฝึ้กฟงัสําเนียง 

จํานวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.52 รองลงมา ได้แก่ ควรจดักิจกรรม

ออกค่ายภาษาองักฤษกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อฝึกภาษาองักฤษใน

สถานการณ์จรงิ จํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.19 และน้อยที่สุด คอื 

ควรเพิม่ชัว่โมงการสนทนากบัอาจารย์ชาวต่างชาติ จํานวน 2 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 2.54 
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อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการวิจ ัยมีประเด็นสําคัญที่ นํามาอภิปราย

ผลการวจิยัดงัน้ี 

 1 .  จากผลการวิจ ัยความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นที่มีต่ อป จัจัย เสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็

ต่อปจัจัยเสริมที่มีผลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียน

ภาษาองักฤษ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.77) ซึ่งปจัจยัเสรมิที่

แสดง จงึอาจกล่าวไดว้่าการสาธติหรอืฝึกทกัษะใหเ้หน็กระบวนการหรอื

วธิกีารจะทําให้ผูเ้รยีนเข้าใจการเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ ช่วยจูงใจในการเรยีนรู้

และทําใหจ้าํหวัขอ้สาํคญัหรอืเน้ือหาวชิาไดม้ากขึน้ 

 2. จากผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาสถาบนั

เทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นที่มีต่ อป จัจัย เสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามเพศ พบว่า 

นักศึกษาที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อต่อปจัจยัเสริมที่มผีลต่อการ

ยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษโดยภาพรวมและราย

ดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งผลวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ที่ตัง้ไวว้่า

นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีต่อปจัจยั

เสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษใน

ดา้นต่างๆ แตกต่างกนั ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้า่มคีวามใกล้เคยีงกบังานวจิยัของ

อรุณี วริยิจติรา [4] ที่กล่าวว่า ความแตกต่าง ระหว่างเพศจรงิๆ มน้ีอย

มาก อาจารย์ผู้สอนต้องสอนนักศึกษาทัง้เพศชายและเพศหญิงให้มี

ความสามารถเท่าเทยีมกนั และไม่ควรตัง้ความคาดหวงัว่าเพศหน่ึงเพศ

ใดจะดเีด่นกว่ากนั สอดคลอ้งกบั สเตรฟเฟ่น [5] ที่ศกึษาเรื่องกจิกรรม

เสรมิในการเรยีนภาษาองักฤษ ด้านทกัษะการฟงั การพูด การอ่านและ

การเขยีน ทีพ่บว่า การเลอืกกจิกรรมที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้ในการสอน

ฟงัภาษาองักฤษจะต้องคํานึงถงึตวัผูเ้รยีนเป็นสําคญั ซึ่งการที่ผูเ้รยีนได้

ฟงัสิง่ที่ตรงกบัความต้องการและเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ

ผูเ้รยีนจะทําใหก้ารเรยีนการสอนฟงับรรลุจดุประสงคไ์ดร้วดเรว็ขึน้ 

 3. จากผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาสถาบนั

เทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นที่มีต่ อป จัจัย เสริมที่มีผลต่อการยกระดับ

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ จําแนกตามคณะที่ศกึษา พบว่า 

นักศึกษาที่คณะต่างกัน นักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที่ 2 ที่ไดต้ัง้ไว้

ว่า  นักศึกษาที่คณะต่างกันมีความต้องการปจัจยัเสริมในการเรียน

ภาษาองักฤษในแต่ละดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั ส่วนรายดา้น พบว่า 

ทัง้ 4 ดา้น นกัศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ

อาจเป็นเพราะว่านักศกึษามคีวามคดิ ทศันคต ิและแรงจูงใจแตกต่างกนั 

เพราะวา่แรงจงูใจเป็นสิง่สาํคญัทีท่ําใหผู้เ้รยีนเกดิความพรอ้มในการเรยีน

และช่วยให้ผู้เรียนสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่คาดหวังได้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิเอน็ท์วสิเทลิ [6] ที่ใหค้วามเหน็ว่า แรงจูงใจ ผูเ้รยีน

จะประสบผลสําเร็จในการเรียนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ 

กล่าวคอืผู้เรยีนที่มแีรงจูงใจในการเรยีนสูงนอกจากจะสามารถเรยีนรูไ้ด้

แล้ว ยงัประสบผลสําเรจ็ในการเรยีนได้มากกว่าผู้เรยีนที่ขาดแรงจูงใจ 

หรอืมแีรงจงูใจในการเรยีนตํ่า 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลวิจยัดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้นํามาพิจารณาและมี

ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลวิจยัไปใช้ 

 จากผลการวิจ ัยในครัง้ น้ี  ผู้วิจ ัยมีข้อพิจารณาเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่ออาจารยผ์ูส้อนระดบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ในการที่จะสรา้งปจัจยัเสรมิที่มผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการ

เรยีนภาษาองักฤษ โดยรวมและในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

     1.1 เน่ืองจากผลวจิยัพบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัเสรมิทีม่ผีลต่อการยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ 

โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าอาจารย์สํานัก

วชิาพืน้ฐานและภาษามคีวามรูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องเน้ือหารายวชิาที่สอน มี

การฝึกสร้างสถานการณ์จําลองในห้องเรียนเพื่อฝึกการฟงั มีการใช้

อุปกรณ์ช่วยในการฝึกพูดภาษาองักฤษในชัน้เรียน เช่น คอมพิวเตอร ์

เครื่องเล่น VCD/DVD มกีลยุทธ์ในการฝึกอ่านที่หลากหลาย และมกีาร

ฝึกการเขยีนอย่างเป็นอิสระมากกว่าการควบคุมเพื่อใหน้ักศึกษาไดเ้กิด

ความคิดสร้างสรรค์ ดงัที่สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ [7] กล่าวว่า

วตัถุประสงคห์ลกัของการสอนภาษาองักฤษนัน้เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถใช้

ภาษาทีเ่รยีนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และสามารถใช้ภาษานัน้ไดเ้ป็นที่เขา้ใจ 

ซึ่งการทําความเข้าใจรูปแบบของภาษาต่างประเทศเป็นงานที่ยากที่สุด

อย่างหน่ึงของผูเ้รยีนภาษา ดงันัน้ครูผู้สอนจะต้องเตรยีมการสอนอย่าง

รอบคอบ เน่ืองจากทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟงั การ

พูด การอ่าน การเขยีน มคีวามสําคญัในการพฒันาศกัยภาพในการ

สื่อสาร 

 1.2 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มีต่อปจัจยัเสริมที่มผีลต่อการยกระดบั

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จําแนกตามเพศ พบว่า 

นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมคีวามคดิเห็นต่อปจัจยัเสริมที่มผีลต่อ

การยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมและ

รายดา้นมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิดงันัน้ อาจารย์

ผู้สอนภาษาองักฤษจึงควรหากลยุทธ์และวิธีในการพฒันาปจัจยัเสริม

ดา้นทกัษะการฟงั พดู อ่านและเขยีนยิง่ขึน้ไป  

 1.3 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มีต่อปจัจยัเสริมที่มีผลต่อการยกระดบั

ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดย

ภาพรวม พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะการฟงั ด้านทกัษะการพูด ด้าน

ทกัษะการอ่านและดา้นทกัษะการเขยีน นักศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่าง

กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิดงันัน้ อาจารย์ผูส้อนภาษาองักฤษจงึควร
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หาเทคนิคและกิจกรรมเสริมเพื่อสอนภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะให้กบั

นกัศกึษาในแต่ละคณะอยา่งเหมาะสม 

 2.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัในครัง้ต่อไป 

     2.1  ควรทําการวิจยัเปรียบเทียบปจัจยัเสริมที่มีผลต่อ

การยกระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษ ตามความคดิเหน็

ของนักศึกษาของมหาวทิยาลยัอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

เขตพืน้ทีต่่างจงัหวดั 

     2.2 ควรมกีารวจิยัคุณลกัษณะของอาจารย์ในแต่ละด้าน

ในรูปแบบเชิงลึก เช่น คุณลกัษณะด้านการเรียนการสอนก็ควรมี

การศกึษาถงึรปูแบบ วธิกีารเรยีนและเทคนิคการสอนที่มคีวามเหมาะสม

กบัคณุลกัษณะของเน้ือหาวชิา โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นภาษาองักฤษและ

ภาษาญี่ปุ่นเน่ืองจากมรีูปแบบการเรยีนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างกนั
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Abstract— The aim of this study is to identify the factors 
which affect English speaking problems among 
engineering students at Thai-Nichi Institute of Technology 

(TNI). This study looked at five aspects: attitude, 
motivation, personality, exposure to English, and 
management in teaching and learning English. The study 
also examines the comparison of the causes of English 
speaking problems according to students’ gender.  Self-
compiled questionnaires were distributed to 154 first-year 
and second-year engineering students and conducted 
during the first semester of the academic year of 2013 at 
TNI. Stratified random sampling technique was applied. 
Statistics used for analysing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and t-test. The 
findings showed that the main causes of the students’ 
English speaking problems were management in teaching 
and learning English, exposure to English, and personality. 
These factors were identified at a moderate level. However, 
motivational and attitude factors were identified at a low 
level of problem. This present study discusses these 
findings and makes implications for increasing students’ 
opportunity to acquire a higher level of English speaking 
proficiency. 
 
Keywords— factors affecting English speaking problems, 
causes of English speaking problems, teaching and 
learning English speaking, engineering students, speaking 
and listening problems 

I. INTRODUCTION 
 
This year, in 2015, Thailand will be officially integrated 

with ASEAN Economic Community (AEC). AEC 2015 is 
significant to the Thai economy as entrepreneurs in ten 
member countries can invest anywhere in these countries. 
Consequently, there will be a free flow of goods, services and 
skilled workforce [1]. In terms of a common language of 
communication for AEC members, all ten members have 
agreed to use English as an official language for business. 
Moreover, English is cited as the major language of 
international business, diplomacy, science and professionals 
[2]. In the field of engineering English language is an 

important language tool for communication between different 
cultures where English is not a native tongue [3]. 

However, there are numerous articles, reports, research, etc. 
from various Thai and foreign organisations that have 
criticised English language communication abilities of 
graduate employees. For example, one of the directors of the 
Academic Training Section of the Tourist Authority of 
Thailand stated that Thai graduates have a weak command of 
English. Another case in the information technology sector, 
Dr. Rom Hiranyapruk, director of Thai Software Park, stated 
that Thais have high proficiency in technology but their 
English competence is below the average level. Lastly, 
companies that have employed graduates from TNI and other 
universities have also made comments about the low level of 
English communication ability of these graduate employees. 

What has caused the difficulties in learning English, more 
specifically English speaking among Thai learners? Research 
in Thailand has been carried out to investigate the factors 
which affect a low proficiency level of English 
communication skills among school and university students. 
Examples are Mokkarawat [4], Muangmood [5], Wanthanasut 
[6], etc. however the samples of these studies were not in the 
field of engineering. There has been very little empirical 
research investigating the factors which affect the English 
speaking problems of engineering students. This research 
decided to undertake an investigation to identify the causes of 
speaking difficulties faced by engineering students. This could 
serve as a reference for instructors and syllabus designers at 
TNI to improve teaching and learning English with regard to 
speaking skills. 

This study seeks to investigate and answer the following 
questions. 

1. Which factors affect English speaking problems among 
engineering students at Thai-Nichi Institute of Technology? 
    2. Are there any differences in the factors affecting English 
speaking problems between male and female students at Thai-
Nichi Institute of Technology? 

II. LITERATURE REVIEW 
There are several factors that lead to a poor English  

speaking performance even though the students have been 
studying English for more than ten years. This present study 
considers five causes of problem. The first is the students’ 
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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.  

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.  

C. Data analysis 
The statistical analysis was conducted utilising the 

Statistical Package of Social Science (SPSS) 13.0 for Window. 
The descriptive statistics were utilised to rank the problems 
from the highest problems to the least problems. Then, a t-test 
was utilised to determine the differences of the mean scores 
between two variables. 

 

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 

Total  
(N=154) 

Mean SD. Frequency of 
problem levels 

1. Attitude 2.31 0.74 Low 
2. Motivation 2.18 0.67 Low 
3. Personality 2.71 0.88 Moderate 
4. Exposure to English 2.89 0.97 Moderate 
5. Management  3.09 0.99 Moderate 
Total 2.55 0.61 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 
and female counterparts at Thai-Nichi Institute of Technology? 
    This part presents the comparison of five causes affecting 
English speaking problems between male students and female 
peers. A t-test was carried out to identify the significance level 
of the difference. The criterion set for the value of 
significance is  <.05. 
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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 

Gender  
Males Females 

Mean SD. Mean SD. t P 

1. Attitude 2.33 0.76 2.20 0.63 0.91 0.366 

2. Motivation  2.22 0.66 2.02 0.65 1.55 0.122 
3. Personality 
 

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 
Total 
 

2.57 0.64 2.48 0.50 0.74 0.464 
* Statistical significant at .05 level 

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 self-
confidence. 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).  

 
 

 
     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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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมจีุดประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใช้สื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการ

สอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเพื่อศึกษาเจตคติของ

นักศกึษาและอาจารย์ผูส้อนที่มตี่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอที่

ใช้ในการสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน รวมทัง้เพื่อศึกษาเจต

คติของผู้เรยีนต่อการสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานโดยใช้สื่อ

สตรีมมิ่งวิดีโอ  กลุ่ มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั ้นปีที่  1 ของ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึ่งลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 53 คน และอาจารยผ์ู้สอน

กระบวนวชิาดงักล่าวอกี 2 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื สื่อสตรมีมิง่

วดิีโอซึ่งเป็นวิดีโอคลิปบนัทึกภาพและเสียงของอาจารย์ผู้สอนรวมถึง

ภาพและตวัอกัษรประกอบคาํบรรยายเน้ือหาวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

จํานวน 2 บท แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาองักฤษของ

นักศกึษา แบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติต่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่

วดิโีอที่ใช้ในการสอน แบบสอบถามเพื่อวดัเจตคติต่อการสอนด้วยสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอ แบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีน และแบบสมัภาษณ์เพื่อ

วดัเจตคตติอ่การสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ กลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบ

ก่อนและหลงัเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ และทําแบบวดัเจตคตหิลงัเรยีน

ดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ จากนัน้จงึนําข้อมูลที่ไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสงัเกต

พฤติกรรมการเรียนของกลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์ถูกนํามา

วเิคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามรู้ในเน้ือหา

ภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น มีเจตคติเชิงบวกต่อสื่อสตรมีมิง่วิดโีอที่ใช้ในการ

สอนและต่อการสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 

 คาํสาํคญั: การสอนโดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอ, การสอนภาษาองักฤษ 

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 

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  

1. บทนํา 

 การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสารสนเทศในปจัจุบันทําให้รูปแบบและวิธี

การศกึษาเรยีนรูแ้ตกต่างจากการเรยีนการสอนในลกัษณะเดมิ กล่าวคอื 

จากการเรียนรู้แบบดัง้เดิมที่ให้ความสําคญักับผู้สอน กลายเป็นการ

เรยีนรู้แบบเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางที่ให้ผู้เรียนมบีทบาทมากขึ้น และ

เปลี่ยนการเรยีนรูจ้ากการฟงัการบรรยายไปเป็นการเรยีนรู้ที่ผูเ้รยีนต้อง

เรยีนรู้ผ่านการทําด้วยตนเอง [1] นอกจากน้ี ยงัมีการเปลี่ยนแปลง

มมุมองทีม่ตี่อการเรยีนรู ้โดยเปลีย่นจากความเชื่อเดมิที่ว่า การเรยีนรูค้อื

การจดจาํขอ้มลู มาเป็นการเรยีนรูค้อืการคน้พบและการใชข้อ้มูล [2] และ

มีการเน้นการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์โดยให้ผู้เรียนค้นพบด้วย

ตนเอง (Learning by Discovery) รวมถงึการเรยีนรู้วธิกีารเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง (Learning How to Learn) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในหลากหลายรูปแบบ [3] และเน่ืองจาก

คอมพวิเตอร์เป็นภาพลกัษณ์ของกระแสนิยมและความทนัสมยั การใช้

คอมพวิเตอร์ในการสอนภาษาจงึช่วยเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนซึ่ง

เป็นองคป์ระกอบที่สําคญัมากอย่างหน่ึงที่ช่วยให้เกิดผลสมัฤทธิใ์นการ

เรยีนรูภ้าษา [4] สอดคล้องกบัความเชื่อที่ว่า การกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกิด

แรงจูงใจในสิ่งที่เรียน สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี เน่ืองจาก

แรงจงูใจเป็นตวักําหนดวตัถุประสงคแ์ละพฤตกิรรมของคน [5] 
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 นอกจากน้ี การใชค้อมพวิเตอรใ์นการสอนภาษายงัช่วยใหผู้เ้รยีนมี

โอกาสประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนไดม้ากกวา่การเรยีนแบบธรรมดา

ในหอ้งเรยีน เน่ืองจากผูเ้รยีนสามารถกําหนดเวลาในการเรยีน สถานที่

เรยีน และลําดบัของเน้ือหาทีต่อ้งการเรยีนไดต้ามทีต่นเองตอ้งการ ทําให้

การเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งอสิระตามความตอ้งการของผูเ้รยีน [3] 

 การใชส้ื่อคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะของสตรมีมิง่วดิโีอ (Streaming 

Video) เป็นการนําสื่อในรูปแบบสตรมีมิง่มเีดยี (Streaming Media) ซึง่

เป็นการจดัทาํไฟลภ์าพและเสยีงในรปูแบบบบีอดับนอนิเตอรเ์น็ตเพื่อให้

ผูช้มไมต่อ้งเสยีเวลาคอยในการดาวน์โหลดไฟล ์ มาใชใ้นการบรรยาย

เน้ือหาของบทเรยีน ช่วยใหผู้เ้รยีนไดฟ้งัเน้ือหาบทเรยีนที่ผูส้อนบรรยาย

ไปพรอ้ม ๆ กบัการไดเ้หน็ตวัอกัษร ภาพน่ิง หรอืภาพแอนนิเมชัน่ 

(Animation) ควบคู่กนัไปดว้ย ซึง่สื่อสตรมีมิง่วดิโีอสามารถนํามาใชไ้ด้

ทัง้ในรปูแบบออนไลน์ (online) หรอืออฟไลน์ (offline) ทีเ่ป็นการ

บนัทกึภาพลงเทปวดิโีอหรอืแผน่ดวีดีใีนลกัษณะของวดิโีอคลปิเพื่อรกัษา

คณุภาพและความสมํ่าเสมอของการบรรยายบทเรยีน สาํหรบัขอ้ดขีอง

การสอนในลกัษณะน้ีคอื ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าการเรยีนรูจ้ากการไดย้นิหรอืการอ่านขอ้ความเพยีงอยา่งเดยีว 

[6]  เน่ืองจากสื่อสตรมีมิง่วดิโีอสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจแนวคดิและ

กระบวนการทีย่ากต่อการอธบิายดว้ยตวัหนงัสอืและรปูภาพทีใ่ชใ้นการ

เรยีนการสอนแบบทัว่ไป (Klass, 2003 อา้งใน [6]) นอกจากน้ี การสอน

โดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอยงัช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนจดจาํขอ้มลูทีเ่รยีนไดด้ี

ยิง่ขึน้ และช่วยพฒันาผูเ้รยีนในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (Grades 

and performance) ความพรอ้มในการเรยีน (School readiness) 

ความสามารถในการเรยีนแบบร่วมมอื (Student’s collaborative 

abilities) พฒันาการทางการศกึษาโดยรวม (Overall academic 

development) และเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการทํางาน (Workforce 

preparation) [4] 

 การใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการเรยีนการสอนมจีดุประสงคห์ลกัเพื่อลด

ขอ้จาํกดัทีม่ใีนการสอนแบบบรรยาย และเป็นการตอบสนองรปูแบบการ

เรยีนของผูเ้รยีนทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดย

ไมม่ขีอ้จาํกดัในเรื่องของเวลาและสถานที ่ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนหรอืฝึก

บทเรยีนซ้ําไดต้ลอดเวลาทีต่อ้งการ นอกจากน้ี สื่อสตรมีมิง่วดิโีอสามารถ

ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนไดม้ากกวา่สือ่การเรยีนการสอนทัว่ไป 

เน่ืองจากมภีาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั ทําใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์ยิง่ขึน้ [7]  

 จากขอ้ดขีองการใชส้ือ่สตรมีมิง่วดิโีอดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหม้ี

การศกึษาผลของการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการเรยีนการสอนในหลาย

สถาบนัการศกึษา ตวัอย่างเช่น งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัการใชส้ื่อสตรมี

มิง่วดิโีอในการสอนกระบวนวชิาวศิวกรรมศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรทีี ่

Technical School of Industrial Engineering and Aeronautical 

Engineering of Terrassa [8] และงานวจิยัทีท่ดลองใช้เทคโนโลยสีตรมี

มิง่มเีดยีในการสอนวชิาชวีวทิยาระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยั North 

Carolina ทัง้ในแบบออนไลน์และในหอ้งเรยีน [9] สว่นทีม่หาวทิยาลยั 

Manchester Royal Infirmary มกีารศกึษาการทดลองใชส้ื่อสตรมีมิง่

วดิโีอออนไลน์ในการบรรยายเน้ือหาทางการแพทย ์ [10] และที ่ The 

University of Melbourne มกีารศกึษาการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการ

เรยีนการสอนอย่างตอ่เน่ืองมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 [1] ซึง่ผลทีไ่ดจ้าก

งานวจิยัเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ สื่อสตรมีมิง่วดิโีอชว่ยใหก้ระบวนการ

เรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิใ์นการ

เรยีนสงูขึน้ และมทีศันคตทิี่ดตี่อการเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการ

สอนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ในลกัษณะออฟไลน์ (offline) โดยมี

วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

• เพื่อศกึษาผลของการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการสอนกระบวน

วชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

• เพื่อศกึษาเจตคตขิองอาจารยผ์ูส้อนประจํากระบวนวชิาและ

นกัศกึษา ทีม่ตี่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอทีใ่ชใ้นการ

เรยีนการสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

• เพื่อศกึษาเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ตี่อการเรยีนการสอนกระบวน

วชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 โดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 

2. ขัน้ตอนการทาํวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการทดลองโดยใชก้ารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่ 1 มหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ีล่งทะเบยีน

เรยีนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ในภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 

2555 จาํนวน 53 คน และอาจารยผ์ูส้อนประจาํกระบวนวชิา จาํนวน 2 

คน มขี ัน้ตอนในการทําวจิยัดงัน้ี 

2.1 สรา้งเครื่องมอืในการวจิยั ซึง่ไดแ้ก่ 

 2.1.1 จดัทําสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ ดว้ยการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 

ศึกษาเ น้ือหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 และกําหนด

วตัถุประสงคใ์นการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการสอน จากนัน้จงึทําแผนการ

สอนโดยใช้สื่อสตรีมมิ่งวดิีโอจํานวน 6 แผน สําหรบั 6 คาบเรียน และ

จดัทําสตอรีบ่อรด์ (Storyboard) เพื่อกําหนดลําดบัขัน้ตอนการสอนตาม

แผนการสอน  โดยเน้นให้มีการแสดงคําบรรยายและข้อความสําคญั

ประกอบคู่ขนานไปกับภาพวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคําศัพท์และ

ประเดน็ที่ผูส้อนกล่าวถงึไดม้ากขึน้ แล้วจงึใหผู้เ้ชี่ยวชาญจํานวน 2 ท่าน

ประเมนิความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา และความเหมาะสมของคําบรรยายที่

แสดงคู่ขนานไปกบัภาพวดิโีอ แล้วจงึปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ

ผูเ้ชีย่วชาญ และถ่ายทําสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ และบนัทกึลงแผน่ดวีดี ี

 2.1.2 สรา้งแบบทดสอบผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาองักฤษซึ่งเป็น

คําถามแบบอัตนัย  ที่ ให้ผู้ เ รียนระบุคําคุณศัพท์ที่ ใช้สําหรับการ

เปรยีบเทยีบในขัน้กว่า (Comparative) และขัน้สูงสุด (Superlative) ตอบ

คําถามจากการอ่านกราฟ (Graphs) แก้ไขประโยคภาษาองักฤษที่มี

ขอ้ผดิพลาดที่พบบ่อย (Common mistakes) และจดบนัทกึย่อ (Note 

taking) จากนัน้จงึให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 2 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
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เน้ือหา รวมถึงความยากง่ายของแบบทดสอบ และความชัดเจนทาง

ภาษา แล้วจึงนําแบบทดสอบกลับมาปรับปรุงตามคําแนะนําของ

ผูเ้ชีย่วชาญ และนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันักศกึษา 3 คน เพื่อหา

ความเป็นปรนยัของเครื่องมอื  

2.1.3  สรา้งแบบสอบถามเพื่อวดัเจตคตทิีม่ตี่อประสทิธภิาพของสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอจาํนวน 10 ขอ้ สําหรบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษากลุ่ม

ตวัอยา่งประเมนิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบูรณ์จากทัง้สองฝา่ย โดยเริม่จาก

การศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัเจตคต ิ แลว้สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุม

หวัขอ้เกีย่วกบัคณุภาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ เน้ือหาทีใ่ชส้อน และวธิกีาร

สอน จากนัน้จงึนําแบบสอบถามไปใหท้ีป่รกึษาโครงการวจิยัประเมนิ

ความตรงเชงิเน้ือหา ความเป็นปรนยั และความชดัเจนทางภาษา แล้วจงึ

ปรบัปรงุแกไ้ขตามคําแนะนําของที่ปรกึษาโครงการวจิยั และนําแบบวดั

เจตคตไิปทดลองใชก้บันกัศกึษา 3 คน เพื่อตรวจสอบความชดัเจน 

ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของภาษาอกีครัง้หน่ึง สาํหรบัการ

กําหนดการแปลความคา่คะแนนเจตคตเิฉลีย่ของขอ้ความมดีงัน้ี 

  3.51 – 4.00  แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิบวกมาก 

  2.51 – 3.50   แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิบวก 

  1.51 - 2.50  แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิลบ 

  0.00 – 1.50  แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิลบมาก 

2.1.4 สรา้งแบบสอบถามเพื่อวดัเจตคตติ่อการเรยีนการสอนดว้ยสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอจาํนวน 7 ขอ้ โดยเริม่จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัเจต

คต ิ แลว้จงึสรา้งแบบสอบถามโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) และนําแบบวดัเจตคตไิปใหท้ีป่รกึษาโครงการวจิยัตรวจสอบความ

ตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) ความเป็นปรนัย และความชดัเจนทาง

ภาษา แล้วนํามาปรบัปรงุตามคําแนะนําของทีป่รกึษาโครงการวจิยั และ

นําไปทดลองใชก้บันักศกึษา 3 คน เพื่อตรวจสอบความชดัเจน ความ

เหมาะสม และความถูกตอ้งของภาษาอกีครัง้หน่ึง ส่วนการกําหนดการ

แปลความคา่คะแนนเจตคตเิฉลีย่ของขอ้ความมดีงัน้ี 

  3.51 – 4.00  แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิบวกมาก 

  2.51 – 3.50   แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิบวก 

  1.51 - 2.50  แปลไดว้า่  มเีจตคตเิชงิลบ 

 0.00 – 1.50  แปลไดว้า่   มเีจตคตเิชงิลบมาก 

  2.1.5 สรา้งแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนซึง่ครอบคลุมหวัขอ้ดงัน้ี 

บรรยากาศในการเรยีน (สงัเกตจากความสนใจและตัง้ใจทําแบบฝึกหดั 

ตลอดจนการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็) ความสนใจทีม่ตี่อการ

เรยีนภาษาองักฤษโดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอ (สงัเกตจากพฤตกิรรมการ

ตัง้ใจฟงั รวมถงึการจดบนัทกึขอ้มลูหรอืคาํศพัท)์ การมสี่วนร่วมในชัน้

เรยีน (สงัเกตจากการตอบคาํถาม การปรกึษากนัในการทําแบบฝึกหดั 

และการซกัถามขอ้สงสยั) และความเขา้ใจในบทเรยีน (สงัเกตจากการ

สนทนากบัเพื่อนรว่มชัน้เกีย่วกบัเน้ือหาทีเ่รยีน ความถูกตอ้งในการตอบ

คาํถาม ความสามารถในการทําแบบฝึกหดั และการใชเ้วลาตามกําหนด

ในการทําแบบฝึกหดั) จากนัน้จงึใหท้ีป่รกึษาโครงการวจิยัประเมนิความ

เหมาะสมของหวัขอ้ในการสงัเกตพฤตกิรรม และนํามาปรบัปรงุแกไ้ข

ตามคาํแนะนําของทีป่รกึษาโครงการวจิยั 

 2.1.6 สรา้งแบบสมัภาษณ์เพื่อวดัเจตคตติ่อการเรยีนภาษาองักฤษ

ดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ โดยตัง้ประเดน็คาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์เพื่อ

มุง่หารายละเอยีดของคาํตอบทีไ่ดจ้ากแบบวดัเจตคตทิีม่ตี่อการเรยีนดว้ย

สื่อสตรมีมิง่วดิโีอ รวมถงึปญัหาและขอ้เสนอแนะ จากนัน้จงึนําประเดน็

คาํถามทีต่ ัง้ไวไ้ปใหท้ีป่รกึษาโครงการวจิยัตรวจสอบความตรงทางดา้น

เน้ือหาและความชดัเจนของคาํถาม และปรบัปรงุตามคาํแนะนํา 

2.2 เลอืกกลุ่มตวัอยา่งจากนักศกึษาชัน้ปีที ่ 1 ทีล่งทะเบยีนเรยีนกระบวน

วชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555  

2.3 ทดสอบภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลอง 

2.4 ใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ใน

หอ้งเรยีนแทนการสอนดว้ยอาจารย ์ ใชเ้วลา 6 คาบ ซึง่เน้ือหาของสื่อ

สตรมีมิง่วดืโีอครอบคลุมหวัขอ้ดงัน้ี การใชค้าํคุณศพัท ์ (Adjectives) ใน

การเปรยีบเทยีบ การอ่านกราฟ (Graphs) การแก้ไขขอ้ผดิพลาดที่พบ

บ่อย (Common mistakes) ในภาษาองักฤษ และการจดบนัทกึยอ่ (Note 

taking) 

  

2.5 บนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งการเรยีน  

2.6 ทดสอบภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง 

2.7 วดัเจตคตขิองอาจารยผ์ูส้อนประจํากระบวนวชิาและนักศกึษากลุ่ม

ตวัอยา่งต่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน

กระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  

2.8 วดัเจตคตขิองกลุ่มตวัอยา่งต่อการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ

พืน้ฐาน 2 ดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ  

2.9 สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 6 คน เกี่ยวกบัเจตคตทิีม่ตี่อการเรยีนการ

สอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานโดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 

2.10 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและ t-test สว่นขอ้มลูเชงิคณุภาพถูกนํามาวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา 

 

3. ผลการวิจยั 

3.1 กลุ่มตวัอยา่งมผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนกระบวนวชิาภาษาองักฤษ

พืน้ฐาน 2 สงูขึน้หลงัการเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ รายละเอยีดตาม

ตารางที ่1 
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ตารางที ่ 1 ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนกระบวนวชิาภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่าง 

ก่อนและหลงัเรยีนดว้ยสือ่สตรมีมิง่วดิโีอ  

การ 

ทดสอบ 

คะแนน 

เตม็ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 

สถติทิดสอบ 

t-Test 

P-value 

ก่อนเรยีน 30 15.62 5.30  

6.959 

 

0.000* หลงัเรยีน 20.57 4.48 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

3.2 กลุ่มตวัอย่างมเีจตคตเิชงิบวกต่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ

ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

รายละเอยีดตามตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอประสทิธภิาพของสือ่สตรมีมิง่วดิโีอที่

ใชใ้นการเรยีนการสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2   

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความหมาย 

2.92 6.69 ด ี

 

 ทัง้น้ี กลุ่มตวัอยา่งมเีจตคตเิชงิบวกต่อคุณภาพของเสยีงบรรยายใน

สื่อสตรมีมิง่วดิโีอมากทีส่ดุ ตามดว้ยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการสอน และความ

ชดัเจนของภาพในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ ในขณะทีใ่หค้ะแนนกบัความชดัเจน

ของตวัอกัษรบรรยายน้อยทีสุ่ด รายละเอยีดตามตารางที ่3 

 

ตารางที ่3 เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอประเดน็ต่าง ๆ เกีย่วกบั

ประสทิธภิาพของสือ่สตรมีมิง่วดิโีอทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน

กระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2   
ขอ้ความ Mean ความหมาย 

1. ความชดัเจนของภาพในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 3.05 เชงิบวก 

2. ความชดัเจนของตวัอกัษรบรรยายในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 2.62 เชงิบวก 

3. การจดัวาง lay out หรอืรปูแบบของภาพและคาํ

บรรยายในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 

2.96 เชงิบวก 

4. คุณภาพของเสยีงบรรยายในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 3.24 เชงิบวก 

5. เน้ือหาทีใ่ชใ้นการสอนในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 3.19 เชงิบวก 

6. วธิกีารสอนทีใ่ชใ้นสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 2.64 เชงิบวก 

7. ระดบัภาษาทีใ่ชใ้นสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ 2.90 เชงิบวก 

8. ระดบัความเรว็ทีอ่าจารยผ์ูส้อนบรรยาย 2.81 เชงิบวก 

9. ความชดัเจนของคําอธบิายในประเดน็ต่าง ๆ ในสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอ 

2.90 เชงิบวก 

10. ระยะเวลาทีใ่หน้กัศกึษาในการทาํแบบฝึกหดั 2.88 เชงิบวก 

 

3.3 กลุ่มตวัอย่างมเีจตคตเิชงิบวกต่อการเรยีนกระบวนวชิาภาษาองักฤษ

พืน้ฐาน 2 โดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอ รายละเอยีดตามตารางที ่4 

 

ตารางที ่4 เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนกระบวนวชิา

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 โดยใชส้ือ่สตรมีมิง่วดิโีอ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความหมาย 

2.51 1.92 เชงิบวก 

   

 ทัง้น้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มเีจตคตเิชงิบวกต่อการสอนดว้ยสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอ โดยเชื่อวา่การสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอชว่ยใหผู้เ้รยีน

เขา้ใจบทเรยีนไดด้ไีมน้่อยไปกวา่การสอนแบบปกตดิว้ยอาจารย ์ และสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอทําใหบ้ทเรยีนมคีวามน่าสนใจ อกีทัง้ยงัเหน็วา่การใชส้ื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอทําใหส้ามารถเพิม่จาํนวนนกัศกึษาต่อหอ้งได ้ อยา่งไรก็

ตาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มเีจตคตเิชงิลบต่อประเดน็อื่น ๆ ทัง้หมด 

รายละเอยีดตามตารางที ่5 

 

ตารางที ่5 เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอประเดน็ต่าง ๆ เกีย่วกบัการเรยีนการ

สอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 โดยใชส้ือ่สตรมีมิง่วดิโีอ 

ขอ้ความ ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

1. สื่อ Streaming video ทาํใหบ้ทเรยีนมคีวามน่าสนใจ

มากขึน้ 
2.68 เชงิบวก 

2. การเรยีนดว้ยสื่อ Streaming video ทาํใหบ้รรยากาศ

ในการเรยีนน่าเบื่อ 
2.28 เชงิลบ 

3. การสอนดว้ยสื่อ Streaming video ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ

บทเรยีนไดด้ไีมน้่อยไปกวา่การสอนแบบปกตดิว้ยอาจารย ์
2.77 เชงิบวก 

4. การสอนดว้ยสื่อ Streaming video ทาํใหอ้าจารยไ์ม่

สามารถคมุนกัศกึษาในชัน้เรยีนใหต้ัง้ใจเรยีนได ้
2.40 เชงิลบ 

5. การใชส้ื่อ Streaming video ในการสอนภาษาองักฤษ

พืน้ฐานทาํใหส้ามารถเพิม่จาํนวนนกัศกึษาต่อหอ้งได ้
2.59 เชงิบวก 

6. การสอนดว้ยสื่อ Streaming video ไมส่ามารถทดแทน

การสอนดว้ยอาจารยต์ามปกตไิด ้
2.41 เชงิลบ 

7. ควรมกีารใชส้ื่อ Streaming video ในการเรยีนการสอน

กระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานอยา่งเตม็รปูแบบ 
2.43 เชงิลบ 

 

 อยา่งไรกต็าม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นแบบสอบถาม

เพื่อวดัเจตคตติ่อการเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอวา่ การเรยีนโดยใชส้ื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอทําใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถถามคาํถามระหวา่งเรยีนได ้

เน่ืองจากเป็นการสื่อสารทศิทางเดยีว (One-way communication)  

 นอกจากน้ี จากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใช้

เวลาในการปรบัตวัในการเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอซึง่เป็นการเรยีน

แบบใหมท่ีย่งัไม่คุน้เคยในช่วง 2 คาบแรก โดยในช่วงคาบเรยีนที ่ 3 

จนถงึคาบเรยีนสดุทา้ยของการทดลอง กลุ่มตวัอย่างเริม่คุน้เคยกบัการ

เรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ และตัง้ใจเรยีนเป็นอยา่งมาก ดงัจะเหน็ได้

จากบรรยากาศในการเรยีนซึง่คอ่นขา้งเงยีบมากในช่วงระหวา่งทีม่กีาร

บรรยายเน้ือหา กลุ่มตวัอย่างสนใจฟงัและดสูื่อสตรมีมิง่วดิโีอเป็นอย่างด ี

ตลอดจนมกีารจดบนัทกึ และตัง้ใจทําแบบฝึกหดัดมีากตลอดการทดลอง  

 ในสว่นของการสมัภาษณ์พบว่า ความรูส้กึของผูใ้หส้มัภาษณ์ 6 คนที่

มตี่อการเรยีนการสอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 โดยใชส้ื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอมดีงัน้ี นักศกึษา 2 คนชอบสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ ในขณะทีอ่กี 

2 คนไมช่อบ และอกี 2 คนคดิว่าสื่อสตรมีมิง่วดิโีอมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี 

โดยสามารถสรปุขอ้ดแีละขอ้เสยีของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัการสอนโดยอาจารยใ์นหอ้งเรยีนไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของสือ่สตรมีมิง่วดิโีอเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสอน

โดยอาจารยใ์นหอ้งเรยีน 

การสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ การสอนโดยอาจารยใ์นหอ้งเรยีน 

- เหมาะกบัการสอนไวยากรณ์ 

(Grammar) หรอืเน้ือหาทีจ่าํเป็นตอ้ง

ใหผู้เ้รยีนมสีมาธใินการเรยีน หรอืนัง่

ฟงัเงยีบ ๆ  

- อาจารยผ์ูส้อนในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอไม่

สามารถสงัเกตไดว้่านกัศกึษาเขา้ใจ

บทเรยีนหรอืไม ่

- ไมม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างอาจารยแ์ละ

นกัศกึษา 

- นกัศกึษาสามารถถามคาํถามไดเ้ฉพาะ

ทา้ยคาบเรยีนเทา่นัน้ ไมส่ามารถถาม

คําถามในระหว่างเรยีนได ้ 

- รายละเอยีดของเน้ือหาทีส่อนมคีวาม

ครบถว้น 

- เหมาะกบัการสอนทกัษะฟงั-พูด ทีเ่น้น

การสื่อสารระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบั

นกัศกึษา และทกัษะอา่น-เขยีน 

เน่ืองจากนกัศกึษาสามารถถามคาํถาม

อาจารยไ์ด ้  

- อาจารยผ์ูส้อนสามารถสงัเกตไดว้่า

นกัศกึษาเขา้ใจบทเรยีนหรอืไม ่โดยดู

จากทา่ทขีองนกัศกึษาในการเรยีน 

- นกัศกึษามปีฏสิมัพนัธก์บัอาจารย ์ทาํ

ใหรู้ส้กึตื่นเตน้ในการเรยีนมากกว่า 

- นกัศกึษาสามารถถามคาํถามได้

ตลอดเวลา  

- อาจารยอ์าจพลาดรายละเอยีดของ

เน้ือหาทีต่อ้งสอน ทาํใหส้อนเน้ือหา

บางส่วนไดไ้มค่รบถว้น  

 

 อยา่งไรกต็าม นกัศกึษา 1 คนเหน็วา่ การสอนภาษาองักฤษจะมี

ประสทิธภิาพหรอืไมไ่มไ่ดข้ึน้อยูก่บัวา่เป็นการสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ

หรอืเป็นการสอนดว้ยอาจารยใ์นหอ้งเรยีน หากแต่ขึน้อยู่กบัตวัอาจารย์

ผูส้อน ในขณะทีน่กัศกึษาอกี 1 คนเหน็วา่ การสอนโดยอาจารยใ์น

หอ้งเรยีนมปีระสทิธภิาพดกีวา่การสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ เน่ืองจาก

สื่อสตรมีมิง่วดิโีอนัน้ทําใหบ้รรยากาศในหอ้งเรยีนเงยีบเกนิไป อกีทัง้ใน

การเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอนัน้ ไมม่อีาจารยก์ระตุน้ใหเ้รยีน  

 นอกจากน้ี ยงัเป็นทีน่่าสงัเกตอกีดว้ยว่า นกัศกึษาทุกคนเหน็ดว้ยกบั

การใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการสอนเสรมิภาษาองักฤษ โดยมคีวามเหน็

ตรงกนัวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อนกัศกึษาทีข่าดเรยีนและนักศกึษา

ทีส่นใจตอ้งการเรยีนบทเรยีนซ้ําเพื่อทบทวน โดยเหน็ว่าควรอพัโหลดสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอไวใ้นเวบ็ไซต ์ เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเลอืกดไูดใ้นทุก

เวลาและสถานทีต่ามตอ้งการ ในส่วนของอาจารยผ์ูส้อน นกัศกึษา 3 คน

ตอ้งการใหเ้ป็นอาจารยช์าวไทย เน่ืองจากไม่คุน้เคยกบัสําเนียงของ

อาจารยช์าวต่างชาตเิจา้ของภาษา ในขณะที่ 2 คนตอ้งการใหม้ที ัง้

อาจารยช์าวไทยและชาวต่างชาต ิ โดยตอ้งการใหอ้าจารยช์าวไทยสอน

ไวยากรณ์และอาจารยช์าวต่างชาตสิอนทกัษะฟงัและพูด และใหม้คีาํ

บรรยายไทยขึน้ในทุกคําทีอ่าจารยช์าวต่างชาตพิดู มนีกัศกึษาเพยีงคน

เดยีวเทา่นัน้ทีต่อ้งการอาจารยช์าวต่างชาต ิโดยตอ้งการใหพู้ดชา้ ๆ และ

ใหม้คีาํบรรยายภาษาองักฤษขึน้ประกอบทุกคาํทีอ่าจารยพ์ูด 

 

4. อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการวจิยัดงักล่าว มปีระเดน็สาํคญัทีอ่าจนํามาอภปิรายไดด้งัน้ี 

4.1 ปจัจยัซึง่ทําใหค้ะแนนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งเพิม่ขึน้

ภายหลงัจากการเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอไดแ้ก่ 

• สื่อสตรมีมิง่วดิโีอช่วยใหผู้เ้รยีนจดจาํสิง่ทีเ่รยีนไดด้ ี เน่ืองจากมี

ทัง้ภาพและตวัอกัษรประกอบการบรรยาย ทําใหก้ลุ่มตวัอยา่งมี

โอกาสไดย้นิและไดเ้หน็เน้ือหาทีเ่รยีนไปพรอ้ม ๆ กนั สง่ผลให้

เขา้ใจและจดจาํเน้ือหาที่เรยีนไดด้กีวา่การเรยีนโดยการบรรยาย

เพยีงอยา่งเดยีวในหอ้งเรยีนตามปกต ิซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็

ทีว่า่สื่อสตรมีมิง่วดิโีอช่วยเสรมิสรา้งกระบวนการถ่ายโอนความรู ้

ดงึดูดความสนใจและช่วยสง่เสรมิความจาํของผูเ้รยีนไดด้กีวา่สื่อ

การสอนประเภทอื่น เน่ืองจากสื่อสตรมีมิง่วดิโีอมรีปูภาพ เสยีง 

ตวัอกัษร และการเคลื่อนไหว [4] 

• สื่อสตรมีมิง่วดิโีอช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดง้า่ยกวา่สื่อทีใ่ช้

ในการสอนทัว่ไป เน่ืองจากมภีาพและตวัอกัษรประกอบการ

บรรยายของผูส้อน ซึง่นอกจากจะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจใน

บทเรยีนไดด้ขีึน้แล้ว ยงัช่วยใหผู้เ้รยีนจดจาํบทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ซึง่ตรงกบัผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั North Carolina และ

มหาวทิยาลยั Manchester Royal Infirmary ทีพ่บวา่สื่อสตรมีมิง่

วดิโีอช่วยใหน้ักศกึษามผีลสมัฤทธิใ์นการเรยีนสงูขึน้ [9] 

 นอกจากน้ี การทีก่ลุ่มตวัอยา่งมเีจตคตเิชงิบวกต่อการเรยีนการสอน

กระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอยงัเป็นปจัจยั

สาํคญัอกีประการหน่ึงทีท่ําใหค้ะแนนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่าง

เพิม่ขึน้ภายหลงัจากการเรยีนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ ดงัจะเหน็ไดจ้าก

ความเชื่อทีว่า่ เจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนภาษาองักฤษสามารถช่วยสง่เสรมิ

ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของผูเ้รยีนได ้[11]  

4.2 อาจารยผ์ูส้อนประจํากระบวนวชิาและนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งมเีจต

คตเิชงิบวกต่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอทีใ่ช้ในการเรยีนการ

สอนกระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 เน่ืองจากในการจดัทําสื่อสตรมี

มิง่วดิโีอนัน้ มกีารเตรยีมเน้ือหาทีใ่ชใ้นการสอนไวเ้ป็นอย่างด ี โดยจดัทํา

เป็น Storyboard และมผีูเ้ชีย่วชาญตรวจทานความถูกตอ้งและครบถว้น 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลจากการสมัภาษณ์ซึง่กลุ่มตวัอยา่งเชื่อวา่เน้ือหาที่

ถ่ายทอดผา่นการสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอมคีวามครบถ้วนถูกตอ้ง 

4.3 ปจัจยัทีส่ง่ผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมเีจตคตเิชงิบวกต่อการเรยีนการสอน

กระบวนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ ไดแ้ก่ การทีส่ื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอเป็นสื่อทีม่ภีาพลกัษณ์ของความทนัสมยั จงึช่วยเสรมิสรา้ง

แรงจงูใจในการเรยีนของผูเ้รยีน [4] ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั

ผลงานวจิยัซึง่ทดลองใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการสอนกระบวนวชิา

วศิวกรรมศาสตร ์และพบวา่นกัศกึษามแีรงจงูใจในการเรยีนเพิม่ขึน้ [8] 

5. สรปุ 

 การใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการสอนวชิาภาษาองักฤษช่วยใหผู้เ้รยีนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ ผูเ้รยีนมเีจตคตเิชงิบวกต่อประสทิธภิาพ

ของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน และต่อการเรยีนการสอน

โดยใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอ ขอ้ดขีองการเรยีนการสอนดว้ยสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ
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คอืทําใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนเน้ือหาทีค่รบถว้น ส่วนขอ้เสยีคอื ไมม่ปีฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งอาจารยแ์ละผูเ้รยีน  

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอใน

การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ และการทําวจิยัเกี่ยวกบัการใชส้ื่อสตรมี

มิง่วดิโีอในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษดงัน้ี 

5.1 ขอ้เสนอแนะในการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการเรยีนการสอน 

 จากการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ควรมกีาร

จดักลุ่มผูเ้รยีนตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ เพื่อใหง้า่ยต่อ

การจดัทําสื่อสตรมีมิง่วดิโีอในหลายประการ เช่น การกําหนดเวลาในการ

ทําแบบฝึกหดั และการกําหนดขอบเขตเน้ือหาวา่ควรอธบิายละเอยีด

เพยีงใด นอกจากน้ี ขอ้มลูคาํตอบของคาํถามปลายเปิดในแบบสอบถาม

เพื่อวดัเจตคตติ่อประสทิธภิาพของสื่อสตรมีมิง่วดิโีอและขอ้มลูจากการ

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่ชอบใหผู้ส้อนมี

ปฏสิมัพนัธก์บันักศกึษาในระหวา่งการสอน มากกวา่ใหผู้ส้อนเป็นผูพ้ดู

แต่เพยีงฝา่ยเดยีว ดงันัน้ จงึควรใหอ้าจารยผ์ูส้อนในสื่อสตรมีมิง่วดิโีอ

พดูคยุกบัผูเ้รยีนดว้ย เพื่อทําใหบ้รรยากาศเป็นกนัเองมากขึน้ เป็นการ

เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน อกีทัง้ควรมกีารใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในสื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอเพื่อเพิม่ความน่าสนใจ เช่น การทําตวัอกัษรกระพรบิ การ

ใชร้ปูภาพหรอืภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย 

5.2 ขอ้เสนอแนะในการทําวจิยัครัง้ต่อไป 

 5.2.1 ควรมกีารทําวจิยัเกีย่วกบัการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการสอน

เสรมิกระบวนวชิาภาษาองักฤษ โดยใหม้กีารสาํรวจความตอ้งการของ

นกัศกึษาเกีย่วกบัเน้ือหาทีต่อ้งการใหส้อนเสรมิ โดยใหน้กัศกึษาสามารถ

เลอืกเวลาและสถานทีใ่นการเรยีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากการทีผู่เ้รยีนไดม้ี

โอกาสเลอืกเวลา สถานที ่และเน้ือหาทีจ่ะเรยีนเอง ทําใหก้ารเรยีนโดยใช้

สื่อสตรมีมิง่วดิโีอเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ [6] 

 5.2.2 ควรมกีารศกึษาวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่ง

ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชส้ื่อสตรมีมิง่

วดิโีอในหอ้งเรยีน และผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยวธิปีกตใินหอ้งเรยีน 

 5.2.3 ควรมกีารศกึษาการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอเพื่อสอนกระบวนวชิา

ภาษาองักฤษพืน้ฐานแทนการสอนแบบปกตใินหอ้งเรยีน โดยทําวจิยัใน

ลกัษณะเพื่อการพฒันา (Research and development) เพื่อใหไ้ดส้ื่อ

สตรมีมิง่วดิโีอทีม่คีวามสมบูรณ์มากทีส่ดุ 

 5.2.4 ควรมกีารศกึษาการใชส้ื่อสตรมีมิง่วดิโีอในการเรยีนการสอน

กระบวนวชิาอื่น ๆ ทัง้ในดา้นการสอนเสรมิ และการสอนในหอ้งเรยีน 
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การศึกษาประสิทธิภาพการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

A Study of English Reading Proficiency of Graduate Students at  

Thai-Nichi Institute of Technology 
บณัฑติ อนุญาหงษ ์

สํานกัวชิาพื้นฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

1771/1 ถนนพฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250 
bundit@tni.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1)เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนการอ่าน

ภาษาองักฤษสาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น ใหไ้ดต้าม

เกณฑ์ 75/75 (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2520: 135) 2) เพื่อศึกษาประสทิธภิาพในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น ตามเกณฑท์ี่

กําหนด 3) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบั

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น ก่อนและหลงัการเรยีนการอ่านภาษาองักฤษ 

4) เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น จําแนกตามสาขาวชิาทีศ่กึษา และ 5) เพื่อศกึษาความพงึ

พอใจของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 

กลุ่มตวัอย่างคอืนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

ภาคการศกึษาที3่ ปีการศกึษา2556 จํานวน 54 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษพร้อมบทเรียน 5 บท แบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรยีน แบบสอบถามความพงึพอใจใน

การเรยีนการอ่านภาษาองักฤษ 

การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง 14 คาบเรยีนๆละ 

120 นาท ีรวมทัง้สิ้น 14 สปัดาห์ ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดั

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ และใหท้ําแบบสอบถามความพงึพอใจก่อนเรยีน

เมือ่เรยีนจบในแต่ละบทใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบประจําบท ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอย่าง

ทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับ

เดยีวกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน และทําแบบสอบถามความพงึพอใจหลงัเรยีน วเิคราะห์

ขอ้มลูโดยใชส้ถติ ิt-test แบบจบัคูเ่พือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

กอ่นและหลงัเรยีนจากบทเรยีน และเพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจก่อนและหลงัเรยีน ใช้

สถติ ิF-test เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านภาษาองักฤษตามสาขาวชิาทีศ่กึษา 

ใช้ค่าสถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรียน ใช้

คา่เฉลีย่รอ้ยละวเิคราะหร์ะดบัประสทิธภิาพการอ่านภาษาองักฤษ 

ผลการวจิยัพบวา่  

1 .  บทเรียนการสอนการอ่ านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่นมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.07/53.92 แสดงว่า

บทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ มปีระสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

2. ประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นที่ได้รบัการ

เรยีนดว้ยวธิกีารสอนการอ่านภาษาองักฤษ มคีวามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสงูขึน้

กวา่ก่อนการเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นทีม่สีาขาวชิาที่

ศกึษาตา่งกนั มคีวามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

5. นกัศกึษาทีไ่ดก้ารเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษมคีวามพงึพอใจต่อ

การเรยีนการอ่านองักฤษสงูขึน้ 

 

คาํสาํคญั: ประสทิธภิาพการอ่านภาษาองักฤษ, บทเรยีนการอ่านภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษา 

 

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  

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

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

ภาษาต่างประเทศให้มปีระสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการอ่าน เพื่อนําความรูเ้กีย่วกบักระบวนการอ่านมาประยุกต์ใชใ้นวธิี

สอนอ่านแบบต่าง ๆ เนื่องจากการสอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง และ

ภาษาต่างประเทศได้รบัอทิธพิล ความคดิและทฤษฎีในการสอนอ่านจากการ

สอนอ่านภาษาองักฤษเป็นภาษาแมอ่ย่างมาก [1]  

การอ่านภาษาองักฤษเป็นปญัหาทีย่ ิง่ใหญ่ เวลาอ่านภาษาองักฤษ 

คอือ่านแลว้ไมเ่ขา้ใจ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากไม่เขา้ใจความหมายของคําศพัท์ทีม่ ี

อยู่ในข้อความที่กําลังอ่านได้ จึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่อง
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ยากลําบาก น่าเบื่อหน่าย และยิ่งไปกว่านัน้ยงัทําให้เกดิความหวัน่ไหวไม่มี

ความเชื่อมัน่ในตวัเอง ฉะนัน้ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การรูค้ําศพัท์จงึเป็น

สิ่งที่จําเป็น จะมองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาดแม้ว่าจะสามารถใช้ทักษะหรือ

เทคนิคอื่นๆ เพื่อการอ่านได้ดเีพยีงใดก็ตาม แต่ถ้าหากไม่ทราบความหมาย

ของคําในขอ้ความที่กําลงัอ่านก็คงไม่เขา้ใจสิง่ทีอ่่านนัน้ไดต้ลอดหรอืถูกต้อง 

แต่กลบัทาํใหเ้สยีเวลาและไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรจากการอ่านนัน้เลย [2] 

ใน ก า ร ศึกษา ร ะ ดับบัณฑิต ศึกษ า  ภ าษ าอั ง กฤ ษ จัด เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศที่เป็นเครื่องมอืสําคญัยิง่ในการศกึษาค้นคว้าทัง้จากตํารา 

บทความ และสื่ออนิเตอร์เน็ต ในราชกจิจานุเบกษา เรื่อง แนวทางการบรหิาร

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรอุดมศกึษา ระบุว่า หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาควร

ใหค้วามสาํคญัภาษาองักฤษ เนื่องจากตําราต่างๆ ทีจ่ะใหน้กัศกึษาต่อยอดองค์

ความรู้ในระดับสากลด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั ้น 

นักศกึษาจําเป็นต้องมคีวามสามารถทกัษะภาษาองักฤษในระดบัที่เหมาะสม

ตามขอ้กาํหนดของสถาบนัการศกึษา จงึเหน็ไดว้่านกัศกึษาจําเป็นต้องคน้ควา้

หาขอ้มลูจากตํารา และสือ่ต่างๆ ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ เพื่อประกอบการเรยีนใน

ชัน้เรียนเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และพฒันาศักยภาพ ดงันัน้ การใช้

ภาษาอังกฤษไดด้แีละมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักศึกษาจําเป็นต้องได้รบัการ

พฒันาความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อนําไปปฏบิตัไิด้จรงิ นอกชัน้เรยีน

รวมทัง้สถานการณ์ต่างๆ ตามความต้องการของนักศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

[3] 

สาํนกัวชิาพืน้ฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นตระหนัก

ถงึความสาํคญัของภาษาองักฤษในการศกึษาระดบัสูง และเหน็ความจําเป็นที่

จะทําใหบ้ณัฑติทีม่คีวามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษที่แตกต่างกนัให้มี

ความรูค้วามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ และมคีวามพรอ้มทางดา้นการ

ใช้ภาษาเพื่อการศกึษาและการทํางานของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ของ

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

เนื่องจากในปจัจุบนั ยงัไม่มกีารทําวจิยัเพื่อศกึษาประสทิธภิาพการ

อ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุ่น ผู้ว ิจยัมคีวามประสงค์ศึกษาประสิทธภิาพการอ่านภาษาองักฤษของ

นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เพื่อให้การเรยีการสอนในระดบับณัฑติศกึษามี

ประสทิธภิาพมากขึ้น และนําผลที่ได้จากการวจิยัมาพฒันาและปรบัปรุงการ

เรยีนการสอนในระดบัปรญิญาโท ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นให้มกีาร

ยกระดับมากขึ้นกว่าเดิม และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษดว้ย 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ

สําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ใหไ้ดต้าม

เกณฑ ์75/75 [4] 

2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านภาษาองัฤษของนกัศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ก่อนและหลงัการเรยีนการ

อ่านภาษาองักฤษ 

4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านภาษาองัฤษของนกัศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จําแนกตามสาขาวิชาที่

ศกึษา 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

 

ความสาํคญัของการวิจยัครัง้น้ี 

1. ผลจากการวจิยัครัง้นี้  ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

2. ผลที่ได้จากการศึกษาครัง้นี้  ทําให้ทราบความพึงพอใจของ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

 

ขอบเขตของการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทัง้ 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาเทคโนโลยี

วศิวกรรมศาสตร์ (MET) สาขาการจดัการอุตสาหกรรม (MIM) และสาขาการ

จดัการวสิาหกจิสาํหรบัผูบ้รหิาร (EEM) ปี 2557 จาํนวน 120คน   

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทัง้ 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาเทคโนโลยี

วศิวกรรมศาสตร์ (MET) สาขาการจดัการอุตสาหกรรม (MIM) และสาขาการ

จัดการวิสาหกิจสําหรับผู้บริหาร (EEM) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาENL-501 

(English for Graduate Student) และENL-600 (Advanced Level English) 

ในภาคเรยีนฤดูร้อน ระหว่างวนัที่ 20 มนีาคม 2557- 25 พฤษภาคม 2557 

จํานวน 54 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยแบ่งตามสาขาวชิาละ 18 คน ดงันี้ 

สาขาเทคโนโลยวีศิวกรรมศาสตร ์(MET)  จาํนวน 18 คน 

สาขาการจดัการอุตสาหกรรม (MIM)     จาํนวน 18 คน 

สาขาการจดัการวสิาหกจิสาํหรบัผูบ้รหิาร (EEM)  จาํนวน 18 คน 

รวมเป็น     จาํนวน 54 คน 

 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั  

ผูว้จิยัทาํการศกึษาประสทิธภิาพการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ในภาคเรยีนฤดู

รอ้น ปี พ.ศ 2557 ระยะเวลาในการทดลองตัง้แต่ 20 มนีาคม 2557 ถงึ วนัที ่

25 พฤษภาคม 2557 โดยใชเ้วลา 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เป็นเวลา 7สปัดาห์ รวม

ทัง้หมด 14 คาบเรยีน  

 

ตวัแปรท่ีศึกษา  

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ วธิกีารสอนการอ่านภาษาองักฤษสาํหรบันกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

    2.1 ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015
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    2.2 ความพงึพอใจในการเรยีนการอ่านภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

 

สมมติฐานการวิจยั  

1. นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่เรยีนการอ่านภาษาองักฤษ มี

ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษสงูขึน้ 

2. นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่รยีนในสาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนัมี

ความสามารถดา้นการอ่านแตกต่างกนั 

3. นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่เรยีนการอ่านภาษาองักฤษ มี

ความพงึพอใจในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษสงูขึน้ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 

      1. แผนการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านภาษาองักฤษ 

      2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

      3. แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีนการอ่านภาษาองักฤษ 

 

วิธีดาํเนินการทดลอง 

       1. ทดสอบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบั

บณัฑิตศึกษาก่อนทําการทดลองโดยใช้แบบวดัความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษ ผูส้อนกาํหนดใหน้กัศกึษาทาํแบบทดสอบ  

       2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอน เป็นระยะเวลา 10 คาบเรยีน โดย

ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

2.1 ผู้ว ิจ ัยใช้นักศึกษาจํานวน 54 คน โดยให้นักศึกษาทํา

แบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 60 ข้อ 60 คะแนน ใช้เวลาในการทํา

แบบทดสอบ 120 นาท ี 

2.2 ใหน้ักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญปีุ่น 

ศกึษาจากบทเรยีนการอ่านภาษาองักฤษและทาํแบบฝึกหดัประจาํบทเรยีน 

2.3  ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเรียน 

จาํนวน 60 ขอ้ คะแนนเตม็ 60 คะแนน เป็นแบบทดสอบฉบบัเดยีวกนักบัก่อน

เรยีน ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 120 นาท ี 

       3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอการเรียนการสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษให้กลุ่มตวัอย่างทําหลงัการทดลองเพื่อศกึษาความพงึพอใจที่มี

ต่อการเรยีนดว้ยวธิกีารนี้ 

      4. รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ข้อมูลตามวิธทีางสถิติ โดยใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอรใ์นการประมวลผล 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ว ิจยัได้นําเสนอผลการวิจัยโดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีน

การสอนการอ่านภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 

54 คน สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการอ่าน

ภาษาองักฤษ สําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญีปุ่น่ ตามเกณฑท์ีก่าํหนด  

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่ ก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยบทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น หลงัการเรยีนด้วยบทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ จําแนก

ตามสาขาวชิาทีศ่กึษา 

 ตอนที่ 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเปรยีบเทียบระดบัความพึง

พอใจต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษของนกัศกึษาก่อนและหลงัการสอนการ

อ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญีปุ่น่ 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ

สอนการอ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 [5] ผู้ว ิจ ัยได้ดําเนินการ

ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหก้ลุ่มตวัอย่างจํานวน 54 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรยีน

หลงัจากเรยีนจบในแต่ละบททัง้ 5 บท ซึ่งแต่ละบท มคีะแนนเต็ม 10 คะแนน 

จากนัน้นําคะแนนที่ได้มาวเิคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) และค่าร้อยละของคะแนนและจดัอนัดบัคะแนนเฉลี่ยของ

แบบทดสอบประจําบทของบทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษแต่ละบท 

ผลการวเิคราะหแ์สดงในตารางที ่1 

 

ตารางที ่1   คะแนนเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และอนัดบัคะแนนเฉลีย่

ของคะแนนแบบทดสอบแต่ละบทของบทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 
บทที ่ ชื่อบทเรยีน คะแนน

เตม็ 

ค่าเฉลีย่ 

(x¯) 

S.D. รอ้ยละ ลาํดบัที ่

1 Letters, Email and Memo 10 7.77 0.92 77.77 5 

2 Notice 10 8.00 0.84 88.00 3 

3 Advertisement 10 7.87 0.80 78.70 4 

4 Short and Long Passage 10 8.05 0.83 80.55 2 

5 Education 10 8.33 0.99 83.33 1 

จากตารางที ่1  พบว่า แบบทดสอบประจําบทของบทของการเรยีน

การสอนการอ่านภาษาองักฤษทีก่ลุ่มตวัอย่างทําคะแนนเฉลีย่ไดสู้งเกนิ 75 % 

ทุกบท และบทที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนมากที่สุดได้แก่ บทที่ 5 Education 

(83.33%)   ส่วนบททีก่ลุ่มตวัอย่างได้คะแนนน้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ บทที ่1 Letters, 

Email and Memo (77.77 %)  

2. วิเคราะห์หาประสิทธภิาพของบทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ 

สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น โดยการหา

ค่ารอ้ยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบท ของบทเรยีนการสอน

การอ่านภาษาอังกฤษ ทัง้ 5 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ 54 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์

ดงัต่อไปนี้ 

ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรยีน

การสอนการอ่านภาษาอังกฤษสําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 54 คน เท่ากบั 2,162 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 80.07 และผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน

ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1 ,747 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53 .92 ดังนั ้น

ประสทิธิภาพของบทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ สําหรบันักศึกษา
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ระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ในขัน้ทดลองภาคสนาม มคี่า

เท่ากบั 80.07/53.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ําหนด 75/75 เฉพาะ เกณฑ์ 75 แรก

เท่านัน้ ส่วน เกณฑ ์75 อนัหลงัไมผ่่านเกณฑ ์จงึแสดงว่าบทเรยีนการสอนการ

อ่านภาษาอังกฤษ สําหรบันักศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่ มปีระสทิธภิาพใชไ้ด ้ถงึแมว้่าจะไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการอ่าน

ภาษาองักฤษ สาํหรบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุ่ น  

ผลการวจิยัพบว่า คะแนนประสทิธภิาพการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น โดยรวมมคี่าเฉลีย่

ของรอ้ยละ อยู่ทีร่ะดบัปานกลาง (53.92%) ส่วนนักศกึษาทีม่คี่าเฉลีย่ของรอ้ย

ละสงูสุด ไดแ้ก่ 41 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 68.33 และนกัศกึษาทีม่คี่าเฉลีย่ของ

รอ้ยละตํ่าสุด ไดแ้ก่ 25 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 41.66  

 

ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ

ของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ก่อนและหลังการเรียน

บทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

ให้นั ก เ รียนกลุ่ มตัว อย่ า งทั ้ง  54  คน  ทํ าแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการบทเรยีนการสอนการ

อ่านภาษาอังกฤษ สําหรบันักศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นจํานวน 60 ขอ้ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบบั

เดยีวกนั จากนัน้จงึหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงั

เรียนจากบทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แล้วนําคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบทัง้สองครัง้มาเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

กลุ่มตวัอย่าง  

ผลการวจิยัพบว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

กลุ่มตวัอย่างทุกคนสูงขึ้นหลงัจากที่เรยีนดว้ยบทเรยีนการสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษ สําหรบันักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นทัง้ 5 บท ค่าผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น สูงสุดเท่ากบั 18 และตํ่าสุด

มคีา่ เท่ากบั 3 จากคะแนนเตม็ 60 คะแนน 
 

ตารางท่ี 2    เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนผลต่างเฉลีย่ และค่าทดสอบ t ของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 54 คน 
การทดสอบอ่าน คะแนนเตม็ (x̄  )   S.D (D) t Sig 

กอ่นเรยีน 

 

หลงัเรยีน 

54 

 

54 

23.37 

 

32.35 

4.59 

 

4.91 

 

8.98 

37.382 

 

48.332 

 

0.000* 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่2  พบว่า คะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ความสามารถใน

การอ่านภาษาองักฤษก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (Sig = 

0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

หลงัเรยีน มคี่าเท่ากบั 32.35 ซึง่สงูกว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

ก่อนเรียนที่มคี่าเท่ากบั 23.37 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนผลต่าง

เฉลีย่ของคะแนนก่อนและหลงัเรยีนเท่ากบั 8.92 ค่า t ทีไ่ด้จากการคํานวณ

คะแนนก่อนเรียน มคี่า 37.382 และคะแนนหลงัเรียนมคี่าเท่ากับ 48.332 

ดงันัน้แสดงว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน

การสอนการอ่านภาษาองักฤษ สําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรยีน 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 

 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุ่ น หลงัการเรียนด้วยบทเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 

จาํแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 

ตารางที ่3    คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 54 คน ตามสาขาวชิาทีศ่กึษา 

สาขาวชิาที่

ศกึษา N 

คะแนน

ตํ่าสดุ 

คะแนน

สงูสดุ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

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 

จากตารางที ่3  พบว่า คะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามสาขาวชิาที่ศกึษา 3 สาขา ได้แก่ 

สาขาการจดัการวสิาหกจิสาํหรบัผูบ้รหิาร (EEM) มคี่าเฉลีย่สูงสุด 34.94 สาขา

เทคโนโลยวีศิวกรรมศาสตร์ (MET) มคี่าเฉลีย่รองลงมา 31.94 และ สาขาการ

จดัการอุตสาหกรรม (MIM) มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 30.16 ตามลาํดบั  

เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น จําแนกตาม

สาขาวชิาทีศ่กึษาพบว่า นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญีปุ่น่ทีม่ชี ัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษแต

ต่างกนั 2 คู่ ไดแ้ก่  

คู่ที่ 1 นักศึกษาจากสาขาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผู้บริหาร 

(EEM) มคีวามสามารถในการอ่านแตกต่างจาก นักศกึษาจากสาขาเทคโนโลยี

วศิวกรรมศาสตร ์(MET) 

คู่ที2่ นกัศกึษาจากสาขาการจดัการวสิาหกจิสาํหรบัผูบ้รหิาร (EEM) 

มคีวามสามารถในการอ่านแตกต่างจากสาขาการจดัการอุตสาหกรรม (MIM) 

 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหข้์อมลู เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อ

การสอนการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาก่อนและหลงัการสอนการ

อ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุ่ น ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

ผูว้จิยัไดว้ดัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนการ

อ่านภาษาอังกฤษทัง้ก่อนและหลังได้ร ับการ เรียนการสอนการ อ่าน

ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบวัดความพึงพอใจที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นตาม

กระบวนการ เป็นข้อความจํานวน 15 ข้อ จากนัน้นําคะแนนที่ได้จากการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนการอ่าน
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ภาษาอังกฤษมาหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรยีบเทยีบ

ระดบัความพงึพอใจก่อนและหลงัการเรยีน  

ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความพึงพอใจที่มีต่อการสอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเรียน 

กล่าวคอื ระดบัความพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัศกึษาก่อนไดเ้รยีนดว้ยวธิกีารสอนการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบั ดมีาก 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และมีความพึงพอใจต่อการสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษหลงัได้รบัวธิกีารสอนการอ่านอยู่ในระดบั ดมีากที่สุด โดยมคี่า

คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.69 แสดงว่าการสอนการอ่านภาษาองักฤษมผีลต่อระดบั

ความพงึพอใจในการเรยีนการอ่านภาษาองักฤษใหส้งูขึน้ 

 นอกจากนี้ผูว้จิยันําคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ

เรียนการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทัง้ก่อนและหลังการเรียน มา

เปรยีบเทยีบเพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนโดยใชส้ถิติ t-test 

แบบDependent Sample ผลดงัตารางดงันี้ 

 

ตาราง 4 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการสอบถามความพงึพอใจต่อ

การสอนการอ่านภาษาองักฤษของนกัศกึษาก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการเรยีนการ

สอนการอ่านภาษาองักฤษ 
ระดบัความพงึพอใจต่อ

การสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

N x  S.D. t df P 

กอ่นการทดลอง 54 3.77 0.89 27.693  

53 

 

.000* หลงัการทดลอง 54 4.69 0.56 52.461 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตาราง 4 แสดงผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการสอบถามความพงึพอใจต่อการสอนการ

อ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาก่อนและหลงัได้รบัการเรยีนด้วยวธิกีารสอน

การอ่านภาษาองักฤษ โดยใช ้t-test Dependent samples พบว่า คะแนนเฉลีย่

หลงัไดร้บัการเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ มคี่าเฉลีย่คะแนนของความ

พึงพอใจของนักศกึษาสูงกว่าคะแนนความพึงพอใจก่อนการสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่กอ่นการ

ทดลองเท่ากบั 3.77 และหลงัการทดลองเท่ากบั 4.69 แสดงว่า วธิกีารสอนการ

อ่านภาษาองักฤษมผีลต่อความพงึพอใจของผู้เรยีนที่เรยีนการสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษสงูขึน้ 

 

สรปุผลการวิจยั 

ผลการศึกษาวิจัย  เ รื่ อ งการศึกษาประสิทธิภาพการ อ่ าน

ภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

สรุปไดด้งันี้ 

1. บทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษสําหรบันักศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพเท่ ากับ 

80.07/53.92 แสดงว่าบทเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ มปีระสทิธภิาพ

อยู่ในเกณฑพ์อใช ้

 2 .  ประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ อยู่ในระดบัปานกลาง 

 3. นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่

ได้รบัการเรยีนด้วยวธิกีารสอนการอ่านภาษาองักฤษ มคีวามสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษสงูขึน้กว่าก่อนการเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 4. นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นที่มี

สาขาวชิาทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 5. นกัศกึษาทีไ่ดก้ารเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษมคีวามพงึ

พอใจต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

อภิปรายผล 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการ

อ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุ่น จากสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทที่4 สามารถนํามาอภปิรายผลได้

ดงันี้ 

1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 บทเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญีปุ่น มี

ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.07/53.92 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไวเ้ฉพาะ 75 แรก 

แต่ 75 หลงัไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้อาจเนื่องมาจาก ขอ้สอบหลงัเรยีน

มคีวามยากมากกว่า ข้อสอบประจําบท นักศึกษาจึงทําคะแนนได้น้อยกว่า

เกณฑ์ที่กําหนดไว้ เพราะการทําข้อสอบการอ่านนัน้ ผู้ร ียนต้องมีความรู้

เบื้องหลงัเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่าน สามารถเดาความหมายจากบรบิทได้ สามารถ

เขา้ใจใจความสําคญัของการเรื่องที่อ่าน สามารถบอกหวัขอ้ได ้สามารถบอก

รายละเอยีดได ้สามารถความเขา้ใจในการอ่านนัน้ คอื ความเขา้ใจในประโยค

หรอืในย่อหน้า (Paragraph) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเขา้ใจในรูปแบบการ

จดัหรือการเรียบเรียงเรื่อง เข้าใจในรูปแบบหรือโครงสร้างของข้อเขยีน 

(Rhetorical Organization) นอกจากนัน้ความสามารถในการทําความเขา้ใจ

ความหมายของคาํและภาษาทีเ่ขยีนซึ่งถอืไดว้่าเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการ

อ่าน ถ้าไม่เกดิความเขา้ใจนัน่หมายความว่า ไม่เกดิการอ่าน [6], [7], [8], [9], 

[10]  

2. นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนการ

สอนการอ่านภาษาองักฤษมคีวามสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสูงขึน้กว่า

ก่อนการเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไวแ้ละสอดคล้องกบั [11], [12], [13], [14], [15], [16] ซี่ง

ทัง้หมดศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ และการพฒันา

บทเรยีนการอ่านภาษาองักฤษ และผลวจิยัพบว่าผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการ

อ่านเพิม่ขึน้ ทัง้นี้เป็นผลอาจเนื่องมาจาก เนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนการสอน

การอ่านภาษาองักฤษ นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญีปุ่น่ เป็นเนื้อหาทีนํ่ามาจากสือ่การเรยีนรูท้างดา้นการทํางาน ดา้นธุรกจิ และ

ในชวีติประจาํวนัและเป็นสิง่ทีน่กัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจะต้องรูแ้ละบางคน

ได้ทํางานในอุตสาหกรรมโรงงานอยู่แล้ว จึงทําให้เกิดความสนใจและเพิ่ม

แรงจูงใจในการเรยีนมากขึน้ นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจงึปฏบิตัิกจิกรรม

การเรยีนรู้อย่างตัง้ใจทําให้ความสามารถในการอ่านสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกบั

แนวคดิของวลิเลีย่มส์ [17] ที่กล่าวว่า ถ้าผูเ้รยีนมปีระสบการณ์เดมิเกีย่วกบั

เรื่องที่อ่านจะทําให้มีความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ดังนัน้ 

เนื้อหาเกีย่วกบัการทาํงานจงึเป็นสือ่การสอนอ่านทีส่นับสนุนใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน

เนื้อหาที่สอดคล้องกบัความต้องการและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมและการ

ทาํงานในอนาคตของผูเ้รยีนโดยเฉพาะเนื้อหาการอ่านจดหมายตดิต่อซื้อขาย

สนิคา้เมือ่ไดเ้รยีนรู้แลว้กส็ามารถนําความรู้นัน้มาใชใ้นชวีติการทาํงานได ้ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฮารเ์มอร ์[18] ทีก่ล่าวไวว้่า ผูส้อนต้องมุง่จดักจิกรรม
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การเรยีนรู้เพื่อพฒันาผู้เรยีนแต่ละคนให้เต็มความสามารถของเขา และการ

จดัการเรยีนการสอน ควรใหผู้้เรยีนแสดงออกทางภาษาโดยมปีฏสิมัพนัธ์กบั

ผูส้อนและเพื่อนๆในชัน้เรยีน เพื่อใหผู้้เรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ตาม

สถานการณ์ทีส่มจรงิ ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนและจดจาํเนื้อหาไดม้ากขึน้ 

พรอ้มทัง้ไดม้กีารฝึกฝนการเรยีนรูน้ัน้บ่อยๆกจ็ะทาํใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรูแ้ละ

เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์และมกีารพฒันา และเมือ่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีคุ่น้เคยและ

มคีวามรูเ้ดมิอยู่แลว้จะก่อใหเ้กดิความสามารถในการอ่านมากขึน้ดว้ย 

 3. นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษมคีวาม

พึงพอใจต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดยระดบัความพงึพอใจต่อการเรยีนการสอน

การอ่านภาษาองักฤษของนักศกึษาก่อนไดร้บัการเรยีนการอ่านภาษาองักฤษ

อยู่ในระดบัดมีาก มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.77 และมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน

การอ่านภาษาองักฤษหลงัได้รบัการสอนการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบั ดี

มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 แสดงว่า การสอนการอ่าน

ภาษาองักฤษมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการสอนการอ่านภาษาองักฤษให้

สงูขึน้ อาจเป็นเพราะว่า นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุ่นมคีวามพงึพอใจในการสอนในวธิกีารสอน สภาพห้องเรยีน ผู้สอน และ

ต้องการความสําเร็จ นอกจากนัน้ยงัมีแรงจูงในการเรียนการอ่าน เพื่อให้

ประสบความสําเรจ็ตามต้องการ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของฮาร์เมอร์ [19] ที่

กล่าวว่า แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) มคีวามสําคญัต่อความสําเรจ็

ในการเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ซึ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจภายใน ไดแ้ก่ ดา้น

ภาพทางกายภาพ (Physical Conditions) ซึ่งสามารถมผีลทางบวกและลบต่อ

ผูเ้รยีน เช่น หอ้งเรยีน หากหอ้งเรยีนทีม่ผีูเ้รยีนมากเกนิไป อาจทําใหแ้รงจูงใจ

ในการเรยีนของผูเ้รยีนลดลง วธิกีารสอน (Method) หากผูเ้รยีนพบว่าวธิกีาร

สอนในชัว่โมงเรยีนน่าเบือ่ อาจทําใหแ้รงจูงใจของผูเ้รยีนลดลงหรอืไม่อยากจะ

เรยีน ผู้สอน (The teacher) ควรทําใหก้ารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนมคีวาม

น่าสนใจ มคีวามยุติธรรม ปฏิบตัิต่อนักเรียนให้เสมอเท่าเทียมกนัมากที่สุด

เท่าที่จะเป็นได้ และควรใส่ใจต่อผู้เรยีน ควรเป็นต้นแบบที่ดใีนการใช้ภาษา 

ควรใช้สื่อได้ดแีละมกีารกระตุ้นให้ผู้เรียนทํากจิกรรมต่างๆ และความสําเร็จ 

(Success) ผู้สอนควรตัง้วตัถุประสงค์หรือจดักจิกรรมหรอืใหง้านที่ผู้เรยีน

สามารถทาํได ้ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุ่ น กบัแบบวดัความสามารถทางภาษาของข้อสอบTOEIC 

Comparison of Efficiency between TNI English Ability Test and TOEIC Test 
บณัฑติ อนุญาหงษ ์

สํานกัวชิาพื้นฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

1771/1 ถนนพฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250 
bundit@tni.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาความสามารถในการทาํขอ้สอบ

วดัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นทีท่าง

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจดัขึน้ 2) เพื่อศกึษาความสามารถในการทําขอ้สอบ

TOEICของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ทีไ่ดส้มคัรสอบจากศนูยส์อบTOEIC 

3) เพื่อศกึษาประสิทธภิาพของขอ้สอบทัง้สองฉบบัจากคะแนนสอบของนักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 4) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการทําขอ้สอบของ

นักศกึษาทีส่อบด้วยขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาทีจ่ดัโดยสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุน่และความสามารถในการทาํขอ้สอบของนกัศกึษาจากศนูยส์อบTOEIC และ 

5) เพื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธก์นัของคะแนนสอบจากขอ้สอบทัง้สองฉบบั 

กลุ่มตวัอย่างคอืนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ ทีล่งทะเบยีนเรยีน

วิชา ENL-415 (ฝึกทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาองักฤษ1) ในภาคเรยีนที่1 ปี

การศึกษา 2556 จํานวน 20 คน โดยการสุ่มด้วยวิธีแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified 

Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ได้แก่ 1) ขอ้สอบวดัความสามารถ

ทางภาษาองักฤษของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ฉบบัปีการศกึษา2556 จํานวน 

200 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ทกัษะ คือ ทกัษะการฟงั 100 ขอ้ และทกัษะการอ่าน 100 ขอ้ 

และ 2) ขอ้สอบTOEIC ทีน่ักศกึษาไปสอบวดัความสามารถ ซึง่ทางศนูยส์อบTOEIC 

จดัให ้ 

การวเิคราะหข์อ้มลู ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนน ค่าเบีย่งเนยมาตรฐาน ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยใชส้ถติ ิ t-test ทดสอบความสมัพนัธ์

กนัของขอ้สอบ 2 ฉบบัใชส้ถติคิวามสมัพนัธก์นัแบบเพยีรส์นั (Pearson Correlation)  

ผลการวจิยัพบว่า 

1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความสามารถในการทํา

ขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษา ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

2. นักศกัษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความสามารถในการทํา

ขอ้สอบTOEIC จากศนูยส์อบTOEIC โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

3. ประสิทธิภาพของข้อสอบทัง้2ฉบับมีคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบวัด

ความสามารถของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ ได้แก่ 430.35 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของ

ขอ้สอบTOEIC ได้แก่ 421.25 และค่าคะแนนความต่างของขอ้สอบทัง้สองฉบบัอยู่ที ่

9.1 ซึง่แสดงว่า คะแนนสอบทีน่กัศกึษาไดจ้ากการสอบทัง้สองฉบบัมลีกัษณะใกลเ้คยีง

กนัมาก และประสทิธภิาพของขอ้สอบวดัความสามารถของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุน่มปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกบัขอ้สอบTOEIC จากศนูยส์อบTOEIC 

4. ความสามารถในการทําขอ้สอบของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุน่จากขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5. ขอ้สอบทัง้สองฉบบั มคีะแนนสหสมัพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสูง คือ .992 

โดยมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 คาํสาํคญั: การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแบบวดั, การเปรยีบเทยีบความสามารถ

ในการทาํขอ้สอบวดัความสามารถ, การเปรยีบเทยีบความสามารถในการทําขอ้สอบ

TOEIC 

Abstract 

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 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 สํานักวชิาพืน้ฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ได้

จดัวชิาการเตรียมสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ(ENL-

412)  เป็นวิชาเลือกภาษา ในระดับปริญญาตรี พ .ศ 2556 ซึ่งมี

วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก

ทศัน์ทีก่วา้งไกล มคีวามเขา้ใจสงัคมและเศรษฐกจิ เป็นผูใ้ฝรู่ ้สามารถคดิ

อยา่งมเีหตุผล สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสื่อความหมายไดด้ ีเป็นผูม้ ี

ความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
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ศลิปวฒันธรรมของไทย ของประชาคมนานาชาต ิสามารถนําความรูไ้ป

ใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงอยู่ในสงัคมได้อย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความพร้อมที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี่

คุณภาพ มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถ

ปรบัตวัได ้มขีดีความสามารถและความพรอ้มตามปรชัญาและปณิธานที่

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ไดต้ัง้ไว ้[1] 

สํานักวิชาพื้นฐานและภาษาในแผนกวิชาภาษาอังกฤษได้

ร ับผิดชอบในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1-2-3 และ

วชิาการเตรยีมสอบวดัระดบัTOEIC ซึ่งเป็นวชิาบงัคบัทางภาษา สําหรบั

นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นและจุดมุ่งหมายของการสอนทัง้4

วชิาหลกัมเีป้าหมายเพื่อใหน้ักศึกษามคีวามสามารถในการใช้ภาษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ ง เ ปิดสอนให้กับทัง้  3 คณะ ได้แก่  คณะ

บรหิารธุรกจิ คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น

การบรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ นอกจากนัน้ ทางสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่นได้จดัทําข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษสําหรบั

นักศึกษาที่จะไปสหกิจและฝึกงาน ซึ่งเป็นการวดัความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษก่อนการทํางาน 

เ น่ืองจากประสิทธิภาพของข้อสอบวัดความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษนัน้ ยังไม่มีการทําวิจยัว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ

ประสทิธภิาพของขอ้สอบจรงิๆหรอืไม่ ในการน้ีผูว้จิยัจงึมคีวามประสงค์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสทิธิภาพของข้อสอบวดัความสามารถทาง

ภาษาองักฤษของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กบัประสิทธิภาพของ

ขอ้สอบTOEIC โดยการศกึษาจากคะแนนการทําขอ้สอบจากขอ้สอบวดั

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบนัที่จดัให้นักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น และจากผลคะแนนที่นักศกึษาไปสอบจากขอ้สอบ

TOEICทีเ่ป็นสว่นกลาง เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัการสอบและจดัการเรยีน

การสอนของแผนกภาษาองักฤษใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความสามารถในการทําขอ้สอบวดัความสามารถ

ทางภาษาองักฤษของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ทีท่าง

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่จดัขึน้ 

2. เพื่อศกึษาความสามารถในการทําขอ้สอบTOEICของ

นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ทีไ่ดส้มคัรสอบจากศูนยส์อบ

TOEIC 

3. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของขอ้สอบทัง้สองฉบบัจากคะแนน

สอบของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทําข้อสอบของ

นักศกึษาที่สอบดว้ยข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาที่จดัโดยสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นและความสามารถในการทําขอ้สอบของนักศึกษา

จากศูนยส์อบTOEIC 

5. เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กนัของคะแนนสอบจาก

ขอ้สอบทัง้สองฉบบั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาความสามารถในการทําขอ้สอบ

TOEIC ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพขอ้สอบระหว่างขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นและขอ้สอบTOEIC ปีการศกึษา 2556 

โดยมปีระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และตวัแปรทีศ่กึษา ดงัน้ี 

 

กลุ่มประชากร 

 เป็นนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น จาก 3 คณะ ไดแ้ก่ 

คณะบรหิารธรุกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร ์และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL-415 (ฝึกทักษะการอ่านและเขียน

ภาษาองักฤษ1) และวชิา ENL-419 (การอ่านเชงิวชิาการ) ในภาคเรยีนที่

1 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 68 คน   

 

กลุ่มตวัอย่าง 

เป็นนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ที่ลงทะเบยีนเรยีน

วชิา ENL-415 (ฝึกทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาองักฤษ1) ในภาคเรยีน

ที1่ ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 20 คน โดยการสุ่มดว้ยวธิแีบบแบ่งชัน้ภูม ิ

(Stratified Random Sampling) ดงัตารางตอ่ไปน้ี 

ตารางท่ี1 ตารางการสุ่งมกลุ่มตวัอย่าง 

คณะ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 

วศิวกรรมศาสตร ์ 23 7 35 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 23 7 35 

บรหิารธรุกจิ 22 6 30 

รวม 68 20 100 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

    1. ความสามารถในการทําขอ้สอบวดัความสามารถ

ภาษาองักฤษ ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

    2. ความสามารถในการทําขอ้สอบTOEICของนกัศกึษา

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ทีไ่ปสอบทีศู่นยส์อบTOEIC 

 

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

1.  ข้อมูลคะแนนสอบจากข้อสอบวัดความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ใช้เวลา 2 คาบเรยีนต่อ

สปัดาห ์เป็นเวลา 4 สปัดาห ์รวมทัง้หมด 8 คาบเรยีน 

2. ขอ้มลูคะแนนสอบจากขอ้สอบTOEICของนกัศกึษาสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ทีไ่ดส้มคัรสอบจากศูนยส์อบTOEIC ใชเ้วลาในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู 3 เดอืน เน่ืองจากรอผลสอบคะแนนของนกัศกึษาที่

ไปสอบ และนักศกึษาไม่ไดไ้ปสอบพรอ้มกนัเน่ืองจากรอความพรอ้มดา้น
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การเงนิคา่สมคัรสอบ เพราะนกัศกึษาตอ้งออกคา่สมคัรสอบเอง ขอ้มูล

คะแนนสอบTOEICทีไ่ดจ้ากนกัศกึษาบางคนตอ้งรอถงึภาคการศกึษาที2่ 

ดว้ย 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 

1. ข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ ฉบบัปีการศกึษา2556 จาํนวน 200 ขอ้ แบ่งเป็น 2 

ทกัษะ ไดแ้ก่ การอ่าน 100 ขอ้ และ การฟงั 100 ขอ้ 

ซึง่ประกอบดว้ย 

 ดา้นความเขา้ใจการฟงั (Listening Comprehension) ประกอบดว้ย 

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 

ดา้นความเขา้ในการอ่าน (Reading Comprehension) ประกอบดว้ย 

1. Sentence Completion  40 items 

2. Passage Completion  12 items 

3. Short Passages   48 items 

Total Reading   100 items 

รวม 2 ดา้น จาํนวน 200 ขอ้ 

2. ขอ้สอบTOEIC ที่นักศกึษาไปสอบวดัความสามารถ ซึ่งทางศูนยส์อบ

TOEIC จดัให ้

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ความสามารถในการทําข้อสอบวัดความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจาก ข้อสอบวัดความสามารถ

ภาษาองักฤษของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

ผลการทดสอบวัดความสามารถในการทํ าข้อสอบวัด

ความสามารถภาษาองักฤษของนักศกึษา จากขอ้สอบวดัความสามารถ

ทางภาษาของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ จาํนวน 20 คน  

 การวัดความสามารถในการทําข้อสอบวัดความสามารถ

ภาษาองักฤษของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ผูว้จิยัใช้แบบทดสอบวดั

ความสามารถภาษาองักฤษที่ทางสํานักวชิาพืน้ฐานและภาษาจดัขึน้ ซึ่ง

ประกอบดว้ยทกัษะการฟงัและทกัษะการอ่าน จํานวน 200 ขอ้ โดยมคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องขอ้สอบทัง้ฉบบัอยูท่ี ่.81 

จากนัน้นําคะแนนที่ได้มาตคี่าเป็นคะแนนTOEIC ตามเกณฑ์

ของ บรซู โรเจอรส์ [2] ในการแปรผลค่าคะแนน ตามเกณฑโ์ดยปรบัจาก 

บรซู โรเจอรส์ และ อจัฉรา วงศโ์สธร [3] ซึง่มเีกณฑพ์จิารณา ดงัน้ี 

คะแนนตัง้แต่ 805-990 แปลว่า มคีวามสามารถในระดบัดมีากทีส่ดุ 

คะแนนตัง้แต่ 655-800 แปลวา่ มคีวามสามารถในระดบัดมีาก  

คะแนนตัง้แต่ 555-650 แปลวา่ มคีวามสามารถในระดบัด ี 

คะแนนตัง้แต่ 405-550 แปลวา่ มคีวามสามารถในระดบัปานกลาง 

คะแนนตัง้แต่ 305-400 แปลวา่ มคีวามสามารถในระดบัคอ่นขา้งอ่อน  

คะแนนตัง้แต่ 205-300 แปลวา่ มคีวามสามารถในระดบัอ่อน  

คะแนนตัง้แต่ 10-200 แปลว่า มคีวามสามารถในระดบัอ่อนมาก 

ผลการวเิคราะหต์ามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่2 ตารางคะแนนความสามารถในการทําข้อสอบวัดความสามารถ

ภาษาอังกฤษ จากข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ของนกัศกึษาจาํนวน 20 คน 
No. การฟงั

100 

การอ่าน 

100 

รวม 

200 

TOEIC Listening 

495 
TOEIC Reading 

495 

TOEIC Total 

990 

1 42 56 98 210 240 450 

2 59 48 107 315 195 510 

3 66 59 125 350 255 605 

4 48 62 110 250 270 520 

5 66 68 134 350 360 710 

6 44 38 82 225 145 370 

7 38 42 80 190 165 355 

8 35 39 74 175 150 325 

9 61 56 117 325 240 565 

10 42 58 100 210 250 460 

11 28 33 61 130 115 245 

12 52 63 115 275 280 555 

13 45 51 96 230 210 440 

14 35 41 76 175 160 335 

15 55 47 102 295 190 485 

16 28 46 74 130 185 315 

17 42 35 77 210 125 335 

18 39 35 74 195 125 320 

19 40 38 78 200 145 345 

20 39 44 83 195 175 370 
ค่าเฉลีย่ 45.2 47.95 93.15 231.75 199 430.75 

จากตารางพบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี

คะแนนความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC จากข้อสอบวัด

ความสามารถของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ค่าเฉลี่ยที่โดยรวม 430 

โดยมคี่าเฉลี่ยทกัษะการฟงั ที่คะแนน 231.75 ส่วนค่าเฉลี่ยทกัษะการ

อ่าน ที่คะแนน 199 ตามลําดบั และผลจากตารางแสดงว่า นักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มคีวามสามารถในการทําข้อสอบTOEIC 

ในระดบั ปานกลาง 

 

ตารางท่ี3 ตารางคะแนนความสามารถในการทําขอ้สอบTOEIC จากขอ้สอบ

TOEIC ของศนูยส์อบวดัความสามารถTOEIC ของนกัศกึษาจาํนวน 20 คน 
นักศึกษา TOEIC การฟัง(495) TOEIC การอ่าน(495) Total  TOEIC (990) 

1 200 250 450 

2 305 180 485 

3 340 255 595 

4 265 280 545 

5 320 355 675 

6 220 135 355 

7 200 145 345 

8 165 155 320 

9** 320 245 565 

10 210 230 440 
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11 120 105 225 

12 285 270 555 

13 230 220 450 

14 170 155 325 

15 285 175 460 

16 120 175 295 

17 210 130 340 

18 175 115 290 

19 215 130 345 

20 185 180 365 

ค่าเฉลีย่ 227 194.25 421.25 

จากตารางพบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี

คะแนนความสามารถในการทําข้อสอบTOEIC จากข้อสอบTOEIC 

ค่าเฉลี่ยที่โดยรวม 421.25 โดยมีค่าเฉลี่ยทกัษะการฟงั ที่คะแนน 227 

ส่วนค่าเฉลี่ยทกัษะการอ่าน ที่คะแนน 194.25 ตามลําดบั และผลจาก

ตารางแสดงว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มคีวามสามารถ

ในการทําขอ้สอบTOEIC ในระดบั ปานกลาง 

ตารางที4่ ตารางเปรยีบเทยีบคะแนนความต่าง (D) ความสามารถในการทํา

ขอ้สอบของนักศกึษาระหว่างขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษและ

ขอ้สอบTOEIC ของนกัศกึษาจาํนวน 20 คน 
นกัศกึษาคนที ่ คะแนนสอบTOEIC จาก 

TNI Test (990) 

คะแนนสอบTOEIC จาก

TOEIC Test (990) 

คะแนนความต่าง 

(Difference) 

1 450 450 0 

2 510 485 25 

3 605 595 10 

4 520 545 25 

5 710 675 35 

6 370 355 15 

7 355 345 10 

8 325 320 5 

9** 565 565 0 

10 460 440 20 

11 245 225 20 

12 555 555 0 

13 440 450 10 

14 335 325 10 

15 485 460 25 

16 315 295 20 

17 335 340 5 

18 320 290 30 

19 345 345 0 

20 370 365 5 

ค่าเฉลีย่ 430.75 421.25 9.10 

จากตารางพบว่า คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบวดัความสามารถ

ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ได้แก่430.35 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของ

ขอ้สอบTOEIC ไดแ้ก่ 421.25 และค่าคะแนนความต่างของข้อสอบทัง้

สองฉบบัอยู่ที่ 9.10 ซึ่งแสดงว่า คะแนนสอบที่นักศึกษาได้จากการสอบ

ทัง้สองฉบบัมลีกัษณะใกล้เคยีงกนัมาก และประสทิธภิาพของขอ้สอบวดั

ความสามารถของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นมปีระสทิธภิาพใกล้เคยีง

กบัขอ้สอบTOEIC จากศูนยส์อบTOEIC ทีน่กัศกึษาไปสมคัรสอบ  

เมื่อพจิารณาตามความสามารถในการทําขอ้สอบทัง้สองฉบบั

พบว่า นักศกึษามผีลการสอบTOEIC ทัง้ 2 ฉบบั อยู่ในระดบั ปานกลาง 

เหมอืนกนั แสดงวา่ ขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบั มคีวามยากง่ายใกล้เคยีงกนั และ

มปีระสทิธภิาพเทยีบเท่ากนัได ้

ตารางที่5 ตารางคะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนน ความสามารถในการทําขอ้สอบของนักศกึษาระหว่าง

ขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษและขอ้สอบTOEIC ของนักศกึษา

จาํนวน 20 คน 

 จาํนวน นศ. คะแนนตํ่าสุด คะแนนสงูสุด ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

TNI Ability Test 20 245.00 710.00 430.75 119.31 

TOEIC Test 20 225.00 675.00 421.25 119.86 

จากตารางพบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี

ความสามารถในการทําขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาของสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ โดยมคีา่เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 430.75 คะแนน มคี่าเฉลี่ย

คะแนนตํ่าสุด คอื 245 คะแนน มคี่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คอื 710 คะแนน 

ตามลําดบั  

สว่นความสามารถในการทําขอ้สอบTOEIC มคีา่เฉลีย่รวมอยู่

ที ่421.25 คะแนน มคีา่เฉลีย่คะแนนตํ่าสดุ คอื 225 คะแนน มคีา่คะแนน

เฉลีย่สงูสดุ คอื 675 คะแนนตามลําดบั 

3. เปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาจากข้อสอบทัง้สองฉบบั 

เพ่ือหาประสิทธิภาพของข้อสอบทัง้สองฉบบั 

ตารางที6่  ตารางเปรยีบเทยีบความสามารถในการทาํขอ้สอบทัง้สองฉบบั ของ

นกัศกึษาจาํนวน 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 

**นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

จากตารางพบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี

ความสามารถในการทําขอ้สอบTOEIC จากขอ้สอบวดัความสามารถทาง

ภาษาของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 430.74 และ

คะแนน t =16.146 ส่วนความสามารถในการทําขอ้สอบTOEIC จาก

ขอ้สอบTOEIC ของศูนย์สอบTOEIC มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 421.42 และ

คะแนน t= 15.716 โดยมคี่า P = .000 ซึ่งแสดงว่าความสามารถในการ

ทําข้อสอบของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นจากข้อสอบทัง้ 2 

ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ตารางที ่7  ตารางเปรยีบเทยีบสหสมัพนัธก์นัทางสถติขิองขอ้สอบทัง้สองฉบบั 
  TNI Test TOEIC Test 

TNI Test Pearson Correlation 1 .992
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 20 20 

TOEIC Test Pearson Correlation .992
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 20 20 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

**นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
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จากตารางพบวา่ ขอ้สอบทัง้สองฉบบั มคีะแนนสหสมัพนัธก์นั

อยูใ่นระดบัสงูมาก คอื .992 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 
สรปุผลการวิจยั 

ผลการศกึษาวจิยั เรื่องการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแบบวดั

ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

กบัแบบวดัความสามารถทางภาษาของข้อสอบTOEIC ของนักศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ สรปุไดด้งัน้ี 

1. นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น มคีวามสามารถใน

การทําขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษา ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุน่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. นักศกัษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น มคีวามสามารถใน

การทําข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง 

3. ประสิทธิภาพของข้อสอบทัง้2ฉบับมีคะแนนเฉลี่ยของ

ขอ้สอบวดัความสามารถของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ไดแ้ก่ 430.35 

สว่นคะแนนเฉลีย่ของขอ้สอบTOEIC ไดแ้ก่ 421.25 และค่าคะแนนความ

ต่างของขอ้สอบทัง้สองฉบบัอยูท่ี ่9.1 ซึง่แสดงวา่ คะแนนสอบที่นักศกึษา

ไดจ้ากการสอบทัง้สองฉบบัมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัมาก และประสทิธภิาพ

ของข้อสอบวัดความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมี

ประสทิธภิาพใกลเ้คยีงกบัขอ้สอบTOEIC จากศูนยส์อบTOEIC 

4. ความสามารถในการทําข้อสอบของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นจากขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5. ขอ้สอบทัง้สองฉบบั มคีะแนนสหสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสูง

มาก คอื .992 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

อภิปรายผล 

การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพแบบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของสถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น กบัแบบวดัความสามารถทางภาษาของข้อสอบ

TOEIC ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จากสรุปผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูในบทที4่ สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นมคีวามสามารถใน

การทําขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษา ของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุน่ และขอ้สอบTOEIC จากศูนยส์อบTOEIC โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง อาจเป็นเพราะว่า การเรยีนรูภ้าษาเป็นการเรยีนที่ต้องใช้การรบัรู้

และการจํา โดยเน้นการฝึกปฏิบตัิบ่อยๆ จงึจะเกิดความชํานาญในการ

เรยีนภาษาและในการทําข้อสอบ ซึ่งสอดคล้องแนวคดิของแครชเชน[4]  

ที่ว่าการเรยีนรู้ภาษาเป็นกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการพฒันา

ความสามารถทางภาษาและใหค้วามแตกต่างของกระบวนการน้ีจากการ

เรียนรู้การรบัรู้ภาษาเป็นเพียงตัวแทนของความคิดหรือสมัปชัญญะ

เกี่ยวกบัความรู้ทางไวยากรณ์ซึ่งมีผลจากการเรยีนการสอนแต่ไม่อาจ

นําไปสู่การรบัรู้ได้ ระบบการเรียนจะสามารถตอบสนองได้เพียงการ

ตรวจสอบผลของระบบการรบัภาษาเท่านัน้ นอกจากนัน้ ไฮเมส [5] ได้

กล่าวไว้ว่า การพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละคนที่ต่าง

วัฒนธรรมกัน ก็มีความต่างกัน และความสามารถทางการภาษา 

หมายถึง ความสามารถของผู้พูดในการสื่อความหมายในชุมชน ผู้ที่มี

ความสามารถในการสื่อสารจะมคีวามรูแ้ละความสามารถในการใช้ภาษา

ได้โดยคํานึงสิ่งต่างๆ เช่น การใช้ภาษานัน้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะหรอืไม่ ที่เป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ และการใช้ภาษานัน้

ช่วยให้การแสดงความหมายเป็นที่เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนหรอืไม่เพยีงใด

การใชภ้าษานัน้สอดคลอ้งกบับรบิทภาษาที่ใช้อย่างเหมาะสมและประสบ

ความสาํเรจ็เพยีงใด 

2. ประสทิธภิาพของขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบั คอืคะแนนจากขอ้สอบ

วดัความสามารถของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น อยู่ที่ 430.35 ส่วน

คะแนนเฉลีย่ของขอ้สอบTOEIC ไดแ้ก่ 421.25 และค่าคะแนนความต่าง

ของขอ้สอบทัง้สองฉบบัอยู่ที่ 9.1 ซึ่งแสดงว่า คะแนนสอบที่นักศกึษาได้

จากการสอบทัง้สองฉบบัมลีกัษณะใกล้เคยีงกนัมาก และประสทิธภิาพ

ของข้อสอบวัดความสามารถของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกบัข้อสอบTOEIC จากศูนย์สอบTOEIC อาจ

เน่ืองมาจาก แนวทางการวดัผลประเมนิผลเป็นสิง่สําคญัในการสอบ และ

การออกข้อสอบก็มีความสําคญัต่อผลการสอบของผู้เรียน เน่ืองจาก

นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่นไดฝึ้กอบรมวธิกีารสอบในรูปแบบ

ของTOEIC มาจงึมคีวามคุ้นเคยกบัรูปแบบการสอบดงักล่าว จงึทําให้

ผูเ้รยีนสามารถทําขอ้สอบได ้และลกัษณะขอ้สอบ ความยากง่ายกน่็าจะมี

ความใกล้เคียงกัน จึงทําให้นักศึกษามีผลสอบของข้อสอบทัง้2ฉบับ 

คะแนนไม่ห่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะวานักศึกษามีการฝึกทักษะทัง้ 2 

ทกัษะ คอื ทกัษะการฟงัและทกัษะการอ่าน ไปพรอ้มๆกนั สําหรบัทกัษะ

การฟงันักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่นมกีารเรยีนรู้ที่เป็นระบบ 

ตามกระบวนการของการฟงัซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดืของ แครชเชน [6] 

ที่กล่าวว่า การฟงัหมายถึง การรบัปจัจยัป้อนที่มคีวามหมาย เมื่อผู้ฟงั

ได้รบัปจัจยัป้อนทางภาษาที่เข้าใจได้ย่อมสามารถรบัรู้ภาษาได้ดีหรือ

พฒันาภาษาไดอ้ย่างถูกกระบวนการ ในการเรยีนการสอนไม่ควรบงัคบั

ให้นักเรยีนพูดภาษาที่สองหรอืภาษาเป้าหมาย จนกว่าผู้เรยีนหรอืผู้ฟงั

จะได้มีโอกาสในการรบัรู้ภาษาพอสมควร ซึ่งมวีิธีการหลายอย่างที่จะ

ชว่ยใหผู้เ้รยีนหรอืผูฟ้งัไดร้บัปจัจยัป้อนเขา้ที่มคีวามหมาย เช่น ผูส้อนใช้

คําสัง่ให้ผู้เรยีนแสดง หรอืปฏิบตัิตามที่ผู้สอนพูด นอกจากการใช้คําสัง่

แล้ว ผู้สอนอาจจะใช้ท่าทางหรอือุปกรณ์ต่างๆเช่น รูปภาพ ซึ่งช่วยให้

ปจัจยัป้อนมคีวามหมายมากขึน้ ทําใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจไดใ้นทีส่ดุ 

นอกจากน้ีแล้ว นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มี

การฝึกทกัษะการอ่านก่อนการทําข้อสอบจงึเกดิความคุน้เคยกบัขอ้สอบ

ในสว่นของทกัษะการอ่าน เน่ืองจากการอ่านเป็นกระบวนการใช้ความคดิ 

ผูอ้่านจะตอ้งใชค้วามคดิและเทคนิคเฉพาะตวัซึ่งช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องทีอ่่าน

ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของกู๊ดแมน [7]  ที่กล่าววา่ การอ่านเป็น

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

365



 

กระบวนการที่ต้องใช้ความคิด ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดและเทคนิค

เฉพาะตวัซึง่ช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องทีอ่่าน ในการสอนอ่านภาษาที่สองนัน้หาก

ใช้การเปรยีบเทยีบระหว่างสิง่ที่เหมอืนกบัสิง่ที่ต่างกนั หรอืเปรยีบเทยีบ

ภาษาที่สองกบัภาษาของตนเอง จะทําใหก้ารอ่านง่ายขึ้นสําหรบัผูเ้รยีน

บางคน ถ้าเน้ือหาที่อ่านยากเกินไปผู้เรยีนจะรู้สกึเบื่อหน่ายและท้อแท ้

แต่ถ้าผู้ เรียนได้อ่านเรื่องที่ตนเองสนใจมีความหมายต่อชีวิตและ

สอดคล้องกบัประสบการณ์เดมิ จะทําใหผู้เ้รยีนพฒันาการอ่านไดด้ ีสื่อที่

นํามาใช้สําหรบัการเริม่อ่าน ควรเป็นภาษาทัว่ๆไปเช่น ป้าย คําสัง่ คํา

บรรยาย บทสนทนา เป็นตน้ ควรหลกีเลีย่งเรื่องเกี่ยวกบัวรรณคด ีเพราะ

ผูเ้รยีนจะรูส้กึว่าเป็นเรื่องยากเกินไป ควรจดักจิกรรมใหผู้้เรยีนได้พูดถึง

ประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่จะอ่านก่อน เพราะจะทําให้ผูเ้รยีนอ่านง่าย

ขึ้น สําหรบัผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาที่สองนัน้ควรสอนให้เป็นไปตาม

ธรรมชาตโิดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนไดเ้ขา้ใจความหมายของเรื่องที่อ่านเป็น

ประการสาํคญั 

3. ความสามารถในการทําข้อสอบของนักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นจากขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนัน้ ข้อสอบทัง้สองฉบับมี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 อกีดว้ย แสดงว่า 

ขอ้สอบทัง้สองฉบบั มปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกนัและแนวการออกขอ้สอบ

ก็มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจเน่ืองมากจากข้อสอบทัง้สองฉบบั มี

จุดมุ่งหมายในการประเมนิทกัษะที่เหมอืนกนั และการสอนภาษากต็้อง

เน้นการสอนทักษะความเข้าใจ ทักษะการอ่านและทักษะการฟงัที่มี

ประสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของวดิโดวส์นั [8] ที่กล่าววา่เมื่อ

พูดถงึจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาก็มกัจะพูดถึงทกัษะทางภาษา คอื 

ทกัษะความเขา้ใจ ทกัษะการพูด การอ่านและการเขยีน ซึ่งเมื่อกล่าวถึง

ทกัษะเหล่าน้ีก็มกัจะเกี่ยวโยงไปถึงการกําหนดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรยีน

ปฏิบตัิได้ สิ่งที่ควรตระหนักในการเรียนการสอนภาษาคือ การเรียนรู้

ภาษานัน้มคีวามหมายมากกว่าเพยีงการเขา้ใจการพูด การอ่าน และการ

เขียนประโยคได้เท่านัน้ แต่ผู้เรียนจะต้องรู้ด้วยว่า ควรจะใช้ประโยค

ต่างๆเพื่อการสื่อความหมายใหม้ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างไร นัน่คอืควรมุ่ง

ให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ถูกต้องและข้อสําคญัคือ การใช้ภาษานัน้จะต้อง

เหมาะสม และมีประสิทธิผลในด้านการสื่อความหมายด้วย มิใช่มุ่ง

เพยีงแต่ใหใ้ช้ภาษานัน้จะต้องเหมาะสม และมปีระสทิธผิลในดา้นการสื่อ

ความหมายด้วย มิใช่มุ่ง เพียงแต่ให้ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์เท่านัน้ นอกจากนัน้การสอนภาษานัน้ต้องเน้นกิจกรรมการ

สอนทีด่แีละเป็นไปตามขัน้ตอนการสอนภาษาเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนได้

อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัแนวคดิของลิทเทิลวูด [9]  ซึ่งได้

กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนภาษา ว่าเป็นสิง่สําคญัและมี

ส่วนช่วยในการเรยีนรู้ภาษา ซึ่งเรยีกว่า กิจกรรมมุ่งงานปฏิบตัิ (Task-

Oriented Activities) โดยมวีธิกีารคอื 1) เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดฝึ้กการ

ใชภ้าษาในลกัษณะทีเ่ตม็ที่สมบูรณ์ (Whole – Task Practice) ในการฝึก

และการใช้ภาษานัน้ถ้านักเรยีนได้รบัการฝึกเฉพาะทกัษะแยกออกจาก

กนั (Part – Skills) ยอ่มไมเ่ป็นการเพยีงพอ นักเรยีนควรจะไดร้บัการฝึก

ทกัษะต่างๆรวมเขา้ดว้ยกนัโดยสมบูรณ์ (Total - Skills) ไม่แบ่งมาฝึก

ทกัษะเดีย่วๆวธิทีี่จะช่วยใหน้ักเรยีนไดม้กีารฝึกการใช้ภาษาในลกัษณะ

ดงักล่าวน้ีคอื การจดักิจกรรมโดยมุ่งงานปฏิบัติหลายๆประเภทและ

กิจกรรมนัน้จะต้องเหมาะสมกบัระดบัความสามรถของผู้เรียนด้วย 2) 

ช่วยเพิม่แรงจูงใจของนักเรยีน (Improve Motivation) เป้าหมายสูงสุด

ของผูเ้รยีนภาษาคอืความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกบัผูอ้ื่น 

ดงันัน้ถ้าสภาพในหอ้งเรยีนสมัพนัธ์กบัความต้องการในการเรยีนภาษา 

ก็จะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น 3) ช่วยให้การเรียน

ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ (Natural Learning) การเรยีนรูภ้าษานัน้

เกดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีนและเป็นไปตามธรรมชาต ิในการสอนนัน้ไม่อาจ

ทําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูภ้าษาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันัน้การที่ครูจะสอน

ใหน้กัเรยีนรูภ้าษากจ็ะตอ้งอยูใ่นลํกษณะทีเ่ป็นกระบวนการธรรมชาต ิคอื 

ต้องจดัให้นักเรยีนได้ใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารกบัผู้อื่นอย่างจรงิ และ 4)

ช่วยสรา้งบรบิทซึ่งมสี่วนส่งเสรมิสนับสนุนการเรยีนรู้ภาษา (Create a 

context which support learning) คอื เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและ

นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่ งความสัมพันธ์จะสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สนับสนุนใหผู้้เรยีนแต่ละคนพยายามที่

จะเรยีนรูภ้าษา 
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บทคดัย่อ 

ธุรกจิรา้นอาหารเป็นทีน่ิยมกนัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในย่านธุรกจิ

ในเมอืงซึง่ตอ้งทาํงานแขง่กบัเวลาทีเ่ร่งรบี การสรา้งจุดแขง็ใหก้บัรา้นอาหาร

มกัเป็นการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ธุรกิจร้านอาหารจึงจําเป็นต้องใช้

เทคโนโลยใีนการบรกิารธุรกจิรา้นอาหารยงัมกีารบรกิารจดัส่งนอกสถานที่

เพือ่อํานวยความสะดวกต่อลกูคา้อย่างไรกต็าม การบรกิารจดัส่งนอกสถานที่

มกัมขี้อจํากดัในด้านรศัมหีรือระยะทางของการจดัส่งและการจราจรของ

เสน้ทางทีจ่ดัส่งสนิคา้ 

เพื่อแก้ปญัหาข้อจํากดัดงักล่าว งานวจิยันี้พฒันาแอปพพลิเคชนั 

เพือ่จดัทาํเสน้ทางบนแผนทีใ่นการจดัส่งอาหารนอกสถานที ่โดยเชือ่มโยงกบั

ขอ้มูล POSและกูลเกิ้ลแมพ เอพีไอและพฒันาอัลกอรธิมึสําหรบัแนะนํา

เสน้ทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสําหรบับรกิารจดัส่งอลักอรธิมึใชว้ธิ ีID3 โดยมกีาร

กาํหนดน้ําหนกั (1) น้ําหนักเริม่ตน้ทีผู่ใ้ชส้ามารถกําหนดไดเ้อง (2) น้ําหนัก

ของตวัแปรระยะทาง และ (3) น้ําหนกัของตวัแปรสภาพการจราจร 

 

คาํสาํคญั: การจดัทาํเสน้ทางแผนที,่ ธุรกจิรา้นอาหาร, กลูเกิล้แมพเอพไีอ, 

อลักอรธิมึ 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  

 

Keywords: Delivery Route Map, Restaurant Business, Google Map 

API, ID3Algorithm 

1. บทนํา 

เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทสําคญัในชวีติ และสงัคมมาก

ขึน้เพือ่การทาํงานการสือ่สารการเดนิทางท่องเทีย่ว และการบรกิารส่งสนิคา้ 

ธุรกจิร้านอาหารใช้เทคโนโลยเีพื่อบรกิารลูกค้าที่สะดวกรวดเร็ว มกัมกีาร

บรกิารจดัส่งนอกสถานทีก่ารจดัส่งอาหารนอกสถานทีม่กัมขีอ้จาํกดัไดแ้ก่ 

1) รศัมใีนการจดัส่งอาหารนอกสถานที ่

2) ผูจ้ดัส่งอาหารขาดความชาํนาญในเสน้ทางทีไ่มเ่คยไปบรกิาร

จดัส่ง 

โดยทัว่ไปธุรกจิรา้นอาหารมกัใชร้ะบบสารสนเทศทีเ่รยีกว่า ระบบจุด

ขาย (Point Of Sale, POS) เพือ่การรบัการสัง่ซื้อและการชําระเงนิเมือ่มกีาร

รบัคาํสัง่ซื้อทีม่กีารจดัส่งนอกสถานทีผู่ท้ําจดัส่งสนิคา้จงึจําเป็นต้องใชแ้ผนที่

ทีต่ ัง้ของลกูคา้แต่ละราย และตรวจสอบเงือ่นไขและขอ้จาํกดัของธุรกจิในการ

จดัส่งนอกสถานทีไ่ดจ้ากการสาํรวจวรรณกรรมและผลติภณัฑ์ ยงัไม่พบแอพ

พลเิคชนัดงักล่าว [1][2] 

งานวจิยันี้พฒันาแอพพลชินัจดัทําเสน้ทางบนแผนที ่เพื่อการจดัส่ง

อาหารนอกสถานทีโ่ดยเชื่อมโยงกบัขอ้มลู POS ซึ่งสนับสนุนการตรวจสอบ

เงือ่นไขและขอ้จาํกดัดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ และช่วยในการตดัสนิใจเลอืกเสน้ทาง

ทีด่ทีีสุ่ด  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยันี้ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ีPOS การ

จดัทาํเสน้ทางแผนที ่และทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสน้ทางบนแผนที ่

การประยกุตแ์ผนท่ีกบัธรุกิจร้านอาหาร 

กูเกิ้ลแมพ เอพไีอ (Google Maps API) [5] ช่วยในการพฒันาแอป

พลเิคชนัทางดา้นภมูสิารนเทศไดส้ะดวกขึน้ โดยนกัพฒันาสามารเขยีน 

โปรแกรมเพื่อแทรกกูเกิ้ลแมพเขา้ไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งใน

เว็บเพจที่ต้องการได้ง่ายโดยเขยีนเป็นรหสั HTML และจาวาสครปิต์ ใน

รปูแบบทีไ่มส่ลบัซบัซอ้นนกัสาํหรบังานแผนทีง่่ายๆ กูเกิ้ลแมพ เอพไีอ มขีดี

ความสามารถกว้างขวางในการนําเสนอข้อมูลแผนที่ในลกัษณะปกัหมุด 

(Push pin / Place marker) สามารถกาํหนดใหแ้สดงขอ้มลูประกอบแผนที่

เมือ่ผูใ้ชค้ลกิปกัหมดุแผนทีแ่บบเสน้ (Polyline) แบบพืน้ที ่(Polygon)  

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

367



และภาพวางซ้อนบนแผนที่ (Ground Overlay) ส่วนประกอบ

พืน้ฐานสาํคญัทีข่องกเูกิล้แมพ คอืแผนทีแ่ละภายถ่ายดาวเทยีมซึง่ครอบคลุม

ทัว่พืน้ผวิโลก 

ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม การพฒันาต่อยอดจากกูล

เกิ้ลแมพเป็นทีน่ิยมกนัมากเนื่องจากจดัทํากูเกิ้ลแมพ เอพไีอ เป็นโปรแกรม

รหสัเปิด (Open Source) ในภาษาจาวาสครปิต์จงึทําใหน้ักพฒันาโปรแกรม

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรหัสโปรแกรมได้สะดวก สามารถ

ปรบัเปลีย่นแกไ้ขโปรแกรมได ้ทําใหม้ผีูใ้ชก้นัอย่างกวา้งขวางและทีส่ําคญัที่

ส่งเสริมให้มีผู้ใช้มากคือแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีที่ใช้

สนับสนุนการทําแผนที่มีให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง และ

ชือ่เสยีงของโปรแกรม Google Earth เสรมิดว้ยบรกิาร Google Local ทีม่มีา

ก่อน 

บรษิทั FoodTec Solutions [6] ไดนํ้าเสนอผลติภณัฑ์ DeliveryIQ 

ในอุตสาหกรรมอาหารทีช่่วยลดค่าใชจ่้ายและเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ที่

มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ําคญัทีสุ่ดผูป้ระกอบการรา้นอาหารทีส่ามารถใชป้ระโยชน์

ในการได้รบัการแข่งขนั FoodTec Solutions สร้างแอปบนสมาร์ทโฟน

DeliveryIQ เป็นครัง้แรกแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจการตรวจสอบและ

ติดตามความสามารถในการส่งคําสัง่ซื้อได้ทนัท่วงที การแก้ปญัหาเพื่อให้

ขอ้มูลอพัเดททุกนาทกีบัลูกคา้ รวมถึงความคบืหน้าของคนขบัรถส่งสนิคา้, 

สถานทีแ่ละเวลาทีเ่ดนิทางจนถึงสถานที่เป้าหมายของแต่ละคําสัง่ซื้อลูกค้า

สามารถเข้าถึงได้ทนัทดี้วยสมาร์ทโฟน แสดงตําแหน่งของคนขบัรถที่ใช้

สญัญาณจีพเีอสและส่งขอ้มูลในเวลาจริง และยงัมคีวามสามารถให้ลูกค้า

สามารถชําระเงนิผ่านมอืถอื(Mobile Payment), เซ็นเพื่อชําระสนิคา้ในการ

สัง่ซื้อ (Signature Capture)  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอื 

สามารถเลอืกเสน้ทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการจดัส่งอาหาร 

Parne [7] ไดพ้ฒันาโปรแกรมประเภทกจิกรรมทางสงัคม ซึ่งช่วยให้

ผูใ้ชง้านในการคน้หาทัว่ไปและการคน้หาแบบขัน้สงูโดยสามารถระบุประเภท

และให้คะแนนรา้นอาหารแผนที่บนกูเกิ้ลแมพจะแสดงรายชื่อ 5 รา้นอาหาร

ในเมอืงและตําแหน่งปจัจุบนั รวมถงึเสน้ทางไปยงัรา้นอาหารสามารถแสดง

ความคดิเหน็ และเชญิเพือ่นในการเขา้ร่วมรา้นอาหาร 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอื 

สามารถแสดงรา้นอาหารและตาํแหน่งไดเ้หมอืนกนั 

 Firdhous และคณะ [8] ได้ออกแบบและพัฒนาการวางแผน

เสน้ทางทีช่่วยเหลอืผูใ้ชง้านให้เลอืกเส้นทางทีด่ทีีสุ่ดระหว่างสองสถานทีใ่น

เมอืงโคลมัโบ ในประเทศศรลีงักา โดยมกีารพฒันาบนเว็บบราวเซอร์และ

GPRS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใชฐ้านขอ้มลู และภาษาC# ในASP.NET 

เพือ่จดัหาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการจดัทาํแอปพลเิคชนั 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอื 

สามารถวางแผนการเลอืกเสน้ทางทีด่ทีีสุ่ดไดเ้หมอืนกนั 

Philbin และ Moon [9] ไดส้รา้งเวบ็แอปพลเิคชนัเพือ่การหาเสน้ทาง 

และจุดแวะตามเสน้ทาง,คน้หาจากประเภท, คน้หาจากคําเป็นต้นโดยใชว้ธิี

นําขอ้มลูแผนที ่ ,ขอ้มลูทีต่ ัง้จํานวนมากไปไวท้ีเ่ซฟิเวอร์ใชใ้นการตดิต่อกบั

อุปกรณ์ ไปใช้ในการสร้างเส้นทาง อันประกอบด้วย เส้นทางระหว่าง

จุดเริม่ตน้และจุดสิน้สุดในการสรา้งทางเลอืกในการคน้หา 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอื 

สามารถหาเสน้ทางไดเ้หมอืนกนั ขอ้ดอ้ยคอืไมส่ามารถจุดแวะพกัเสน้ทางได ้

Beyeler และ Gearhart [10] ไดอ้อกแบบระบบสําหรบัแสดงการ

สรา้งแผนที ่มกีารกาํหนดเสน้ทางเพือ่เปรยีบเทยีบระยะทาง ระหว่างจุดทีเ่รา

สนใจโดยใช้วิธีใช้ความหนาแน่นของจุดที่เราสนใจ, ระยะทางของจุดที่

น่าสนใจจากสถานทีอ่า้งองิ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดอ้ยของงานวจิยันี้

คอื ไมม่กีารใชค้วามหนาแน่นของจุดทีเ่ราสนใจ 

Tan [11] ได้เสนอวิธีการออกแบบ การบริการค้นหาแผนที ่

รา้นอาหาร สาํหรบันกัท่องเทีย่ว โดยมกีารแจง้เตอืนผ่านSMS, แบบเรดา้ววิ 

และแบบแจง้เตอืนโดยเป็นแผนที ่ผ่านเครอืขา่ยไรส้าย  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดอ้ยของงานวจิยันี้

คอื ไมส่ามารถใชก้ารคน้หาแผนทีแ่บบแจง้เตอืนผ่าน SMS หรอืแบบอื่นๆได ้

Ibrahim และ Mohsen [12] ไดเ้สนอวธิกีารพฒันาแอปพลเิคชนัแผน

ทีโ่ดยเพิม่ Navigation กบัแสดงทางแผนทีเ่พือ่การเลอืกเสน้ทางทีส่ะดวกขึน้ 

แอปพลิเคชันนี้ พ ัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ออกแบบ

สถาปตัยกรรมClient/Server โดยใช ้Google Map APIs, Google Direction 

APIs, PHP, JSON และMySQL 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดอ้ยของงานวจิยันี้

คอื ไมม่กีารพฒันาบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

Kale [13] ไดส้รา้งเวบ็แอปพลเิคชนัเพื่อการเรยีนรูแ้นวคดิทีส่าํคญั

ในวชิาภูมสิารสนเทศ (GIS) และกูเกิ้ลแมพ เอพไีอ ของนักศกึษาในสาขา

ภูมศิาสตร์ Kale ได้เสนอแนวคดิการเรยีนรูท้างด้านภูมศิาสตร์โดยอาศยั 

อนิเตอร์แอคทฟียูสเซอร์อินเตอร์เฟส (Interactive Interface) โดยมกีาร

สาํรวจทศันคตต่ิอการใชเ้ครื่องมอืวจิยัจากนักศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโท พบว่านักศกึษาทัง้สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์และสาขาอื่นๆมี

ความเหน็ว่าเครือ่งมอืการเรยีนรูน้ี้ชว่ยใหก้ารเรยีนรูด้ขี ึน้  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดอ้ยของงานวจิยันี้

คอื ไมไ่ดใ้ชใ้นการประยุกต์กบัการเรยีนการสอน 

Quinlan, J. R [14] ไดเ้สนอแนวคดิการวเิคราะห์ประสทิธภิาพ ดว้ย

อลักอรธิมึระบบช่วยการตดัสนิใจ โดยใช้ขอ้มลูคุณภาพของนักเรยีน เพื่อ

เปรยีบเทยีบอลักอรธิมึ ทัง้ 3 อลักอรธิมึ คอื ID3, C4.5 และ CART จําแนก

กรณทีีถู่กตอ้ง และกรณทีีไ่มถู่กตอ้ง 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอื 

สามารถแสดงเสน้ทางทีเ่หมาะสมโดยใชห้ลกัการ ID3 

ภทัรไชย ช้างเเรงการ [15] ไดพ้ฒันาแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟ

นบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุนการทํางานของกรมทาง

หลวง ในการวเิคราะห์และประเมนิงานซ่อมแซมสภาพถนนเป็นไปได้ง่าย

และรวดเรว็ยิง่ข ึน้ โดยใชว้ธิ ีการประเมนิคุณภาพถนนโดยใชบุ้คคล 

(Personal Serviceability Rating, PSR) หลกัการทํางานของ GPS 

และกเูกิล้แมพ เอพไีอ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดขีองงานวจิยันี้คอื 

ใชก้ารประเมนิเหมอืนกนั 
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3. การพฒันาแอปพลิเคชนัจดัทาํเส้นทางแผนท่ี 

การพฒันาแอปพลเิคชนัสําหรบัจดัทําเส้นทางแผนที่เริม่จาก

การศึกษาธุรกิจร้านอาหารจาก บริษัท FoodTec Solution[6],Parne[7], 

Firdhous และคณะ  [8] ซึ่งพบว่าธุรกจิร้านอาหารทีม่บีรกิารจดัส่งนอก

สถานที ่ไดแ้ก่ การจดัทําแผนท่ี การอพัเดทสถานะสถานท่ีเวลาท่ีคาด

ว่าพนกังานจัดส่งสินค้าจะมาถึง และการค้นหาร้านอาหารแบบ

ทั่วไปและแบบขัน้สูง มีการแสดงรายช่ือร้านอาหาร ตําแหน่ง

ปัจจบุนัเส้นทางความคิดเห็น และเชิญเพ่ือน 

3.1 การพฒันาแอปพลิเคชนั 

การพฒันาแอปพลเิคชนัในงานวจิยันี้อาศยัแนวคดิการออกแบบแอป

พลเิคชนั ดงัแสดงในรปูที ่1. 

 
รปูที ่1.  แนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาแอปพลเิคชนัจดัทาํเสน้ทางแผนที ่

ในรูปที่ 1 การออกแบบแอปพลเิคชนัจดัเส้นทางแผนที ่โดยอาศยั

องคป์ระกอบของแนวคดิดงัต่อไปนี้ 

- วศิวกรรมซอฟต์แวรเ์ชงิวตัถุ ตามความตอ้งการเชือ่มโยงกบั POS 

เพือ่สนบัสนุนระบบการซื้อขาย 

- กลูเกิล้แมพ เอพไีอ เพือ่จดัทาํเสน้ทางแผนที ่

- การออกแบบยสูเซอรอ์นิเตอรเ์ฟส (User Interface Design) 

- การออกแบบอลักอรธิมึ (ID3 Algorithm Design) เพื่อประเมนิหา

เสน้ทางทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ 

- การทดสอบความสะดวกในการใชง้าน(Usability Test) ผูใ้ชง้าน

สามารถใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนั  

การพฒันาแอปพลิเคชนัจดัทาํเส้นทางแผนท่ี  

ในรูปที ่2 แสดงแผนภาพUse Case ของระบบ ซึ่งม ี(Actor) เป็น

เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร (Staff),ลูกค้า (Customer), พนักงานส่งสินค้า 

(Delivery Man), กูลเกิ้ลแมพ เอพไีอ (Google Map API) และเจา้ของธุรกจิ

รา้นอาหาร (Restaurant Manager) แอปพลเิคชนันี้จดัทําเสน้ทางแผนที ่มี

กระบวนหลกั (Use Case) 7 ยสูเคสไดแ้ก่  

- การประเมินผลทางด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User 

Satisfaction Evaluation) 

1. การออกแบบแอปพลเิคชนันี้ใช้วธิีการพฒันาเชงิวตัถุ (Object-

Oriented Design) ดว้ยแผนภาพ UML ไดแ้ก่ แผนภาพ Use Case 

และ แผนภาพ Activity ดงัแสดงในรูปที่ 2 และรูปที ่3 ตามลําดบั 

เลอืกเสน้ทางแผนที ่(Select Destination) 

2. สรา้งเสน้ทางแผนทีท่ ัว่ไป (Generate Basic Route Map) 

3. บนัทกึขอ้มลูลกูคา้ (Maintain Customer Information) 

4. พมิพแ์ผนทีเ่สน้ทางการจดัส่ง (Print Delivery Route 

Map) 

5. สรา้งเสน้ทางแผนทีเ่พื่อการตดัสนิใจ (Make Decision to Delivery 

Route) 

6. แสดงเสน้ทางในการจดัส่ง (Display Map Extension) 

7. บนัทกึขอ้มลู เช่น ทีอ่ยู่และตําแหน่ง (Information) 

แผนภาพ Activity ในรปูที ่3 แสดงบทบาทหน้าทีข่องผูใ้ชแ้อปพลเิค

ชนัและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง (ในทีน่ี้ คอื กเูกิล้แมพ เอพไีอ) 

- เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร (Staff) ทําหน้าที่สร้างเส้นทางสําหรบัการ

ตดัสนิใจในเลอืกเสน้ทาง เกบ็ขอ้มลูขอ้ลกูคา้ จดัทาํรายงาน 

- ลกูคา้ (Customer) ทาํหน้าทีใ่หข้อ้มลูต่างๆ เช่น เลขทีส่มาชกิ , 

ที่อยู่ , ตรวจสอบสินค้า ได้ร ับถูกต้องหรือไม่ , สัง่ซื้ ออาหาร 

ตรวจสอบรายการ และจ่ายผ่านระบบ POS. กรณีสนิคา้ตรวจสอบ

รายการไมค่รบ ทางรา้นมโีปรโมชนัส่วนลดได ้

- พนักงานส่งสนิคา้ (Delivery Man) ทําหน้าทีนํ่าแผนที่ไปใชใ้นการ

จดัส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ , รบัเงนิ 

- Google Maps API ทาํหน้าทีส่รา้งเสน้ทาง 

- Restaurant Manager ทาํหน้าทีร่บัรายงานจากเจา้หน้าทีร่า้น 

อาหาร และจดัโปรโมชนั กรณลีกูคา้ไดร้ายการสนิคา้ไมค่รบ 

 

รปูที ่2.UML Use Case Diagram  
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รปูที ่3.UML Activity Diagram 

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชนั 

การออกแบบแอปพลเิคชนัสาํหรบัภมูสิารสนเทศมกัจะทําไดโ้ดยเริม่

จากการออกแบบ User Interface เพือ่เป็นตน้แบบ (ดรูปูที ่4.) 

การเลอืกเส้นทางที่เหมาะสม จะพจิารณา ได้แก่ (1) น้ําหนักของ

ระยะทาง (2) ข้อมูลด้านสภาพการจราจร (3) แหล่งขอ้มูลของการจดัทํา

เส้นทางแผนที่โดยระบบจะแนะนําเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้การให้

ค่าเฉลีย่ทีเ่หมาะสม โดยใชส้ตูรดงัตารางที ่5 

ในรูปที ่4 (ข) เมื่อผู้ใช้ระบบเลอืก “Recommend” ระบบจะแสดง

เสน้ทาง (Direction) ทางขวามอืของแผนที ่พรอ้มกบัมปีุ่ม “Save” เพื่อให้

สามารถจดัเกบ็เสน้ทางแผนทีไ่ปยงัระบบบรหิารธุรกจิรา้นอาหาร การบนัทกึ

ขอ้มลูเสน้ทางทีเ่ลอืกแลว้นี้ จะอยู่ในรปูแบบฐานขอ้มลู (Schema) 

ตารางที่ 1 จากการสํารวจแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพของเส้นทาง

แผนที ่พบว่าขอ้มลูทีส่าํคญัไดแ้ก่ ระยะทาง และความเรว็ในการเคลือ่นทีข่อง

รถยนต ์

 

 
รปูที ่4 (ก) ตวัอย่างเสน้ทางระหว่างรา้นอาหารและทีต่ ัง้ลกูคา้ 

 

 

รปูที ่4 (ข) ระบบแนะนําเสน้ทางทีเ่หมาะสม 

รปูที ่4 การแสดงผลแอปพลเิคชนับนแผนที ่

ตารางที ่1 แหล่งขอ้มลูอา้งองิทีใ่ชใ้นการจดัทาํเสน้ทางแผนที ่

ขอ้มลู แหล่งทีม่า 

S1 ระยะทาง หน่วยเป็น ก.ม. [3],[4] 

S2ความเรว็ในการเคลือ่นทีข่องรถยนต์ (Km/h) [5] 

 

ตารางที ่2 การใหน้ํ้าหนกัทีก่าํหนดในอลักอรธิมึ โดยมสีดัส่วนน้ําหนกัเริม่ตน้

ทีผู่ใ้ชก้าํหนดได ้(WI, Weight of Initial settings)  

ระยะทาง (ก.ม.) 

น้ําหนกั WI1 =.0.6 

สภาพการจราจร  

(ความเรว็ในการเคล่ือนท่ีของ

รถยนต ์km/h) 

น้ําหนกั WI2 =.0.4 

น้ําหนกั WD 

(ดตูารางที ่2) 
ขอ้มลู 

น้ําหนกั WT 

(ดตูารางที ่3) 

ขอ้มลู 

 

ใกล ้ ค่าระยะทาง

ใกลท้ีสุ่ด 

คล่องตวั >80 ก.ม./

ชัว่โมง 

กลาง  ค่าเฉลีย่ของ

ระยะทาง 

คล่องตวัปาน

กลาง,  

40-80 ก.ม./

ชัว่โมง 

ไกล  ค่าระยะทาง

ไกลทีสุ่ด 

ไมค่ล่องตวั, <40 ก.ม./

ชัว่โมง 

 

ในตารางที ่2 การใหน้ํ้าหนกัในอลักอรธิมึ เพือ่สนบัสนุนการ

ตดัสนิใจเลอืกเสน้ทางทีด่ทีีสุ่ด ใชต้วัแปรระยะทางและตวัแปรสภาพการจรจร 

ซึง่มสีดัส่วนน้ําหนกัเริม่ตน้ทีผู่ใ้ชส้ามารถกาํหนดไดเ้อง 

ระยะทาง ใหค้่าน้ําหนกั WI1เท่ากบั 0.6 

โดยระยะทางจดัแบ่งออกเป็น ใกล ้กลางและไกล (กโิลเมตร) 

สภาพการจราจร ใหค้่าน้ําหนกั WI2เท่ากบั 0.4 

โดยสภาพการจราจร คดิจากความเรว็ในการเคลือ่นทีข่องรถยนต(์กโิลเมตร/

ชัว่โมง) 

 

  

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

370



ตารางที ่3 การใหน้ํ้าหนกัของระยะทาง (WD, Weight of Distance of a 

Path) 

ระยะทาง (ก.ม.) น้ําหนกั WD 

ใกล ้ = 1 

กลาง = 0.6-0.8 

ไกล = 0.4 
 

ในตารางที ่3 แสดงการใหน้ํ้าหนกัของระยะทาง ดงัต่อไปนี้ 

ระยะทางใกล ้มคี่าน้ําหนกัเท่ากบั 1 

ระยะทางกลาง มคี่าน้ําหนกัเท่ากบั 0.6-0.8 

ระยะทางไกล มคี่าน้ําหนกัเท่ากบั 0.4 

ซึง่พบว่าระยะทางกบัน้ําหนกัมคี่าแปรผกผนัซึง่กนัและกนั 
 

ตารางที ่4 การใหน้ํ้าหนกัของสภาพการจราจร (WT, Weight of Traffic 

Condition of a Path) 

สญัลกัษณ์ของสภาพ

การจราจร (ส)ี 

ความเรว็ของรถยนต์ 

(Km./h) 

น้ําหนกั WT 

เขยีว คล่องตวั = 1 

เหลอืง คล่องตวัปานกลาง = 0.6-0.8 

แดง ไมค่ล่องตวั = 0.4 

ในตารางที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพการจราจรใช้สัญลักษณ์สีและ

ความเรว็ของรถยนต์บ่งบอกถงึสภาพการจราจร ณ เวลานัน้ 
 

ตารางที ่5 ตวัอย่างการคาํนวณเสน้ทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

กรณี 
ระยะทาง(ก.ม.) สภาพการจราจร ผลรวม 

ขอ้มลู WI1.0.6 ขอ้มลู WI2 = 0.4  

C11 ใกล ้ 1.0 x0.6  

= 0.6 

คล่องตวั 1.0 x0.4 

=0.4 

1.0 

C12 คล่องตวัปาน

กลาง 

0.7x0.4 = 

0.28 

0.88 

C13 ไมค่ล่องตวั 0.4 x0.4 

=0.16 

0.76 

C21 กลาง 

(ค่าเฉลี่

ย) 

0.7x0.6  

= 0.42 

คล่องตวั 1.0 x0.4 

=0.4 

0.82 

C22 คล่องตวัปาน

กลาง 

(ค่าเฉลีย่) 

0.7x0.4 = 

0.28 

0.70 

C23 ไมค่ล่องตวั 0.4 x0.4 

=0.16 

0.58 

C31 ไกล  0.4 x0.6  

= 0.24 

คล่องตวั 1.0 x0.4 

=0.4 

0.64 

C32 คล่องตวัปาน

กลาง 

(ค่าเฉลีย่) 

0.7x0.4 = 

0.28 

0.52 

C33 ไมค่ล่องตวั 0.4 x0.4 

=0.16 

0.40 

 

จากตารางที ่4 เราสามารถประเมนิเสน้ทางโดยใชน้ํ้าหนกั 

WI, WD และ WT ดงัแสดงในตารางที ่5 สาํหรบัเสน้ทางทีเ่ป็นไปได้

ทัง้สิน้ 9 กรณ ี{C11,C12,C13,C21,C22,C23,C31,C32,C33} 

 

สมมติมเีส้นทางเลอืก 12 เส้นทาง ดงัตารางที่ 6 เราสามารถแจก

แจงลําดบัแรก ระยะทางตํ่าสุดคอื CA1 8km.และไล่เรยีงลําดบัจากใกล้ไป

ไกลสุด คอื CE2 12 km ในการคํานวณเพือ่ประเมนิเสน้ทางใน รายละเอยีด 

จะพบว่าค่ากลางระหว่าง 12-8 = 10km.มเีสน้ทาง CC1-CC3 เป็นค่ากลาง 

CB1-3 เป็นค่าที่คํานวณจากค่ากลาง โดยมรีะยะห่าง 2d โดย d เป็น

ระยะทางต่างจากค่ากลาง ซึง่คาํนวณไดด้งันี้ 

d =
ระยะไกลสุด− ระยะใกลส้ดุ

10
=

12 − 8
10

= 0.25 𝑘𝑚 

ดงันัน้การคาํนวณ WD จะใชค้่า d โดยเทยีบกบัน้ําหนกัต่างWD (WD Diff) 

WD Diff = 
ชว่งคา่กลาง

10
= 0.02   

ดงันัน้ประมาณไดว้่า CB1 มคี่า WD = 0.7+2 WD=0.7+2x0.02 = 0.74 

ในทาํนองเดยีวกนั CB2-CB3 ซึง่มคี่าใกลเ้คยีง±0.05 จงึใชค้่า 

WD เหมอืนCB1. ในทาํนองเดยีวกนั CD1-CD3 มคี่าระยะทางต่าง d ก.ม. 

(0.25) จงึสามารถคาํนวณ WD ไดด้งันี้ 

WD (CD1,CD2,CD3) = 0.7-1X0.02 = 0.68 

ดงันัน้ในการประเมนิจะไดผ้ลลพัธ์ของผลรวมการประเมนิเส้นทางทีด่ทีี่สุด 

คอืเสน้ทาง CB1 ซึ่งแอปพลเิคชนันี้จะแนะนําเสน้ทางทีด่ทีีสุ่ดในจํานวน 12 

เสน้ทางของกรณตีวัอย่าง 

3.3 การประมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยผูใ้ช้งาน 

การประมนิผลประสทิธิภาพและความพึงพอโดยผู้ใช้งานจะใช้ 3 

ปจัจยัต่อไปนี้ในการวเิคราะหผ์ลของงานวจิยั 

1. ดา้นประสทิธภิาพ(Performance Test)  

2. ดา้นความถูกตอ้ง(Reliability Test)  

3. ดา้นความสะดวกในการใชง้าน(Usability Test)  

โดยมกีลุ่มตัวอย่างในที่ประเมนิผลประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 

เจา้หน้าทีพ่นกังานจดัส่งสนิคา้ และลกูคา้  

4. สรปุผล 

การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดทําเส้นทางแผนที่  สําหรับธุรกิจ

รา้นอาหาร ซึง่สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูกบัระบบ POSทีเ่สนอในงานวจิยันี้ ใช้

กูเกิ้ลแมพ เอพไีอ การออกแบบอินเตอร์แอคทฟียูสเซอร์อินเตอร์เฟสและ

อลักอรธิมึตามหลกั ID3  เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจในเงือ่นไขและขอ้จํากดั

ทางธุรกจิ (เช่น ระยะทาง ระดบัการจราจร) 

การวจิยันี้อยู่ในระหว่างการนําแอปพลเิคชนัออกไปทดสอบโดยผูใ้ช ้

ดา้นความสะดวกการใชง้าน โดยกลุ่มตวัอย่างตามหวัขอ้ 3.3  

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

371



ตารางที ่6 ตวัอย่างการคาํนวณในกรณเีสน้ทางมากกว่า 3 เสน้ทาง 

 เส้นทาง 
ระยะทาง(ก.ม.),  
WI1 = 0.6 

สภาพ
การจราจร,WI2 
= 0.4 

ผล 
รวม 

ขอ้มลู  ขอ้มลู  
1. CA1 (8 km) ใกล,้ 0.6  ไมค่ล่องตวั, 

0.16 
0.76 

2. CB1 (8km) กลาง–บน 
(-2d km) 

0.74x0
.6  
= 0.44 

คล่องตวั, 0.4 0.84 

3. CB2 (8km) กลาง–บน 
(-2d km) 

0.74x0
.6  
= 0.44 

คล่องตวัปาน
กลาง 
(ค่าเฉลีย่), 
0.28 

0.72 

4. CB3 (8km) กลาง–บน 
(-2d km) 

0.74x0
.6  
= 0.44 

ไมค่ล่องตวั, 
0.16 

0.60 

5. CC1 (10km) กลาง,0.42  คล่องตวั, 0.4 0.82 

6. CC2 (10km 
± 0.05) 

กลาง,0.42  คล่องตวัปาน
กลาง(ค่าเฉลีย่) 
, 0.28 

0.70 

7. CC3 (10km 
± 0.05 ) 

กลาง,0.42  ไมค่ล่องตวั, 
0.16 

0.76 

8. CD1(10km 
±0.25km) 

กลาง–ล่าง 
(+d km) 

0.68x0
.6  
= 0.41 

คล่องตวั, 0.4 0.81 

9. CD2 (10km 
+0.25+0.05) 

กลาง–ล่าง 
(+d km) 

0.68x0
.6  
= 0.41 

คล่องตวัปาน
กลาง
(ค่าเฉลีย่), 
0.28 

0.69 

10
. 

CD3 (10km 
+0.25+0.05) 

กลาง–ล่าง 
(+d km) 

0.68x0
.6  
= 0.41 

ไมค่ล่องตวั, 
0.16 

0.58 

11
. 

CE1 (12km) ไกล, 0.24  คล่องตวั, 0.4 0.64 

12
. 

CE2(12km
± 0.05) 

ไกล, 0.24  คล่องตวัปาน
กลา(ค่าเฉลีย่), 
0.28 

0.52 
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บทคัดย่อ 

อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มมูลค่า

ผลผลติการเกษตร โดย สถาบนัอาหาร กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ไดม้กีาร

ผลกัดนัเพือ่ยกระดบัรา้นอาหารไทยใหม้มีาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากล การ

สรา้งจุดแขง็ใหก้บัรา้นอาหารจงึเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะนําเทคโนโลยเีขา้มาช่วยใน

การบริหารและบริการ ในปจัจุบันด้านระบบเทคโนโลยี คลาวด์(Cloud 

Computing) เป็นทางเลอืกทีส่าํคญั 

งานวิจัยนี้ สํ า ร วจการ ใช้ เทคโนโลยีสมัย ใหม่ ใน ธุรกิจ

อุตสาหกรรมร้านอาหารและเสนอแนวคดิและการออกแบบสถาปตัยกรรม

ระบบการจดัการรา้นอาหารบนคลาวด์ และ ขอ้มลูเชงิสํารวจทางดา้นความ

ต้องการระบบย่อยของแอพพลเิคชัน่สําหรบัธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง

และขอ้มลูดา้นราคา ทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรา้นอาหารไทยทีจ่ะใช้

ในการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกแอพพลเิคชัน่ทีเ่หมาะสมกบัขนาดของธุรกจิ ใน

การช่วยตดัสนิใจ การลงทุนหรอืเปลีย่นแปลงระบบทีม่อียู่ มุ่งไปสู่ระบบบน

คลาวดท์ีม่ ีscalability ดขี ึน้ 

  

คาํสาํคญั: คลาวดค์อมพวิติ้ง, สถาปตัยกรรมแอพพลเิคชัน่, ธุรกจิรา้นอาหาร 

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 

1. บทนํา 

อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มมูลค่า

ผลผลติการเกษตรหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่อผู้บรโิภคซึ่งได้มกีาร

คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีขา้งหน้า ประชากรโลกจะมคีวามต้องการบรโิภค

อาหารเพิม่ขึน้กว่า 150% สนิคา้อาหารไทยทีม่กีารส่งออกไปทัว่โลก [1] ในปี 

พ.ศ. 2555 สถาบนัอาหาร กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ได้มกีารผลกัดนัเพื่อ

ยกระดบัร้านอาหารไทยใหม้มีาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากล โครงการ “ครวั

ไทยสู่ครวัโลก” [2] 

ธุรกจิร้านอาหารเป็นทีน่ิยมเปิดกนัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ย่านธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงูและยงัตอ้งแข่งกบัเวลาทีเ่ร่งรบีอกีดว้ย การสรา้ง

จุดแขง็ใหก้บัรา้นจงึเป็นสิง่สําคญั การใหบ้รกิารลูกคา้ทีร่วดเรว็เป็นสิง่หนึ่งที่

ช่วยเพิม่จุดแขง็ในการแขง่ขนักบัธุรกจิประเภทเดยีวกนัจงึต้องมเีทคโนโลยทีี่

เขา้มาช่วยในการบรหิารและบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ไดม้ากขึน้ 

ปจัจุบนั ในด้านระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) 

เป็นทางเลอืกทีส่ําคญัในการสนับสนุนการเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็จาก

ทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่สามารถทําได้จากที่ไหนก็ได้

ขอ้จาํกดัหรอืสิง่ทีค่วรระวงัหากใช ้cloud เมือ่เทยีบกบั stand alone 

 ขอ้ด ีการประหยดัต้นทุนเริม่ต้น เช่น 1.การลงทุนในฮาร์ดแวร์ 2.ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายประจาํ พวก ค่า Maintenance และ ค่าไฟฟ้าเป็นตน้ 

ขอ้เสยี การกําหนดราคาที่แตกต่างกนัในแต่ละผู้ใหบ้รกิารและมคี่าใช้จ่ายที่

ค่อนขา้งซบัซอ้น ตวัอย่างเช่นสาํหรบั Amazon Web Services ทีร่าคาทีต่้อง

จ่ายจริงนัน้ประกอบด้วย ค่าบริการรายชัว่โมง ค่าบริการสตอเรจ และ 

ค่าบรกิารตามปรมิาณการรบัส่งขอ้มลู ทัง้หมดอาจยากทีจ่ะคาํนวณค่าใชจ่้าย

ทีต่อ้งจ่ายไดอ้ย่างชดัเจนเป็นตน้ ดงัรปูที ่1  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 แนวคดิคลาวดค์อมพวิติ้ง 
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ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง

เพราะว่าสมยันี้ไดม้กีารเปิดรา้นอาหารมากขึน้ส่วนมากผูล้งทุนมกีารเปิดรา้น

เริ่มจากร้านขนาดเล็กหรือเริ่มเปิดจากร้านขนาดกลางในปจัจุบัน ดังนัน้  

ผูว้จิยัหวงัใหเ้ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรา้นอาหารไทย ธุรกจิรา้นอาหาร

ขนาดเล็กและขนาดกลางที่สามารถจะใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือก

แอพพลเิคชัน่ที่เหมาะสมกบัขนาดของธุรกจิ และช่วยในการตดัสนิใจลงทุน

หรอืเปลีย่นแปลงระบบทีม่อียูเ่ดมิ เป็นตน้ 

รปูแบบรา้นอาหาร ขึน้อยู่กบัการกําหนดรูปแบบสถาปตัยกรรม

รา้นอาหารทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละที่ตัง้และขนาดของรา้นทีม่ ีขนาดเลก็ และ

ขนาดกลาง   เสรมิดว้ยเทคนคิการตกแต่งหน้ารา้นการออกแบบและใชบ้รรจุ

ภัณฑ์ การใช้กราฟิก การสร้างสัญลักษณ์และป้ายร้านค้า รวมถึงการ

ออกแบบและนําผลิตภัณฑ์ที่ เลือกสรรมาเชื่อมโยงกับพื้นที่ รวมถึง

แอพพลเิคชัน่ที่จะนํามาสนับสนุนระบบร้านอาหารใหม้ปีระสทิธภิาพในการ

จดัการใหร้า้นอาหารมมีาตรฐานมากขึน้จากรูปแบบเดมิ รูปที ่ 2 แสดงการ

ทํางานของแอพพลิเคชัน่แพลตฟอร์มคลาวด์ที่มอีงค์ประกอบการจดัการ

โครงสรา้งพืน้ฐานซึง่เป็นรปูแบบทีเ่ป็นการยกระดบัดา้น scalability  

 

 
 

รปูที ่2 ตวัอย่าง คลาวดแ์อพพลเิคชัน่  

เป็นตวัอย่างองคป์ระกอบการจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานคลาวด์

แอพพลิเคชัน่  ที่มีองค์ประกอบการจัดการหลักอยู่  5 ส่วน คือ ส่วนผู้

ใหบ้รกิาร  ส่วนของแอพพลเิคชัน่ ส่วนของคลงัขอ้มลู  ส่วนของการควบคุม

แอพพลิเคชัน่ และ ส่วนของการควบคุมคลาวด์ ซึ่งตัวอย่างนี้เป็นการนํา

องค์ประกอบการจดัการโครงสรา้งพื้นฐานไปใช ้ร่วมกบัแอพพลเิคชัน่ หรอื

โฮสต์ที่เฉพาะเจาะจงของการประยุกต์ใช้การควบคุมพอร์ทัลซึ่งมีการ

จดัเตรยีมบรกิารและความสามารถในการตรวจสอบโดยเฉพาะการจดัหา

ผลิตภณัฑ์ที่สามารถ จําลองการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ และสร้างกลุ่ม

ขอ้มลูอนัประกอบดว้ย (Linux, Apache, MySQL และ PHP) พรอ้มใชง้าน

จากคลงั ตดิตามการเปลีย่นแปลงการกําหนดค่าการแสดงจอภาพ  และการ

แจง้เตอืนเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการทํางานของระบบแมก้ระทัง่ขนาดของ

การจาํลองการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามปรมิาณงานทีต่้องการในเกณฑ์

ทีก่าํหนด เป็นตน้ 

2. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

Garrett และ Connelly [3] ไดเ้สนอสิง่ทีจ่ําเป็น เกีย่วกบัระบบ

สัง่อาหารออนไลน์ ระบบนี้ ลูกคา้สามารถสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่บนยูส

เซอร์อนิเตอร์เฟสทีเ่น้นดา้นคุณภาพและความแมน่ยําในการสัง่อาหารแบบ

ออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป็นตน้  

การวจิยัของ Shinde และคณะ [4]  ไดนํ้าเสนอการออกแบบ

และการดําเนินงานในร้านอาหารแบบดจิติอลโดยผ่านระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยด ์เน้นใหม้กีารใชง้านทีง่า่ยและสามารถเชือ่มโยงระหว่างแทบ็เลต็ทีโ่ต๊ะ

อาหารกบัระบบภายในรา้นซึง่มฐีานขอ้มลูส่วนกลาง ผ่านทาง Wi-Fi ช่วย 

เพิม่ประสทิธภิาพและความถกูตอ้งสาํหรบัรา้นอาหารโดยประหยดัเวลาลด

ความผดิพลาดของมนุษยแ์ละเพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้  

Kashima และคณะ [5]  ได้นําเสนอการพฒันาระบบ POS 

(Point Of Sales) ซึ่งใช้กบัร้านอาหารญี่ปุ่นขนาดเล็ก ใหม้ปีระสทิธภิาพ

เท่ากบัรา้นอาหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่ผ่านฟงัก์ชนัการสัง่อาหารอตัโนมตัซิึ่งใช้

อุปกรณ์ดิจิตอลและมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของอาหารการปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการจดัการอาหารและงานบรกิาร  

งานวิจัยของ Williams และ Simmonds [6]  ได้นําเสนอการ

พฒันาระบบการจดัการร้านอาหารที่แตกต่าง โดยเน้นทีห่ลกัวธิกีารพฒันา

ซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายกบัการจดัการร้านอาหาร รวมถึงการ

รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูและการใชง้านระบบทีม่รีะดบัของการ

เขา้ถงึที่มคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่

จากจุดของการจดัการระบบที่สามารถทําหน้าที่ในส่วนของการสัง่ซื้อ การ

รายงานและการเปลีย่นแปลงขอ้มลูการทาํงานต่างๆภายในรา้น เป็นตน้ 

Fukuhara และคณะ [7] ได้นําเสนอการศึกษาการปรบัปรุง

กระบวนการบรกิารบนพื้นฐานของพฤตกิรรมมนุษย์และขอ้มลู POS โดย

พฒันาตรวจวดัพฤติกรรมของลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิาร เพื่อใหผู้้บรหิารและ

พนักงานมคีวามเข้าใจในความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและจดัทําแผน

สําหรบัการปรบัปรุงการใหบ้รกิารให้มปีระสทิธภิาพและเพิม่ความพงึพอใจ

ใหก้บัลกูคา้มากขึน้ เป็นตน้  

งานวจิยัของ Zhu [8] ไดนํ้าเสนอแนวคดิการพฒันาระบบตาม

หลกัการ SaaS (Software as a Service) ใหม้กีารแชร์ฐานขอ้มลูในหลายๆ 

รูปแบบให้ มปีระสทิธภิาพจากของเดมิเป็นบรกิารทีจ่ะกลายเป็นขอ้มูลการ

วจิยัทีเ่ป็นทีน่ิยมในการพฒันาซอฟต์แวรส์าํหรบัคุณลกัษณะในรปูแบบตน้ทุน

ตํ่า  การดาํเนินงานทีง่า่ยและโครงสรา้งพืน้ฐานตามหลกัการ SaaS เป็นแบบ

หลายผู้เช่าซึ่งจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์แบบดัง้เดิมในการรักษาความ

ปลอดภยัขอ้มลูของผูใ้ชใ้นการพฒันาซอฟต์แวรแ์ละการใชง้าน ในการศกึษา

นี้จะวเิคราะห์สถาปตัยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ SaaS และพฒันาระบบ

รา้นอาหารตามหลกัการ SaaS ทีใ่ชร้ะบบการจดัการผลแสดงใหเ้หน็ว่าการ

จดัการรา้นอาหารแบบ SaaS สามารถตอบสนองความต้องการของการแยก

ผู้เช่าและลดค่าใช้จ่ายสําหรบัผู้ใช้และผู้ให้บริการSaaS ในการจดัการ

รา้นอาหารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เป็นตน้ 

Sarkar และคณะ [9] ได้นําเสนอการปรบัปรุงคุณภาพการ

ให้บรกิารของอุตสาหกรรมการบริการ โดยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยใีน

อุตสาหกรรมตอ้นรบัทีแ่สดงขอ้มลูการใชง้านต่างๆ บนเทคโนโลยไีรส้าย ให้
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เชื่อมต่อกบัระบบทัง้หมดภายในรา้น เช่น การแสดงหอ้งครวัและเคาน์เตอร์

แคชเชียร์เชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนอื่นๆ ผ่านทาง Wi-Fi ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพและความถูกตอ้งมากขึน้ ผ่านระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

Neubardt [10] ได้นําเสนอสิง่ที่จําเป็น เกี่ยวกบัการจดัการ

ขอ้มลูรา้นอาหารและการบรกิารจากลูกคา้ โดยใชฐ้านขอ้มลูของระบบ POS 

ในการเชื่อมโยงกบัเซริ์ฟเวอร์เครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบอาหารและการ

บรกิารจากลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นอาหาร เซริ์ฟเวอร์ทีเ่กีย่วขอ้งจะทํา

การสรา้งไฟล์ส่วนบุคคลทีส่ามารถเขา้ถึงได ้โดยลูกคา้และคนอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากลูกค้า รวมถงึรายการต่างๆ คะแนนความคดิเห็นและขอ้มูล

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ POS ในการแจ้งให้ลูกค้ารบัทราบรายการ

ดงักล่าว เช่น การเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตักิารชําระเงนิของจํานวนคงคา้ง รายการ

จะถูกส่งใหก้บัลกูคา้ในแฟ้มส่วนตวัของลกูคา้ เป็นตน้ 

Shimoff และ คณะ [11]  ได้นําเสนอสิง่ทีจ่ําเป็น เกี่ยวกบั

การศกึษาและพฒันาระบบจดัการสัง่ซื้ออาหารออนไลน์ ทีม่กีารเชื่อมโยงกบั

การจดัเกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูผูข้ายโดยผ่านระบบ POS เป็นการ

บรกิารที่ให้ผู้บรโิภคเขา้ถงึเมนูผลติภณัฑ์อาหารที่สามารถสัง่ซื้อออนไลน์ 

ส่วนการศึกษาของ Kimes [12] ไดท้าํการสาํรวจระบบและแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ 

สาํหรบัการจดัการและจดัจําหน่ายในอุตสาหกรรมรา้นอาหาร ยกตวัอย่าง 2 

เวบ็ไซต์ทีโ่ดดเด่นทางดา้นการจองรา้นอาหารออนไลน์ คอื OpenTable.com 

and UrbanspoonRez.com ซึง่มจีาํนวนผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 

งานวจิยัของ Kaihara และคณะ [13]  ได้เสนอการออกแบบ

ระบบการบริการที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สิง่แวดล้อม โดยยกตวัอย่างการออกแบบระบบการบรกิารของร้านอาหาร 

รวมถงึการออกแบบแผนผงัหอ้งครวั วตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของ

การเตรยีมการบรกิารที่จะเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ การวจิยันี้ไดเ้สนอ

การวางผงัสิง่อํานวยสะดวก (Facility layout planning method) และการจดั

เวลาพนกังาน  (Staff scheduling method) โดยวธิกีารจาํลองและใชข้ ัน้ตอน

วธิเีชงิพนัธุกรรม (Genetic Algorithm)  

3. การออกแบบระบบธุรกจิร้านอาหารบนคลาวด์ 

ร้านอาหารมหีลายขนาด มคีวามต้องการของแอพพลเิคชัน่ที่

แตกต่างกนัและคลาวดค์อมพวิติ้งเป็นทางเลอืกทีด่ใีนดา้น scalability ดงันัน้ 

ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการใหม่ในการใช้แอพพลิเคชัน่ เพื่อธุรกิจ

รา้นอาหารบนคลาวดค์อมพวิติ้งโดยการวเิคราะห์และคดัเลอืกแอพพลเิคชัน่

ทีเ่หมาะสมกบัการใชร้ะบบแบบคลาวดก์บัธุรกจิรา้นอาหาร 

3.1  การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ คอมพิวต้ิง  

ธุรกจิรา้นอาหารสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสนับสนุน ดําเนิน

ธุรกจิใหง้่าย และประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในอดตี ปจัจุบนัร้านอาหาร

สามารถใชบ้รกิารไอทไีดโ้ดยไม่จําเป็นต้องลงทุนมากกบัโครงสร้างพื้นฐาน 

อกีทัง้ผูใ้ชง้านก็สามารถเลอืกใชบ้รกิารเฉพาะอย่าง และเลอืกเสยีค่าใชจ่้าย

ใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะดา้น หรอืสอดคลอ้งกบังบประมาณของตนได ้

นอกจากนัน้ ระบบทนัสมยับนคลาวด์คอมพิวติ้งยงัมปีระโยชน์ในด้านอื่น 

อาท ิการช่วยประหยดัพลงังาน หรอืเพิม่ความปลอดภยัของระบบและขอ้มลู 

ดงัรปูที ่3 

 

 
รปูที ่3  สถาปตัยกรรมระบบคลาวดค์อมพวิติ้ง 

 3.2 การออกแบบระบบร้านอาหาร 

งานวจิยันี้ออกแบบสถาปตัยกรรมการจดัการร้านอาหาร ตาม

ฟงัก์ชนัหรอืหน้าทีข่องระบบในการจดัการ การดําเนินงานรา้นอาหาร (อาทิ

เช่น การรบัคําสัง่รายการอาหาร การส่งคําสัง่รายการอาหารไปแสดงใน

จอมอนิเตอร์ในครวั การรับชําระเงนิ การจดัทํารายงานต่างๆ เป็นต้น)  

นอกจากนี้ย ังมฟีงัก์ช ันด้านการจัดการที่เกี่ยวกับสถาปตัยกรรมระบบมี

องค์ประกอบหลกัด้านฟงัก์ชนั 10 ส่วนหลกั โดยจดัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ดงันี้ (ดรูายละเอยีดในรปูที ่4)  

 

 

ฟงักช์นัทางธุรกจิ 

(Business Functions) 

ฟงักช์นัคลาวด ์

(Cloud Functions) 

1. Point of Sales 

2. Point of Order 

3. Kitchen Management 

4. Customer Management 

5. Material Stock Management 

6. Inventory Management 

7. Reporting 

 

8.   Tenant Management 

9.   Data Management 

10.  System Setting 
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รปูที ่4 เป็นรายละเอยีดของฟงักช์นัตัง้แต่ตน้กระบวนการจนถงึ

กระบวนการสุดทา้ยของระบบซึง่ทาํใหก้ารจดัการรา้นอาหารเป็นเรือ่งงา่ยๆ

สาํหรบัการบรหิารธุรกจิรา้นอาหารโดยมฟีงักช์นัการสนบัสนุนทีม่ ี

ประสทิธภิาพและไดป้ระสทิธผิลต่อการขบัเคลือ่นธุรกจิ 

3.3 องค์ประกอบระบบร้านอาหารบนคลาวด์คอมพวิติง้ 

รปูที ่5 อธบิายการจาํแนกของสถาปตัยกรรมระบบสาํหรบัธุรกจิ

รา้นอาหารจะมฟีงัก์ชนัและรายละเอยีดการทํางานทีแ่ตกต่างกนัไป ฟงัก์ชนั

ร้านอาหารมรีูปแบบและการทํางานที่มกัขึ้นอยู่กบัความจําเป็นของการใช้

เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจตามขนาดของพื้นที่และต้นทุนของธุรกิจ 

เพราะมคีวามซบัซอ้นในการทํางานแตกต่างกนั อย่างไรกต็ามทุกฟงัก์ชนัจะ

เชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกนัและระบบการทํางานมหีลายรูปแบบขึ้นอยู่กบั

ความตอ้งการทางธุรกจิในรูปที ่5 นัน้จะมกีารจําแนกตามขนาดของธุรกจิไว้

อย่างชดัเจนโดยกล่องทีม่สีทีบึนัน้หมายถงึฟงัก์ชนัทีใ่ชจ้ะจําแนกตามขนาด

เลก็หรอืขนาดกลาง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ธุรกจิขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ธุรกจิขนาดกลาง 

รปูที ่5 ฟงักช์นัของระบบทีจ่าํเป็น จําแนกตามขนาดของธุรกจิ 

ตารางที ่1 ตวัอย่างระบบ องคป์ระกอบของแอพพลเิคชัน่สาํหรบัธุรกจิรา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายระบบ 

 

หมายเหตุ  ***  Point of  Order บางองคก์รใชค้าํว่า Restaurant Menu หรอื Menu Management  *** 

 

ตารางที ่2 ความตอ้งการดา้นฟงักช์นั 
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ผูว้จิยัไดท้ําการสํารวจผลติภณัฑ์การจดัการรา้นอาหารจํานวน 

12 ผลติภณัฑ์ [14] - [25]  ตารางที ่1 เป็นผลของผลสํารวจ แสดงขอ้มูล             

ผลติภณัฑ์ บรษิทั ผูข้าย และองค์ประกอบของแอพพลเิคชัน่และ(ค่าใชจ่้าย

ระบบประกอบดว้ย ค่าเซท็อพัครัง้แรก และค่าใชจ่้ายแบบรายเดอืน)ในตาราง

ใชส้ญัลกัษณ์ (Y)  แทนฟงัก์ชนัทีม่ใีนผลติภณัฑ์และสญัลกัษณ์ (N) แทน

ความหมายไมม่ใีนผลติภณัฑน์ัน้ จากตารางที1่ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

- ลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์จะอยู่ ในช่วงราคา 7,500 บาท ถึง 

1,016,900 บาท กรณ ีสแตนดอ์โลน 

- การใช้แอพพลเิคชัน่บนคลาวด์จะอยู่ในช่วงราคา 390 บาท 

ถงึ 1,190 บาท ต่อ เดอืน (สาํหรบัค่าใชร้ะบบ แบบรายเดอืน)  

ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตารางที ่1 โดย

จําแนกตามขนาดของธุรกจิร้านอาหาร คอื ขนาดเล็ก (สามารถใหบ้ริการ

ลูกค้าข ัน้ตํ่า 20 คน) และ ขนาดกลาง (สามารถให้บรกิารลูกค้าข ัน้ตํ่า 120 

คน) โดยราคาระบบประเภทสแตนด์อโลน (เป็นค่าใชจ่้ายของการลงทุนครัง้

แรก) คอื อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  ซอฟต์แวร์ และ ระบบส่วนอื่น ตวัอย่างเช่น 

สาํหรบั ระบบรา้นอาหารขนาดเลก็ความต้องการขัน้ตํ่าสุดใช ้ฟงัก์ชนั Point 

of Sales และ ฟงัก์ชนั Reporting หากใชร้ะบบประเภท สแตนด์อโลน จะมี

ค่าใชจ่้ายระบบ 1,710  บาท ต่อ เดอืน และ หากใชร้ะบบรา้นอาหารขนาด

กลางความตอ้งการขัน้ตํ่าสุด จะมคี่าใชจ่้ายระบบ 3,001  บาท ต่อ เดอืน 

ความต้องการขัน้ตํ่าระบบร้านอาหารขนาดเล็กซึ่งคํานวณจาก

สินทรพัย์(ต้นทุนครัง้แรก)และต้นทุนค่าปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรกัษาตลอดอายุการใช้งาน เป็นเงนิ 102,624 บาท เป็นค่าลิขสิทธิ ์

ซอฟต์แวร์ คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ ต่างๆและความต้องการขัน้ตํ่า

ระบบร้านอาหารขนาดกลางซึ่งคํานวณจากสนิทรพัย์(ต้นทุนครัง้แรก)และ

ต้นทุนค่าปฏบิตัิงานและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาตลอดอายุการใช้งาน 

เป็นเงนิ 180,081 บาท แต่หากใชร้ะบบจดัการร้านอาหารขนาดเล็กแบบ

คลาวด์ความต้องการขัน้ตํ่าสุดจะมคี่าใช้จ่ายประมาณ 391 บาท ต่อ เดอืน 
และหากใชร้ะบบจดัการรา้นอาหารขนาดกลางแบบคลาวดค์วามต้องการขัน้

ตํ่าสุดจะมคี่าใชจ่้ายประมาณ 693 บาท ต่อ เดอืน 

ซึ่งคํานวณจากสินทรัพย์(ต้นทุนครัง้แรก )และต้นทุนค่า

ปฏบิตังิานและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาตลอดอายุการใชง้าน เช่นกนั เป็น

เงนิ 23,490 บาทเป็นค่าใชร้ะบบ ค่าคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ ต่างๆ 

และความต้องการขัน้ตํ่าระบบรา้นอาหารขนาดกลางแบบคลาวด์ซึ่งคํานวณ

จากสนิทรพัย์(ต้นทุนครัง้แรก)และต้นทุนค่าปฏบิตัิงานและค่าใชจ่้ายในการ

บาํรุงรกัษาตลอดอายุการใชง้านเป็นเงนิ 41,600 บาท ตามรายละเอยีดค่าใช้

ระบบจากรูปที่ 6 เป็นรายละเอียดค่าใช้ระบบประเภทสแตนด์อโลน และ

ระบบคลาวด ์โดยคาํนวณจากสตูร TCO (Total Cost of Ownership) ดงันี้ 

TCO = สนิทรพัย+์ ค่าปฏบิตังิาน (ตน้ทุนครัง้แรก)

 

รปูที ่6 เปรยีบเทยีบค่าใชร้ะบบประเภทสแตนดอ์โลน และระบบคลาวด ์

 

 
*  หมายเหตุ ค่าซพัพอรท์และคา่บาํรุงรกัษาคดิเป็น 15% ต่อปี 

รปูที ่7 รายละเอยีดค่าใชร้ะบบประเภทสแตนดอ์โลน และระบบคลาวด ์
สาํหรบัรา้นอาหารขนาดเลก็และขนาดกลาง 

รูปที ่7  แจกแจงรายละเอยีดขอ้มลูจะสอดคล้องกบัตารางที่ 2 

และรูปที่ 6   ในส่วนของค่าใช้จ่ายของการลงทุนครัง้แรกว่ามรีายละเอยีด

อะไรบา้งโดยเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายตลอดอายุการใชง้าน รายปีและรายเดอืน 

ยกตวัอย่างเช่น ถา้ลงทุนระบบแบบคลาวด์ จะมคี่าใชจ่้ายการลงทุนครัง้แรก

มคี่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน 23,490  บาท หรอืค่าใช้จ่ายต่อปี 4,692 

บาท และโดยเฉลีย่ต่อเดอืน 391 บาท  

โดยสรุปในตารางที ่2 และ รปูที6่-7 อธบิายไดว้่า ในธุรกจิขนาด

เลก็ความตอ้งการขัน้ตํ่าสุด คอื 391 บาท ต่อ เดอืน และ ในธุรกจิขนาดกลาง

ความต้องการขัน้ตํ่าสุด คือ 683 บาท ต่อ เดือน หากพิจารณาในตาราง 

ฟงัก์ชนัด้านคลาวด์เป็นปจัจยัสําคญัในการคดัเลอืก ดัง่ที่อธบิายในรูปที่ 4 

ฟงัก์ชนัระบบการจดัการรา้นอาหาร จะมกีารจดัการผูเ้ช่า การจดัการขอ้มูล 
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และการตัง้ค่าระบบ สามารถใช้ร่วมกบัระบบอื่น ในการจดัการร้านอาหาร

ตามรูปแบบสถาปตัยกรรมในรูปที่ 3 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมคีวาม

ต้องการที่แตกต่างกนัมสีภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัต้นทุนราคา

และค่าใชจ่้ายระบบรวมถงึการอมิพลเมนต์แอพพลเิคชัน่ระบบดว้ย เป็นตน้ 

การนําเสนอสถาปตัยกรรมและค่าใชจ่้ายระบบในรูปที3่-7 กบั 

ตารางที ่2 เป็นแนวทางแนะนําการเลอืกแอพพลเิคชัน่บนคลาวด์ใหเ้จา้ของ

ธุรกิจหรือผู้ลงทุนในการเปลี่ยนแปลงหรือติดตัง้ระบบครัง้แรกของธุรกิจ

รา้นอาหาร 

ดงันัน้รา้นอาหารแต่ละรา้นกจ็ะมรีาคาตน้ทุนของสถาปตัยกรรม

แอพพลิเคชัน่ไม่เหมอืนกนัขึ้นอยู่กบัต้นทุนราคาและค่าใช้จ่ายการอิมพลี

เมนต์แอพพลิเคชัน่ และฟงัก์ชนัการทํางานของระบบ รวมไปถึงอุปกรณ์

ติดตัง้ที่ใช้ร่วมกบัสถาปตัยกรรมแอพพลิเคชัน่ของร้านอาหาร ตารางที่ 2 
และรูปที่6-7  แสดงรายละเอียดที่สําคัญ ได้แก่ ราคาของระบบที่จะเป็น

ตน้ทุนในการขบัเคลื่อนธุรกจิ และตารางแสดงรายละเอยีดของระบบของแต่

ละฟงักช์นั เกีย่วกบัราคา ถา้ธุรกจิรา้นอาหารทีม่ขีนาดเลก็และขนาดกลางจะ

มฟีงัก์ชนัที่จําเป็นฟงัก์ชนัใดบ้าง ราคาที่เหมาะสมสําหรบัการลงทุนระบบ

เพือ่สนบัสนุนการดาํเนนิธุรกจิ เป็นตน้ 

4. สรุปผล 

งานวจิยันี้นําเสนอการออกแบบสถาปตัยกรรมระบบการจดัการ

รา้นอาหารบนคลาวด์  และนําเสนอขอ้มลูเชงิสํารวจทางด้านความต้องการ

ระบบย่อยของแอพพลิเคชัน่สําหรบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และ

ขอ้มูลด้านราคา ซึ่งผูว้จิยัหวงัใหเ้ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมร้านอาหาร

ไทย ธุรกจิรา้นอาหารสามารถจะใชใ้นการวเิคราะห์และคดัเลอืกแอพพลเิค

ชันที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ และช่วยในการตัดสินใจลงทุนหรือ

เปลีย่นแปลงระบบทีม่อียู่เดมิ การลงทุนหรอืเปลีย่นแปลงเพื่ออนาคตโดยมุ่ง

ไปสู่ระบบบนคลาวด์ทีม่ ีscalability ดขี ึน้ จะเกื้อหนุนใหธุ้รกจิเพิม่ศกัยภาพ

และประสทิธภิาพของธุรกจิและคาํนึงถงึความคุม้ทุนในการบรหิารและดาํเนิน

ธุรกจิรา้นอาหารในอนาคตดว้ย  
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บทคดัย่อ 

  แทบ็เลต็-พซีี ใช้หลากหลายในมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิ

การเรยีนรู้สําหรบันักเรยีนซึ่งสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง งานวจิยัน้ีได้

นําเสนอการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้อย่างเหมาะสมสําหรับบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาเคมบีนแทบ็เล็ต-พซี ีซึ่งวชิาเคมนีัน้มเีน้ือหาที่

ค่อนข้างยากจึงได้ทําการพฒันารูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สําหรบับทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้หลกัการการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช ้

รูปแบบการออกแบบการเรยีนการสอน และการประเมนิความสามารถใน

การใชง้าน ซึง่เป็นสิง่สําคญัสําหรบับทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนแทบ็

เล็ต-พซี ีงานวจิยัน้ีจงึไดนํ้ารูปแบบการออกแบบปฏสิมัพนัธ์ของบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสนับสนุน เพื่อช่วยในการกระตุ้นและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่นักเรียน จากการศึกษาพบว่านักเรียนมี

ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และช่วยให้เกิด

ประสทิธภิาพในการเรยีนรูเ้มื่อเรยีนผา่นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบน

แทบ็เลต็-พซีมีากขึน้ 

 คาํสาํคญั: บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วนสอน, สว่นตดิต่อผูใ้ช,้ ปฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์

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 

  ปจัจุบนัมกีารพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอร์อย่างกวา้งขวาง

มากขึน้ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใช้ในการโต้ตอบกบั

ผูใ้ชง้านดว้ยการสร้างปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนกบัคอมพวิเตอร์ผ่านหน้าจอ

สมัผสั ดงันัน้จงึจําเป็นต้องมกีารออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผูใ้ช้งานกบั

ระบบ โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักการปฏิส ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ในกระบวนการการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งการ

ออกแบบปฏสิมัพนัธท์ีด่จีะช่วยสง่เสรมิการเรยีนรูร้วมทัง้ยงัเป็นส่วนสําคญั

ในกระบวนการจดจําและสนับสนุนการเรยีนของนักเรยีน ทําใหน้ักเรยีน

ประสบความสําเร็จในการเรียน แต่ในทางตรงกันข้ามหากขาดการ

ออกแบบปฏสิมัพนัธท์ีด่จีะทําใหส้ง่ผลกระทบต่อการเรยีนรู ้

 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนคอืสื่อการสอนทีนํ่าเสนอดว้ยสื่อประสม

ต่างๆผ่านอุปกรณ์พกพาเพื่อที่สามารถถ่ายทอดความรู ้โดยคุณภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั ้นขึ้นอยู่กับเน้ือหาของบทเรียนซึ่ง

จําเป็นต้องคํานึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมของการนําเสนอ

เน้ือหาของบทเรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง้่าย [11] จาก

การศึกษาพบว่ามกีารนําบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนมาประยุกต์ใช้กบั

การเรียนการสอนเพื่อเพิม่ความน่าสนใจให้แก่ผู้เรียนมากกว่าการเรยีน

แบบปกติทัว่ไปในห้องเรียน [1] ถึงแม้ว่าการเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนนัน้จะมจีุดประสงคเ์พื่อการเรยีนรูท้ี่แตกต่างกนั [4] 

แต่ในปญัหาบางอยา่งไมส่ามารถที่จะใช้วธิกีารแก้ปญัหาโดยการออกแบบ

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนแบบทัว่ไปได ้[7] โดยเฉพาะการออกแบบ

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนอุปกรณ์พกพา เน่ืองจากมขี้อจํากดัใน

เรื่องของจอภาพสัมผัสหน่วยความจําที่จํากัด ความเร็วของหน่วย

ประมวลผลและขนาดของหน้าจอ ดงันัน้การวเิคราะห์การออกแบบให้มี

ความเหมาะสมสําหรบัแต่ละปญัหาถือเป็นเรื่องสําคญัของการออกแบบ

สว่นตดิต่อผูใ้ชบ้นอุปกรณ์พกพาโดย Seraj และ Wong [14] ไดอ้ธบิายถงึ

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

379

mailto:s4070025@
mailto:s4070002
mailto:manop@it.kmitl.ac.th


หลกัการการออกแบบปฏสิมัพนัธท์ี่ผูใ้ช้โต้ตอบกบัอุปกรณ์พกพา เพื่อเป็น

เครื่องมอืสาํหรบัการเรยีนรู ้และทําการออกแบบรวมทัง้ไดพ้ฒันาบทเรยีน

ตน้แบบสาํหรบัการเรยีนรูเ้พื่อใหส้ามารถใชร้ว่มกบัจอภาพที่มขีนาดเลก็ได ้

แต่มขีอ้จํากดัสําหรบัการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ในทางตรงกนัขา้ม [5] 

ไดอ้ธบิายวา่การสรา้งแนวทางในการออกแบบโดยการใช้การพฒันาระบบ

การสร้างภาพบนเวบ็ รวมถงึการสร้างและการเชื่อมโยงกบัรูปแบบอื่นๆ

เป็นเรื่องงา่ย ความกา้วหน้าของอุปกรณ์พกพาและแทบ็เลต็-พซีนีัน้ ทําให้

นกัเรยีนสามารถใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีช่วยในการเรยีน เขา้ถงึเน้ือหาบทเรยีน

ไดทุ้กที่ และในสภาพแวดล้อมที่มคีวามต่างกนั เพราะสามารถรองรบักบั

การสัมผัสต่างๆบนอุปกรณ์ และมีการโต้ตอบได้มากกว่าการใช้

คอมพิวเตอร์บนหน้าจอเดสก์ทอปทัว่ๆไปนอกจากน้ีแท็บเล็ต-พีซีมี

ประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้สําหรบัการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนที่มปีระสทิธภิาพมากกว่าอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทัว่ไป ในการใช้

งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรบัอุปกรณ์แท็บเล็ต-พีซีนัน้ มี

วตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั เช่น ใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลอืการเรยีน 

[2] สําหรบัจดัการองคค์วามรูแ้ละสําหรบัการศกึษาทางไกล แต่ยงัพบถึง

ขอ้จาํกดัวา่การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนแท็บเลต็-พซีีนัน้

ไมไ่ดส้นบัสนุนการเรยีนเท่าทีค่วร จงึควรมกีารออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้

ทีเ่หมาะสมเพื่อลดขอ้จาํกดัดงักล่าว 

 งานวิจ ัยน้ีได้ศึกษาปญัหาของวิชาเคมีซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญในวิชา

วทิยาศาสตร ์และมเีน้ือหาที่คอ่นขา้งซบัซอ้นเขา้ใจยาก จงึไดม้กีารศกึษา

รูปแบบปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนและคอมพิวเตอร์ เพื่อนํามา

ออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนใหม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา

เคมี และช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ในเน้ือหาส่วนที่สองของ

งานวิจ ัยน้ีจะอธิบายสภาพของปญัหา ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ ์หลกัการการออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ และ

กระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในส่วนที่สามจะ

อธบิายเกี่ยวกบัวธิกีารดําเนินการ การประเมนิการใช้งานระบบในส่วนที่สี่

จะนําเสนอผลการดาํเนินการของระบบ และในส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุป

และแนวทางการทํางานในอนาคต 

 

2. วิเคราะหก์ารออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 

ส่วนน้ีจะอธบิายถงึปญัหาของการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอนและหลกัการการออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้

2.1 นิยามของปญัหา 

 วชิาเคมเีป็นวชิาสาํคญัในศาสตรห์น่ึงของวชิาทางวทิยาศาสตร ์มคีวาม

หลากหลายหวัข้อที่มคีวามเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ์กนัตามโครงสร้าง และถือ

เป็นวิชาที่ยากสําหรบัหลายๆคน ซึ่งทําให้ผูเ้รยีนเกิดความเบื่อหน่ายใน

การเรยีน [15] ดงันัน้การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนสําหรบัวชิา

เคมจีึงมคีวามท้าทายในด้านการนําหลกัการด้านการออกแบบบทเรียน 

และการออกแบบด้านวศิวกรรมซอฟแวร์มาผสมผสานกนั  เพื่อให้ได้การ

ออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ที่มคีวามสมัพนัธ์กนักบัเน้ือหาในการเรียนรู ้

รวมถงึการใชว้ธิกีารประเมนิความสามารถการใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนและสามารถเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการสอน ครูผู้สอนจําเป็นต้องใช้เครื่องมอืเพื่อสนับสนุน

การเรยีนการสอนที่เหมาะสม ดงันัน้จงึมกีารใช้แทบ็เล็ต-พซีเีพื่อช่วยเพิม่

ประสิทธิผลในการเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น 

สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ดี และจดัการการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับ

นักเรยีนให้เกิดประสทิธภิาพร่วมกนัในรูปแบบของการบูรณาการ [12] 

นอกจากนัน้แลว้ไดม้กีารนําแทบ็เลต็-พซี ีมาเป็นสื่อในการนําเสนอ การนํา

หลกัการเชงิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอรม์าใช้ทําใหน้ักเรยีน

เกิดความเข้าใจในเน้ือหาที่มีความยากและซบัซ้อนเพิ่มขึ้น ดงันัน้การ

ออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชก้ารมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างนักเรยีนและบทเรยีน 

รวมถงึความสามารถในการใช้งานต้องเหมาะสมกบับทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนในแต่ละแบบ ถูกใช้เพื่อวตัถุประสงค์ที่แตกต่างกนั [10] แต่

เป้าหมายคือสามารถตอบโต้และใช้งานได้ง่าย ทําให้นักเรียนเกิดความ

สนใจในเน้ือหา [3] 

 

2.2 การออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

 คอมพวิเตอรช์่วยสอนคอืสื่อการเรยีนการสอนทางคอมพวิเตอรร์ูปแบบ

หน่ึง ซึ่งใช้คอมพวิเตอรใ์นการนําเสนอ และถ่ายทอดความรูใ้หค้ล้ายคลึง

กบัการเรยีนในห้องเรยีน ทําใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจในเน้ือหามากยิง่ขึ้น 

และสามารถเขา้ถงึเน้ือหาไดด้ว้ยตวัเองจากการมปีฏสิมัพนัธต์อบสนองกบั

สื่อการเรยีนการสอน การออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเพื่อใหม้ี

[8] มาใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน ซึ่งประกอบดว้ย  5 ขัน้ตอนคอื 

การวเิคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การนําไปใช้ และการประเมนิผล 

ในขัน้การวเิคราะหค์อืการทําความเขา้ใจถงึปญัหาที่เกิดขึ้นจากการเรยีน

การสอนแบบปกติในห้องเรียนทัว่ๆไป ขัน้การออกแบบคือการกําหนด

วตัถุประสงคข์องการเรยีนรูแ้ละออกแบบใหม้คีวามสมัพนัธก์นั การพฒันา

คอืการสรา้งแอพพลเิคชัน่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน แล้วนําบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้ไปทดลองใช้กบันักเรียน หลงัจากนัน้ได้มกีาร

ประเมนิผลการใชง้านบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
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2.3 หลกัการการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้สําหรบัอุปกรณ์จอภาพแบบ

สมัผสั 

 อุปกรณ์จอภาพสัมผัสเป็นการสัมผัสหน้าจอโดยตรงซึ่งสามารถ

ควบคุมการใช้งานได้ดกีว่าการใช้เมาส์หรอือุปกรณ์เสรมิพเิศษต่างๆ แต่

ปญัหาที่พบคอืการสมัผสัที่ผิดพลาดบนอุปกรณ์แท็บเล็ต-พซีี ที่มขีนาด

เลก็ทําให้ไม่เกดิผลลพัธต์ามที่ต้องการได ้ดว้ยเหตุน้ีจงึไดนํ้าหลกัการการ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้มาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอนัได้แก่ ความสวยงาม ความง่ายต่อการใช้งาน 

ความสอดคล้องกนั และการจดัการได้โดยตรง โดยจะเน้นในเรื่องของ

ประสบการณ์จากการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพส่วน

ตดิต่อผูใ้ชแ้ละการเรยีนการสอนบนอุปกรณ์แทบ็เลต็-พซี ีซึ่งจะพบว่าช่วย

ลดระยะเวลาในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของอุปกรณ์จอภาพสมัผสั

มากขึน้ 

 

2.4 รปูแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชใ้นบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 

  งานวิจยัน้ีเลือกหวัข้ออะตอม โมเลกุล และไอออน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของวิชาเคมีมาเป็นกรณีศึกษาเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เน้ือหาในลําดบัชัน้ที่ 1 จะประกอบไปดว้ยหวัขอ้หลกั 3 หวัขอ้ เน้ือหาใน

ลําดบัชัน้ที่ 2 จะแสดงถึงหวัข้อย่อยภายในหวัขอ้หลกันัน้ๆ เช่น ตาราง

ธาตุ โครงสร้างของอะตอม โครงสร้างของโมเลกุล เป็นต้น เราได้ทําการ

ออกแบบรูปแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้จากการพิจารณาองค์ประกอบของ

เน้ือหาของหมวดหมูค่วามสมัพนัธใ์นการแสดงเน้ือหา ดงัแสดงในตารางที ่

1 เช่น หวัขอ้แรงดงึดูดระหว่างโมเลกุล ไดม้กีารนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบ

ของ รูปภาพ การนําทาง การคํานวณ และใส่ค่าเขา้ไป ในส่วนของการนํา

ทางเราได้ออกแบบโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของแท็บเล็ต-พีซี ซึ่งใช้

การสมัผสัหน้าจอเข้ามาแทนที่การกดปุ่มบนแท็บเล็ต-พีซีและมีการนํา

แนวคดิของการเลือกเน้ือหาแบบขา้มลําดบัชัน้หรอืการเลือกเน้ือหาไปยงั

หวัขอ้ถดัไปในลําดบัชัน้เดยีวกนัโดยการสมัผสั ซึง่แสดงดงัรปูที ่2 

 
 รปูท่ี 2 แผนภาพการนําทางของการสมัผสั 

   หลกัสาํคญัในการออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอนขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และการนํามาปรับใช้ในการเรียน เพื่อช่วย

สนับสนุนกระบวนการการรบัรูใ้นการเรยีนการสอน [13] โดยมกีารเสนอ

ตน้แบบออกเป็น 3 ขัน้ตอน ในขัน้ตอนแรก เลอืกเน้ือหาการเรยีนการสอน

ทีม่าช่วยสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน ขัน้ตอนที่ 2 เลอืกองคป์ระกอบใน

แต่ละส่วนของเน้ือหา และในขัน้ตอนสุดท้าย วเิคราะหแ์ละทําการพฒันา

รปูแบบสว่นตดิต่อผูใ้ช ้ตามโครงสรา้งทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่1 ส่วนหนึ่งของโครงสรา้งเนื้อหาวชิาเคม ี
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2.5 ความสามารถในการใชง้าน 

 ความสามารถในการใช้งานคือความสามารถในการดําเนินการตาม

งานที่ต้องการของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายของ

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ช้และคอมพวิเตอร ์จากการศกึษาพบว่าผูใ้ช้มคีวาม

ตอ้งการและคาดหวงัในความสามารถของแอพลเิคชัน่ จากการคาดการณ์

ว่าจะไดร้บัการตอบสนองที่ดขีึน้จากระบบซอฟแวร ์ [6] คุณลกัษณะทัว่ไป

ของการประเมินความสามารถในการใช้งานจําแนกออกเป็น 5 หวัข้อ

ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความพงึพอใจ ง่ายต่อการใช้งาน และมี

ข้อผิดพลาดน้อย [14] แต่ เ น่ืองจากงานวิจ ัย น้ีได้นําเสนอบทเรียน

คอมพวิเตอรช์่วยสอนบนแทบ็แลต็-พซี ีและจากการใช้งานบนหน้าจอแบบ

สมัผสับนอุปกรณ์พกพา ซึ่งแตกต่างจากบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ทัว่ไป ดงันัน้ปจัจยัในการประเมนิผลการใช้งานนัน้จะมคีวามแตกต่างจาก

การประเมนิผลการใช้งานแบบทัว่ไป [10] ในงานวจิยัน้ีไดจ้ําแนกหวัข้อ

การประเมนิความสามารถในการใช้งานออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ ง่ายต่อ

การใช้งาน ง่ายต่อการเขา้ถงึเน้ือหา ความชดัเจนในการมองเหน็ จดัการ

เน้ือหาขอ้มลู และงา่ยต่อความเขา้ใจ 

 

3. ผลการวิจยัและประเมินผล 

 ในงานวจิยัน้ีไดพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบน

แทบ็เลต็-พซี ีในระบบปฏบิตักิาร Windows 8 ซึ่งนําหลกัความสามารถใน

การใช้งานมาใช้ในการประเมนิผล ซึ่งในงานวจิยัน้ีไดแ้บ่งหลกัเกณฑใ์น

การวดัความสามารถในการใช้งานออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ง่ายต่อการใช้

งาน ง่ายต่อการเขา้ถึงเน้ือหา ความชดัเจนในการมองเหน็ จดัการเน้ือหา

ขอ้มลู และงา่ยต่อความเขา้ใจ 

 งา่ยต่อการใชง้านสามารถประเมนิไดโ้ดยที่ผูใ้ชใ้ช้งานไดโ้ดยปราศจาก

คูม่อืในการใชง้าน งา่ยต่อการเขา้ถงึเน้ือหาโดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้

โดยง่ายจากการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้ ความชดัเจนในการ

มองเห็นคือผู้ใช้สามารถมองเห็นชดัเจนจากสถานะของส่วนติดต่อผู้ใช ้

จดัการเน้ือหาขอ้มลูจากการลดเน้ือหาลงหรอืเพิม่เป็นรูปภาพเขา้มาแทนที่

เพื่อช่วยใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้  และสุดท้ายง่ายต่อความเขา้ใจคอืช่วย

ใหผู้ใ้ชม้คีวามเขา้ใจในเน้ือหาและสามารถจดจําขอ้มูลไดม้ากกว่าการเรยีน

ในห้องเรียน [9] โดยวดัความพึงพอใจจากทศันคติของผู้ใช้งานที่มีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการสมัภาษณ์ผู้ใช้งาน ในส่วนของ

ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ งานวิจยัน้ีได้มีการวดัโดยนับจํานวนของข้อมูล 

จํานวนบรรทัด ให้มีเน้ือหาที่เหมาะสมในแต่ละหน้า โดยให้ผู้ใช้เป็นผู้

ทดสอบซึง่แต่ละคนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั 

 หลงัจากไดม้กีารปรบัปรุงองคป์ระกอบการออกแบบตามหลกัการการ

ออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรยีนมีความเข้าใจได้ชดัเจนต่างจากแบบปกติ

ทัว่ไป ตวัอยา่งการพฒันาแอพพลเิคชัน่ดงัแสดงในรูปที่ 3 ในส่วนของการ

ประเมินความสามารถในการใช้งาน ไดท้ําการทดสอบจากกลุ่มผู้ใช้งาน

จํานวน 10 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่บทเรยีนคอมพวิเตอร์  โดยพิจารณาจากความสามารถใน

การใชง้านดงัแสดงในตารางที่ 2 สรุปผลการประเมนิพบว่า รอ้ยละ 83.45 

ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ดงัแสดงในตารางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 วเิคราะหเ์นื้อหาตามโครงสรา้งลาํดบัข ัน้ที ่1 และ 2 ของรปูแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้

เน้ือหา 

องคป์ระกอบของเน้ือหา 

ขอ้ความ รปูภาพ การนําทาง การคํานวณ การใส่คา่เขา้ไป ตาราง อนิเมชัน่ 

1. อะตอม        

1.1 ตารางธาต ุ        

1.2 โครงสร้างของอะตอม        

1.3 ไอโซโทป        

2. โมเลกลุ        

2.1 โครงสร้างของโมเลกลุ        
2.2 แรงดึงดดูระหว่างโมเลกลุ        
3. ไอออน        

3.1 ไอออนในสถานะแกส๊        
3.2 ไอออนทัว่ไป        

3.3 ไอออนในสถานะของเหลว        
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ตารางที ่2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

 

หวัข้อการประเมิน 

ระดบัความพึง

พอใจ(ร้อยละ) 

Ease of use 80 

.1 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 80 

.2 ผูใ้ชรู้ส้กึว่าแอพพลเิคชัน่ใชง้านงา่ย 80 

Simplicity 85 

.3 ผูใ้ชรู้ส้กึว่าแอพพลเิคชัน่ไมม่คีวามซบัซอ้น 84 

4.ผูใ้ชส้ามารถเรยีนรูก้ารใชแ้อพพลเิคชัน่ไดด้ว้ยตนเอง 86 

Navigation 79 

5.ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูตามทีต่อ้งการไดอ้ย่างงา่ย 82 

.6 การจดัลําดบัความสมัพนัธข์องเน้ือหามคีวามเหมาะสม 76 

Textual information 86 

7.รปูแบบการจดัวางเน้ือหามคีวามเหมาะสม 86 

8.ประเภทของเน้ือหาทีแ่สดงมคีวามเหมาะสม(ขอ้ความ,

รปูภาพ,ตาราง ,ฯลฯ ) 

86 

Cognitive issue 86 

9.การมปีฏสิมัพนัธก์บัเน้ือหาชว่ยใหผู้ใ้ชเ้กดิการเรยีนรู ้ 84 

10.สื่อกระตุน้ใหผู้ใ้ชเ้กดิความตอ้งการทีเ่รยีนรูม้ากขึน้ 86 

11.ผูใ้ชม้คีวามเขา้ใจในเน้ือหาเพิม่มากขึน้หลงัจากใชง้าน

แอพพลเิคชัน่ 

88 

ผลรวมเฉล่ีย 83.45 

 

 

4. บทสรปุ 

 งานวิจยัน้ีได้มีการนําเสนอรูปแบบการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่

เหมาะสมสําหรบับทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในวชิาเคมบีนแท็บเล็ต-

พซี ีบนพืน้ฐานของหลกัการการออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้ของการออกแบบ

การเรยีนการสอน และการประเมนิผลการใช้งานที่มคีวามสําคญัสําหรบั

การประยุกต์ใช้บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนแทบ็เล็ต-พซี ีเน่ืองจาก

เน้ือหาวชิาเคมคีวามยากต่อการเขา้ใจ งานวจิยัน้ีจงึใช้รูปแบบปฏสิมัพนัธ์

ในการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนสนับสนุนการเรยีนการสอน

เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการเรยีนรูแ้ละสรา้งแรงจูงใจกบัผูเ้รยีน ซึ่งผลที่ได้

แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพอใจ และตอบสนองต่อโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัที่เหมาะสมสําหรบับทเรยีนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนบนแท็ปเล็ต-พีซี ในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการเรียนรู ้

สําหรบัการศึกษาในอนาคตงานวิจยัจะปรับปรุงโปรแกรมการใช้งาน

ทัง้หมดที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถที่จะทดสอบการเรียนด้วย

แบบฝึกหดัที่ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถทํางานได้บน แพลตฟอรม์ที่

แตกต่างกนั 

 

 

 

 

(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

รปูที ่3 ตวัอย่างการออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

383



5.กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัครัง้น้ีได้รบัการสนับสนุนและร่วมมือจากคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

6. เอกสารอ้างอิง 

[1]  สมุารนิทร ์ถลิะเวช. (2553). การพฒันา บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย

สอน (CAI) เรื่อง ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(ออนไลน์.( 

สบืคน้จาก: 

http://www.siba.ac.th/siba2010/images/stories/research/015/001

.pdf 

[2]  Avery, Z., Castillo, M., Guo, H., Guo, J., Warter-Perez, N., 

Won, D., and Dong,J. (2010). “Implementing collaborative 

project-based learning using the tablet pc to enhance student 

learning in engineering and computer science courses,” in 

Frontiers in Education Conference (FIE), 2010 IEEE, pp. F1E–

1–F1E–7. 

[3] Cai, W. (2011). “An experimental design in the picture 

browsing patterns towards an interactive mobile user interface 

in a partially attentive environment,” Master’s thesis, KTH, 

School of Information and Communication Technology (ICT). 

[4] Carver, R. (1996). “Computer-assisted instruction for a first 

course in computer science,” in Frontiers in Education 

Conference, 1996. FIE ’96. 26th Annual Conference., 

Proceedings of, vol. 2, pp. 721–724 vol.2. 

[5] Chen, C. J., Teng, C. H. and Li, T.-Y. (2012). “A web-based 

interaction design tool: Pattern language toolkit,” in Ubiquitous 

Intelligence Computing and 9th International Conference on 

Autonomic Trusted Computing (UIC/ATC), 2012 9th 

International Conference on, pp. 991– 995. 

[6] Dix, A., Finlay, E., Abowd, G. D. and Beale, R. (2003). Human-

Computer Interaction (3rd Edition). Upper Saddle River, NJ, 

USA: Prentice-Hall, Inc. 

[7]  Di, W., Wang, S., Ma, Z. and Liu, Y. (2009). “Analysis on 

application of computer assisted instruction in modern 

teaching,” in Computational Intelligence and Software 

Engineering, 2009. CiSE 2009. International Conference on, 

pp. 1–3. 

[8] Gagne, R. (1965). The conditions of learning, 4th ed. Holt, 

Rinehart and Winston. 

[9] Good, M. (1981). “Etude and the folklore of user interface 

design,” in Proceedings of the ACM SIGPLAN SIGOA 

Symposium on Text Manipulation. New York, NY, USA: ACM, 

pp. 34–43. 

[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 

Nursing and Computers, ser. Computers and Medicine, V. 

Saba, K. Rieder, and D. Pocklington, Eds. Springer New 

York,pp. 422–429. 

[12] Moore, E., Utschig, T., Haas, K., Klein, B., Yoder, P., Zhang, 

Y., and Hayes, M. (2008). “Tablet pc technology for the 

enhancement of synchronous distributed education,” Learning 

Technologies, IEEE Transactions on, vol. 1, no. 2, pp. 105–

116. 

[13] Plass, J. L. (1998). “Design and evaluation of the user 

interface of foreign language multimedia software: A cognitive 

approach. language learning,” Technology, vol. 2, pp. 35–45. 

[14] Seraj, M. and Wong, C. Y. (2012). “A study of user interface 

design principles and requirements for developing a mobile 

learning prototype,” in Computer Information Science (ICCIS), 

2012 International Conference on, vol. 2, pp. 1014–1019. 

[15] Sirhan, G. (2007). “Learning difficulties in chemistry: an 

overview,” Journal of Turkish Science Education, vol. 4, no. 2, 

pp. 2–20. 

 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

384



การจาํลองเหตกุารณ์แบบไม่ต่อเน่ือง แบบหน่ึงแถวคอย และหลายแถวคอยของด่านเกบ็ค่าผา่นทาง 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อจําลองช่องเกบ็ค่าผ่านทาง 

อตัโนมตั ิ(Easy Pass) และช่องเกบ็ค่าผ่านทางเงนิสดของด่านเกบ็

ค่าผ่านทาง การวิจัยเป็นการวิจัย โดยการจําลองจะมีการ

ประเมินผลการทํางานของแบบจําลองโดยใช้ข้อมูลปริมาณ

การจราจรจรงิของด่านเกบ็ค่าผ่านทาง การจําลองประกอบไปดว้ย 

2 ส่วน คือ 1) การสร้างรูปแบบการจําลองแบบหน่ึงแถวคอย 

(Single-channel Queue) และ 2) การสรา้งรปูแบบการจําลองแบบ

หลายแถวคอย (Multi-channels Queue) ของด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 

ซึง่พบว่ารูปแบบจําลองแบบช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเกบ็เงนิสด มี

ความเหมาะสมกบัรูปแบบการจําลองแบบหลายแถวคอย ในส่วน

ของรูปแบบจําลองแบบช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบ Easy Pass มี

ความเหมาะสมกบัรปูแบบการจาํลองแบบ 1 แถวคอย  

  

คําสําคัญ: ช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ, การจําลองแบบหน่ึง

แถวคอย, การจําลองแบบหลายแถวคอย, การจําลองเหตุการณ์

ช่วงเวลาแบบไม่ต่อเน่ือง 

 

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). 

 

Keywords: Electronic Toll Collection (Easy Pass),   Single-

Channel Queue, Multi-Channels Queue, Discrete Event 

Simulation 

 

1. บทนํา 

 ปญัหาการจราจรตดิขดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลา

เร่งด่วน นัน้พบว่าสาเหตุหน่ึงมผีลมาจากการจราจรตดิขดัหน้าด่าน

เกบ็ค่าผ่านทางของทางด่วนทาํใหท้า้ยแถวสะสมต่อเน่ืองไปยงัถนน

พืน้ราบดา้นล่าง ซึ่งจากขอ้มูลสรุปของการทางพเิศษแห่งประเทศ

ไทย พบว่าปจัจุบนัปรมิาณจราจรบนทางด่วนมปีรมิาณเพิม่ขึน้ ซึง่

เป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประมาณการไว ้จงึไดนํ้าระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Electronic 

Toll Collection System: ETC) หรอืเรยีกว่า Easy Pass เขา้มาใช้

เพื่อแกป้ญัหาลดการสะสมของปรมิาณรถหน้าด่าน และเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ และหลงัจากทีม่กีารนําเทคโนโลยี

ระบบเกบ็ค่าผ่านทาง Easy Pass เขา้มาใชท้าํใหส้ามารถระบายรถ

ได้เพิม่มากขึน้จากเดมิประมาณ 450 คนัต่อชัว่โมงต่อช่องจราจร 

เป็น 1,200 คนัต่อชัว่โมงต่อช่องจราจร 

ปจัจุบนัมผีู้ใชร้ะบบเก็บค่าผ่านทาง Easy Passเป็น

จาํนวนมาก และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ การทางพเิศษแห่งประเทศ

ไทย ทําการขยายระบบ Easy Pass เพื่อรองรบัผูใ้ชง้าน เน่ืองจาก

ปรมิาณการใชง้านของระบบ Easy Pass ทีอ่อกแบบไวม้แีนวโน้มที่

จะไม่เพยีงพอต่อการใชง้านทีเ่พิม่มากขึน้ จงึมกีารศกึษาตําแหน่ง

การตดิตัง้ และจํานวนช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบ Easy Pass ให้

เหมาะสมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และลดปญัหา 

การจราจรตดิขดัทีห่น้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 

1.1 ระบบเกบ็ค่าผา่นทาง (Toll Collection System)  

 ในปจัจุบนัการใหบ้รกิารเกบ็ค่าผ่านทาง สามารถแบ่งได้

ออกเป็น 2 ระบบดงัน้ี 

1. ระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด (Manual Toll  
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Collection: MTC) เป็นระบบการเกบ็ค่าผ่านทางโดยมพีนักงานใน

การเกบ็ค่าผ่านทางผูใ้ชบ้รกิารสามารถจ่ายเป็นเงนิสด หรอืคูปองก็

ได้ และสามารถขอใบเสร็จค่าผ่านทางได้ ซึ่งระบบแบบเงินสดน้ี

เหมาะกบัด่านเกบ็ค่าผ่านทางที่มปีรมิาณรถไม่มาก เน่ืองจากใน

การใชพ้นกังานในการเกบ็ค่าผ่านทางนัน้จะสามารถเกบ็ค่าผ่านทาง

ไดป้ระมาณ 350 - 400 คนัต่อชัว่โมงสาํหรบัระบบเกบ็ค่าผ่านทาง

แบบเปิด (เป็นระบบที่ต้องจ่ายเงนิตอนเขา้ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง) 

และ 250 คนัต่อชัว่โมงสําหรบัระบบปิด (เป็นระบบทีร่บับตัรตอน

เขา้ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และจ่ายเงนิตามระยะทางทีด่่านเกบ็ค่าผ่าน

ทางขาออก) ดงัตวัอย่างรปูที ่1.1  

 
 

        รปูที ่1.1 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด 

2. ระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบอตัโนมตั ิ(Electronic Toll  

Collection: ETC) หรอื Easy Pass เป็นระบบทีส่ามารถเกบ็ค่าผ่าน

ทางได ้โดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ทีต่ดิตัง้ทีช่่องเกบ็ค่าผ่านทาง 

ซึ่งจะใช้งานคู่กนักบัอุปกรณ์บตัรอเิลก็ทรอนิกส์ (Tag) ที่ติดกบั

รถยนต์ที่ใช้บริการ สํารับการคํานวนเก็บเงินค่าผ่านทาง ดัง

ตวัอย่างรปูที ่1.2 

 
 

         รปูที ่1.2 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย ได้มกีารนําระบบเกบ็ค่า

ผ่านทางแบบอตัโนมตัมิาใช้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2537 โดยใช้บตัร

ทางด่วน (TAG) เป็นอุปกรณ์ตดิทีก่ระจกรถยนต์ติดต่อสื่อสารกบั

ช่องทางอตัโนมตั ิ(ETC Lane) เพื่อใชท้างพเิศษ โดยไม่ต้องเปิด

กระจกเพื่อจ่ายค่าผ่านทาง ต่อมาการทางพเิศษแห่งประเทศไทยได้

มกีารนําระบบใหม่ คอืระบบ ETC เข้ามาใช้งาน โดยระบบ ETC  

สามารถใช้งานได้ทุกโครงข่ายทางพิเศษ การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย ไดม้กีารประมาณค่าใชจ้่ายของทางพเิศษฉลองรชั ใน

ระยะเวลา 10 ปี สําหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด มี

ค่าใชจ้่ายประมาณ 686,000,000 บาท และระบบเกบ็ค่าผ่านทาง 

Easy Pass มคี่าใชจ้่ายประมาณ 140,000,000 บาท  

การแกไ้ขปญัหาการจราจรตดิขดัหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง

สามารถนําระบบ ETC เขา้มาช่วยโดยในระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบ

เงนิสดนัน้จะใชเ้วลาประมาณ 5 ถงึ 6 วนิาท ีมปีรมิาณรถ 550 คนั

ถงึ 620 คนัต่อชัง่โมง แต่ระบบ ETC จะใหเ้วลาประมาณ 4 วนิาท ี

มปีรมิาณรถ 770 คนัถงึ 870 คนัต่อชัง่โมง ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ระบบ 

ETC มปีระสทิธภิาพในการลดการจราจรตดิขดัหน้าด่านเกบ็ค่าผ่าน

ทางทีด่กีว่าระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด  [1] 

1.2 การจาํลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Event 

Simulation) 

การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง คือรูปแบบของ

สถานะการณ์ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาที่ไม่ต่อเน่ือง การ

จาํลองจะพจิารณาในสว่นของการเขา้มาและการออกจากระบบของ

วตัถุทีส่นใจในการจาํลอง เช่นการจาํลองระบบของสนามบนิ ท่าเรอื 

ทางด่วน ระบบเน็ตเวริค์ของโทรศพัทเ์ป็นตน้ 

การจําลองปริมาณการจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง

สามารถทําได้โดยวธิกีารจบัภาพจากกล้องที่ตําแหน่งต่างๆ และ

ข้อมูลต่างๆ เช่นปริมาณรถที่ผ่านเข้ามาในด่านเก็บค่าผ่านทาง 

พฤติกรรมการขบัขี่ความเร็ว และการเร่งความเร็วเพื่อใช้ในการ

ออกแบบระบบเกบ็ค่าผ่านทาง [2] 

แผนกวจิยั และพฒันาระบบจราจร กองวจิยั และพฒันา

วิศวกรรมระบบทางพิเศษ ใช้แบบจําลองมาช่วยในการจัดหา

ตําแหน่งที่เหมาะสมในการติดตัง้ช่อง ETC เพื่อให้ประสทิธภิาพ

การจดัการจราจรสูงสุด และสามารถรองรบัปรมิาณผู้ใชง้านระบบ 

ETC ได้มากขึน้ [3] นอกจากน้ีการปรบัเปลี่ยนพารามเิตอร์ต่างๆ 

ของระบบ เช่น การขยายช่วงถนน การจดัช่องทางพเิศษ การจํากดั

ความเรว็ ยงัช่วยแกไ้ขปญัหาการจราจรตดิขดัหน้าด่านเกบ็ค่าผ่าน

ทาง [4] 

งานวจิยัน้ีเป็นการนําเสนอปญัหาการจราจรทีด่่านเกบ็ค่า

ผ่านทาง ของทางด่วนทีป่ระเทศญี่ปุ่น  โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คอื 1. 

การศกึษาเกี่ยวกบั เวลาที่ใช้ในช่องทางแต่ละรูปแบบและ  2 เป็น

การออกแบบ โครงสร้างของช่องเกบ็ค่าผ่านทาง ผลจากการวจิยั

พบว่ารปูแบบพืน้ทีห่น้าช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัคิวรจะมขีนาด
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ทีใ่หญ่เพื่อใหร้องรบัปรมิาณรถไดม้ากขึน้และลดเวลาในการเกบ็ค่า

ผ่านทาง [5] 

การจําลองระบบแถวคอยของช่องเกบ็ค่าผ่านเสน้ทางใน

เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย มีการแบ่งประเภทรถเป็น 4 

ประเภทได้แก่ 1.รถยนต์ขนาดเล็ก 2.รถบรรทุกขนาดเล็ก 3.

รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบสั 4.รถที่มจีํานวนเพลาหลายเพลา 

ซึง่การจาํลองระบบพบว่าการเขา้มาของรถขนาดเลก็มปีรมิาณมาก

ทําใหเ้กดิแถวคอย และเวลาในการรอคอยนานกว่ารถประเภทที่มี

ขนาดใหญ่ และประเภทหลายเพลา แต่ใชเ้วลาในการใหบ้รกิารน้อย

กว่ารถประเภทอื่นๆ [6] 

การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเน่ืองของร้านอาหาร 

McDonalds และ POSB ของธนาคาร โดยกาํหนดเวลาระหว่างการ

เขา้ใชบ้รกิารของลกูคา้ และเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ผล

การจําลองพบว่า การจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเน่ืองของระบบ

แถวคอยแบบหน่ึงช่องทางมผีลการทํางานที่ดกีว่าระบบแถวคอย

แบบหลายช่องทาง โดยค่าความน่าจะเป็นในการรอคอยมค่ีาลดลง

ทัง้ในรา้นอาหาร McDonalds และ POSB ของธนาคาร [7] 

งานวิจัยน้ีมุ่งที่จะศึกษาการจําลองเหตุการณ์แบบไม่

ต่อเน่ืองสําหรบัช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิ และช่องเกบ็ค่าผ่าน

ทางเงินสดของด่านเก็บค่าผ่านทางเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

รองรบัปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และลดปญัหาการจราจร

ตดิขดัทีห่น้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง โดยใชร้ปูแบบแถวคอยในรูปแบบ

ต่างๆ และใชข้อ้มูลปรมิาณรถยนต์จากด่านเกบ็ค่าผ่านทางจรงิมา

ใชใ้นการจําลองเหตุการณ์ โปรแกรม Arena [8] เป็นเครื่องมอืใน

การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพสาํหรบัการจําลองระบบของด่านเกบ็ค่า

ผ่านทาง 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปญัหาการจราจรตดิขดั และการสะสมของ 

ปรมิาณรถทีห่น้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง  

2. เพื่อศกึษาเทคนิคในการสรา้งรปูแบบการจาํลอง 

เหตุการณ์ในช่วงเวลาแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete event simulation)  

3. เพื่อสรา้งรปูแบบการจาํลองช่องเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัโนมตั ิ(Easy Pass) และช่องเกบ็ค่าผ่านทางเงนิสดในรูปแบบ

หน่ึงแถวคอย และหลายแถวคอยของด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
 

3. อปุกรณ์ และวิธีการ 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเกี่ยวกบัการจําลองช่องเกบ็ค่าผ่าน

ทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) และช่องเกบ็ค่าผ่านทางเงนิสด (MTC) 

ของด่านเก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัปริมาณ

จราจรในปจัจุบนั โดยการจําลองสภาพการจราจรด้วยโปรแกรม 

Arena เป็นเครื่องมอืในการวจิยั และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลปรมิาณ

รถของด่านเกบ็ค่าผ่านทาง โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงัน้ี 

3.1 การศกึษาขอ้มลูการจาํลองระบบ                      

 การออกแบบ การจาํลองระบบช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

และช่องเกบ็ค่าผ่านทางเงนิสดของทางด่วน นัน้ได้มกีารรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก รายงานข้อมูลปริมาณจราจรจากการทาง

พิเศษฯ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือคู่มือการใช้งาน

โปรแกรม Arena นํามาวเิคราะห ์และออกแบบการจาํลองระบบ  

 ในงานวจิยัน้ีเป็นการจําลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเน่ืองของ

ระบบแถวคอย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 1. แบบหน่ึงแถวคอย 

เป็นระบบแถวคอยทีม่แีถวเดยีว โดยทีร่ถจะออกจากแถวคอยทลีะ

คนัไปยงัช่องเกบ็ค่าผ่านทางทีว่่าง 2. แบบหลายแถวคอย เป็น

ระบบแถวคอยทีม่หีลายแถว ซึ่งสามารถมกีารสลบัการใชช้่องเกบ็

ค่าผ่านทางขา้งเคยีงกนัได้ แต่ไม่สามารถขา้มใช้ช่องเก็บค่าผ่าน

ทางแถวขา้งเคยีงมากกว่าหน่ึงช่องทาง  

3.2  การออกแบบการจาํลองระบบ 

ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการจาํลองระบบ โดยแบ่งเป็น 2 สว่น คอื  

1) การจาํลองระบบแถวคอยแบบหน่ึงช่องทาง เป็นระบบ 

แถวคอยทีม่หีน่ึงแถว และมชี่องเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมด 4 ช่องทาง 

2) การจําลองระบบแถวคอยแบบหลายช่องทาง เป็นระบบ

แถวคอยที่มหีลายแถว โดยมแีถวคอยอยู่หน้าช่องเกบ็ค่าผ่านทาง 

ซึง่มทีัง้แบบจํานวนแถวคอยที่เท่ากนักบัช่องเกบ็ค่าผ่านทาง และ

จาํนวนแถวคอยทีน้่อยกว่า 

3.3  การดาํเนินการทดลองการจาํลองระบบ  

การดําเนินการทดลองแบ่งเป็น 3 แบบ โดยกําหนดช่องเกบ็ค่า

ผ่านทางทัง้หมด 4 ช่องทาง  เป็นช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด 3 

ช่องทาง และช่องเกบ็ค่าผ่านทาง Easy Pass 1 ช่องทาง ดงัน้ี 

1) การจาํลองระบบแบบหน่ึงแถวคอย และมชี่องใหบ้รกิาร 

เก็บค่าผ่านทางทัง้หมด 4 ช่องทาง ซึ่งการเข้ามาของปริมาณ

รถยนต์เป็นแบบกําหนดตามช่วงเวลา อา้งองิจากขอ้มูลปรมิาณ

รถยนตใ์นแต่ละช่วงเวลาจรงิของด่านเกบ็ค่าผ่านทาง  

โดยมปีรมิาณรถยนตท์ัง้หมด 17,343 คนั ดงัตวัอย่าง  รปูที ่3.1  
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รปูที ่3.1 ปรมิาณรถยนตท์ัง้หมด 17,343 คนั 

และมกีารแบ่งประเภทรถยนตอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื ประเภทจ่าย    

เงนิสด จาํนวน 11,968 คนั ซึง่กาํหนดใหส้ามารถเลอืกเขา้ช่องเกบ็

ค่าผ่านทางแบบเงนิสดไดทุ้กช่องทาง (Station 1, 2 หรอื 3) และ

ประเภทใช ้Easy Pass จาํนวน 5,375 คนั กาํหนดใหส้ามารถเลอืก

เขา้ช่องเกบ็ค่าผ่านทางไดเ้ฉพาะช่องเกบ็ค่าผ่านทาง Easy Pass 

เท่านัน้ ตามรปูแบบจาํลอง ดงัตวัอย่างรปูที ่3.2 

 
รปูที ่3.2 การจาํลองระบบแบบหน่ึงแถวคอย 

แถวคอยจะมีการแบ่งออกเป็น แถวคอยที่จ่ายเงินสด และ

แถวคอยทีใ่ช ้Easy Pass โดยทีช่่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเกบ็เงนิสด

จะมกีารกําหนดค่า Process Delay Type เป็นแบบ Triangular 

โดยมค่ีาสูงสุดเท่ากบั 11 วนิาท ีค่ากลางเท่ากบั 8 วนิาท ีและค่า

ตํ่าสุดเท่ากบั 5 วนิาที ่และในช่องเกบ็ค่าผ่านทาง Easy Pass มี

การกําหนดค่า Process Delay Type เป็นแบบ Constant มค่ีา

เท่ากบั 5 วินาที ซึ่งเวลาที่ใช้ในการให้บรกิารอ้างองิจากงานวจิยั

ของสาํนักวจิยัและพฒันาวศิวกรรมระบบทางพเิศษ การทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย [9] 

2) การจาํลองระบบแบบ 3 แถวคอย และมชี่องเกบ็ค่าผ่าน 

ทางทัง้หมด 4 ช่อง โดยในแถวคอยถูกกาํหนดใหส้ามารถเลอืกเขา้

ช่องเกบ็ค่าผ่านทางได้เฉพาะช่องขา้งเคยีง แต่ไม่สามารถขา้มใช้

ช่ อ ง เก็บ ค่ าผ่ านทางแถวข้า ง เคีย งมากกว่ าห น่ึ งช่อ งทาง 

ตวัอย่างเช่น  MTC lane ที ่1 สามารถเลอืกใช ้Station ที ่1 หรอื 2 

แต่ไม่สามารถเลอืกใช ้Station ที ่3 ได ้และ ETC Lane สามารถ

ใชไ้ดเ้ฉพาะ Station ที ่4 เท่านัน้ ตามรปูแบบจาํลอง ดงัตวัอย่างรปู

ที ่3.3 

 
 

รปูที ่3.3 การจาํลองระบบแบบ 3 แถวคอย 

โดยการกําหนดค่า Process Delay Type เหมอืนกนักบัแบบ

หน่ึงแถวคอย และเน่ืองจากการเข้ามาของปริมาณรถยนต์ใน

ช่องทางประเภทจ่ายเงนิสดจรงิมทีัง้หมด 3 ช่องทาง ดงันัน้ตามรูป

แบบจาํลอง รปูที ่3.3 จงึตอ้งมกีารแบ่งปรมิาณรถยนต์ของช่องทาง

ทีเ่หลอืใหแ้ถวคอยที ่1 และแถวคอยที ่2 ตวัอย่างเช่น ช่วงเวลา 8 

นาฬกิาถงึ 9 นาฬกิา แถวคอยที่ 1 มปีรมิาณรถยนต์จํานวน 156 

คนั แถวคอยที ่2 มปีรมิาณรถยนต์จํานวน 197 คนั และช่องทางที ่

3 มปีรมิาณรถยนต์จํานวน 54 คนั โดยทําการแบ่งปรมิาณรถยนต ์

จาํนวน 54 คนัไปในแถวคอยที ่1 และแถวคอยที ่2 

3) การจาํลองระบบแบบ 4 แถวคอย และมชี่องเกบ็ค่าผ่าน 

ทางทัง้หมด 4 ช่อง โดยในแถวคอยที ่1 แถวคอยที ่2 และแถวคอย

ที ่3 กาํหนดให้สามารถเลอืกเขา้ช่องเกบ็ค่าผ่านทางไดเ้ฉพาะช่อง

ขา้งเคยีง แต่ไม่สามารถขา้มใช้ช่องเกบ็ค่าผ่านทางแถวขา้งเคยีง

มากกว่าหน่ึงช่องทาง ตวัอย่างเช่น  MTC lane ที่ 2 สามารถ

เลอืกใช ้Station ที ่1, 2 หรอื 3 ได ้แต่ไม่สามารถเลอืกใช ้Station 

ที ่4 ได ้และ ETC Lane สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะ Station ที ่4 เท่านัน้

ตามรปูแบบจาํลอง ดงัตวัอย่างรปูที ่3.4 
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รปูที ่3.4 การจาํลองระบบแบบ 4 แถวคอย 

โดยการกําหนดค่า Process Delay Type เหมอืนกนักบัแบบ

หน่ึงแถวคอย และการเขา้มาของปรมิาณรถในแต่ละช่องทางจะใช้

ปรมิาณรถตามจรงิของแต่ละช่องทาง 

  

4. ผลการวิจยั 

 จากผลการจําลองระบบที่มกีารเขา้มาของรถยนต์เป็นรูปแบบ

กาํหนดตามช่วงเวลา มปีรมิาณรถยนต์ทีเ่ขา้มาจํานวนเท่ากนั และ

มกีารกําหนดค่าของ Process Delay Type ของช่องเกบ็เงนิสด 

และช่องเก็บค่าผ่านทาง Easy Pass ที่เหมือนกันทัง้ 3 รูป

แบบจําลอง พบว่าเวลาที่รถยนต์ 1 คนัอยู่ในระบบทัง้หมด (Total 

Time) และเวลาที่รถยนต์ 1 คนัใช้เวลาในการรอการให้บริการ 

(Waiting Time) ดงัตวัอย่างตารางที ่4.1 

รปูแบบการ

จาํลอง 

Average 

Total Time 

(Min.) 

Average 

Waiting Time 

of MTC (Min.) 

Average 

Waiting Time 

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 

 

ตารางที ่4.1 แสดง เวลาทีร่ถยนต์ 1 คนัอยู่ในระบบทัง้หมด (Total 

Time) และเวลาที่รถยนต์ 1 คนัใช้เวลาในการรอการให้บริการ 

(Waiting Time)  

จากตารางที ่4.1 เวลาทีร่ถยนต์ 1 คนัอยู่ในระบบทัง้หมด 

(Total Time) ของรูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใชเ้วลาอยู่ใน

ระบบมากทีส่ดุ คอื 2.43 นาท ีรปูแบบจาํลองแบบ 4 แถวคอยจะใช้

เวลาอยู่ในระบบน้อยทีส่ดุ คอื 0.24 นาท ีในส่วนของเวลาทีร่ถยนต ์

1 คนัใชเ้วลาในการรอการใหบ้รกิาร (Waiting Time) ในช่องเกบ็ค่า

ผ่านทางแบบ MTC ของรูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใชเ้วลา

ในการรอการใหบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื 3.59 นาท ีรูปแบบจําลองแบบ 

4 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการให้บริการน้อยที่สุด คือ 0.11 

นาท ีในสว่นของช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบ ETC รูปแบบจําลองแบบ 

1 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการให้บริการน้อยที่สุด คือ 0.04 

นาที รูปแบบจําลองแบบ 4 แถวคอยจะใช้เวลาในการรอการ

ใหบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื 0.15 นาท ี 

 

5. การอภิปรายผล 

จากผลการจําลองระบบ เวลาทีร่ถยนต์ 1 คนัอยู่ในระบบ

ทัง้หมด (Total Time) ของรูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใช้

เวลาอยู่ในระบบมากทีส่ดุ คอื 2.43 นาท ีในการทํางานของรูปแบบ

น้ีจะมลีกัษณะ คอืจะทาํการตรวจสอบช่องเกบ็ค่าผ่านทางแต่ละช่อง

ว่าช่องเกบ็ค่าผ่านทางใดมจีาํนวนแถวคอยน้อยกจ็ะเขา้ช่องเกบ็ค่า

ผ่านทางนัน้ โดยกําหนดใหเ้ลอืกช่องเกบ็ค่าผ่านทางที ่1 ก่อนแล้ว

ตรวจสอบช่องต่อไป โดยออกจากแถวคอยทีล่ะคนัทาํใหต้อ้งใชเ้วลา

ในการตรวจสอบสงู รปูแบบจาํลองแบบ 4 แถวคอยจะใชเ้วลาอยู่ใน

ระบบน้อยที่สุด คือ 0.24 นาที ในการทํางานของรูปแบบน้ีจะมี

ลกัษณะ คอืจะทําการตรวจสอบช่องเกบ็ค่าผ่านทาง เช่นเดยีวกนั

กบั แบบ 1 แถวคอย แต่ในแถวคอยอื่นๆ กส็ามารถตรวจสอบช่อง

เกบ็ค่าผ่านทางได ้โดยไม่ต้องรอ จงึทําใหใ้ชเ้วลาอยู่ในระบบน้อย

กว่า  

ในส่วนของเวลาที่รถยนต์ 1 คันใช้เวลาในการรอการ

ใหบ้รกิาร (Waiting Time) ในช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบ MTC รูป

แบบจําลองแบบ 1 แถวคอยจะใชเ้วลาในการรอการใหบ้รกิารมาก

ทีสุ่ด คอื 3.59 นาท ี เพราะว่าการกําหนดในการออกแบบใหเ้ลอืก

ช่องเกบ็ค่าผ่านทางที ่1 ก่อน เมื่อจํานวนรถทีเ่ขา้ช่องเกบ็ค่าผ่าน

ทางน้ีมีจํานวนมากจึงทําให้ใช้เวลาในแถวคอยมาก ส่วนรูป

แบบจําลองแบบ 4 แถวคอยจะใชเ้วลาในการรอการใหบ้รกิารน้อย

ทีส่ดุ คอื 0.11 นาท ีเน่ืองจากการเขา้มาของรถยนต์เป็นแบบหลาย

แถวคอยซึง่แต่ละแถวคอยมีก่ารกาํหนดใหเ้ลอืกช่องเกบ็ค่าผ่านทาง

ที ่1 ของแต่ละแถวคอย ทําให้รถยนต์ไม่ไปแออดักนัทีช่่องเกบ็ค่า

ผ่านทางเดยีว ทาํใหใ้ชเ้วลาในการรอการใหบ้รกิารน้อยกว่า ในส่วน

ของช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบ ETC รูปแบบจําลองแบบ 1 แถวคอย

จะใช้เวลาน้อยที่สุดเน่ืองจาก ปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาจาก 1 

แถวคอยเป็นแบบทะยอยเข้ามาทําให้ปริมาณไม่หนาแน่น จึงใช้

เวลาในการรอการใหบ้รกิารน้อยกว่าแบบหลายแถวคอย  
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6. บทสรปุ 

 ผลของการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าการสรา้งสถานการณ์จําลองแบบ 

หน่ึงแถวคอย และหลายแถวคอย ของช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเกบ็

เงนิสด และแบบ Easy pass สามารถทาํไดโ้ดยโปรแกรม Arena  

และ รูปแบบการจําลองแบบหลายแถวคอยโดยที่จํานวนแถวคอย

เท่ากนักบัช่องเกบ็ค่าผ่านทางมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของ

ช่องเก็บค่าผ่านทางของทางด่วน ส่งผลให้ลดปญัหาการจราจร

ติดขดัที่หน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางได ้อย่างไรกต็ามงานวิจยัน้ีเป็น

การศกึษาเพยีงด่านเดยีว ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมเพื่อให้รูปแบบ

การจําลองสามารถนําไปปรบัใช้ได้กบัด่านอื่นที่มีปริมาณรถและ

ลกัษณะการเขา้มาของรถยนตท์ีแ่ตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันี้ม ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของมุมกล้องใน

การถ่ายทําภาพยนตร์แนวสยองขวญัต่อระดบัการสื่อสารความ

กลัวและตกใจของผู้ชม กลุ่มต ัวอย่างที่นํามาทดลองในครัง้ น้ี เป็น

นักศึกษาระดบัปร ิญญาตรี คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ สถาบ ัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จาํนวน 171 คน เข้ารบัการทดลองโดยการ

รบัชมวีดิโอสยองขวญั 1 ใน 4 เรื่องที่จดัทําขึ้นโดยมีเน้ือหาและ

เส ียงประกอบเดียวก ัน ประกอบด้วยมุมกล้องหล ัก 4 แบบ ค ือ 

1.objective 2.objective ผสม close-up shot 3.subjective 

4.subjective และ point of view จากผลการศึกษาพบว่า วีดิโอที่

มีมุมกล้องหลักแบบ objective มีค่าเฉลี่ยระดบัความน่ากลัวสูงสุด 

ในขณะที่ว ีด ิโอที่ม ีมุมกล้องหลักแบบ objective ผสม close-up 

shot มีค่าเฉลี่ยระดบัความน่าตกใจสูงกว่ามุมกล้องแบบอื่นๆที่ใช้

ในการทดลอง ส่วนวีดิโอที่ม ีมุมกล้องหลักแบบ subjective และ 

point of view มีค่าเฉลี่ยของระดบัความน่ากลัวและน่าตกใจน้อย

ที่สุด ดงันัน้ในการสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวญั การใช้มุมกล้อง

แบบ objective จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ช่วยเสริมความน่ากลัว

ให้ก ับภาพยนตร์ และการใช้ close-up shot ก็ยงัสามารถช่วย

สร้างความน่าตกใจเพิ่มมากขึ้นให้กับภาพยนตร์อีกด้วย 

 คาํสาํคญั: มมุกลอ้ง, ภาพยนตรแ์นวสยองขวญั, ภาพระยะใกล้, ความ

น่ากลวั, ความน่าตกใจ 

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, Thai-

Nichi 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 

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 

1. บทนํา 

 ในยุคเศรษฐกิจดจิทิลั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีื่อสาร อุปกรณ์

พกพาอจัฉริยะ คลาวด์คอมพิวติ้ง ทําให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่าง

สะดวกรวดเรว็ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

สงัคมออนไลน์ โดยในปี พ.ศ. 2559 คาดว่าประชากรโลกจะมอีุปกรณ์

เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 1.4 เครื่องต่อคน หรือ

ประมาณ 10 พนัล้านเครื่อง [1] และด้วยเทคโนโลยีการสร้างดิจิทลั   

คอนเทนตแ์ละอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูในปจัจุบนั ทําใหม้จีํานวนผูเ้ขา้ถงึ

ขอ้มลูประเภทวดีโิอผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆเพิม่ขึน้ โดยการเขา้ถงึหรอื

รบัชมที่ทําได้ง่ายขึน้น้ี ทําใหป้จัจุบนัมผีู้คนจํานวนมากให้ความสนใจใน

การชมภาพยนตร์ต่างๆจากทัว่ทุกมุมโลก โดยภาพยนตร์ที่ออกสู่

ท้องตลาดนั ้นมีหลากหลายแนว เช่น แอคชัน่  ดราม่า  คอมเมดี ้      

สยองขวญั ซึง่เป็นทางเลอืกในการตอบสนองความสนใจและรสนิยมของ

ผูช้ม การมภีาพยนตรม์ากมายในตลาดภาพยนตรน้ี์ เป็นธรรมดาที่ผูช้ม

ย่อมเลือกสิง่ที่ดีที่สุดสําหรบัค่าใช้จ่ายที่เสียไป การผลิตภาพยนตร์ให้

ออกมาด ีมคีุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด มีหลายปจัจยัที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น เน้ือเรื่อง การถ่ายทํา การตดัต่อ ซึ่งมุมกล้องถอืเป็นส่วน

หน่ึงที่สําคญัในการช่วยสื่อสารความหมายและอารมณ์แก่ผู้ชม ทําให้

เขา้ถงึเน้ือหาภาพยนตรแ์ละดงึดูดความสนใจไดม้ากยิง่ขึน้ การถ่ายดว้ย

มมุกลอ้งทีไ่มด่หีรอืไมส่ามารถถ่ายทอดอารมณ์ของภาพยนตรอ์อกมาได ้

ก็จะทําให้ส่วนอื่นๆ เช่น นักแสดง เอฟเฟกต์ประกอบ หรือสถานที ่       

ที่ถ่ายทํา ออกมาไม่ดไีด้ ดงันัน้การที่ผู้สรา้งภาพยนตร์สามารถเลือกใช้

มมุกล้องไดด้ ีกจ็ะทําใหภ้าพยนตรท์ี่ผลติออกมานัน้ดดีว้ยเช่นกนั ซึ่งมุม

กล้องที่ใช้ในการถ่ายทําสามารถแบ่งตามการมองตวัละครหรอืวตัถุใน

ระดบัองศาที่แตกต่างกนัไดด้งัน้ี [2] 1.มุมสายตานก (bird’s-eye view) 

2.มุมสูง (high-angle shot) 3.มมุระดบัสายตา (eye-level shot) 4.มมุตํ่า 
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(low-angle shot) 5.มมุสายตาหนอน (worm’s-eye view) 6.มมุเอยีง 

(oblique angle shot) นอกจากน้ียงัมมีุมกล้องที่สําคญัอื่นๆอกี เช่น    

มุมเฝ้ามอง (objective camera angle) มุมแทนสายตา (subjective 

camera angle) มุมมองใกล้ชิด (point-of-view camera angle)        

โดยกล้องมบีทบาทสําคญัเปรยีบเสมอืนตาจ้องดูพฤตกิรรม การกระทํา

ต่างๆทีเ่กดิขึน้จากตําแหน่งทีด่ทีีส่ดุในแต่ละช่วงเวลา ตําแหน่งของกล้อง

ที่สมัพนัธ์กบัวตัถุส่งผลต่อลกัษณะวตัถุที่มองเหน็และความรู้สกึที่มตี่อ

วตัถุนัน้ๆ ถ้าวตัถุยิง่มขีนาดเล็กในเฟรม ก็จะยิง่ดูเหมอืนมคีวามสําคญั

น้อยลง รายละเอียดที่มองเห็นมีน้อยลง สิ่งที่อยู่โดยรอบสามารถ

สงัเกตเหน็ไดช้ดัเจนมากขึ้นและดงึความสนใจจากวตัถุ แมว้่าระยะภาพ

ขนาดใกล้จะช่วยเน้นวตัถุ แต่ก็ไม่ควรให้วตัถุมขีนาดใหญ่เกินจนทําให้

รูส้กึมอีทิธพิลมากเกนิไป โดย close-up shot มกัทําใหผู้ช้มลมืขนาดจรงิ

และสดัสว่นของวตัถุ [3] มุมกล้องยงัถูกใช้ในการสรา้งพลงัความสมัพนัธ์

ระหวา่งวตัถุและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ตอ้งมกีารเลอืกสรรและจดัลําดบัมุมกล้อง

ไวเ้ป็นอย่างดลี่วงหน้า ไม่ใช่แต่เฉพาะในภาพยนตร ์แต่ยงัแฝงอยู่ในทุก

รูปแบบของงานทศันศิลป์ ตัง้แต่การสร้าง/บนัทึก ไปจนถึงการนําเสนอ 

เช่น งานศลิปะทางดา้นศาสนา มกันําเสนอผลงานทางด้านบนของผูช้ม

เพื่อให้เกิดมุมมองขึ้น ทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกน่าเกรงขาม ลกัษณะ

คลา้ยกบัการทีเ่ดก็มองแหงนขึน้ไปยงัพอ่แม ่[4] 

 โดยงานวจิยัของ อภชิาต พทุธเจรญิ [5] ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการ

เรยีนรูข้องนักเรยีนจํานวน 120 คน จากเทปโทรทศัน์สาธติแบบต่างๆที่

ใชม้มุกลอ้งต่างกนั โดยมุมกล้องแบบมุมสงูที่ถ่ายจากดา้นหลงัผูแ้สดง มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้จากเทปโทรทศัน์สาธติแบบต่างๆสูงกว่ามุม

กล้องแบบอื่นๆที่นํามาทดลอง วิทยา ดํารงเกยีรติศกัดิ ์[6] ได้ศึกษา

อทิธพิลของมมุกลอ้งในการผลติรายการวดีทิศัน์ต่อการเรยีนรูด้า้นทกัษะ

ของเกษตรกร ซึ่งพบว่ารายการวีดิทศัน์ที่ใช้เทคนิคมุมกล้องแบบมุม

ผู้กระทํากบัการซ้อนหวัข้อย่อยและจุดสําคญั ได้คะแนนผลการเรยีนรู้

ด้านทกัษะของเกษตรกรสูงสุด รองลงมาคอื มุมกล้องแบบมุมผู้กระทํา 

มุมผู้ชมกับการซ้อนหวัข้อย่อยและจุดสําคญั และมุมผู้ชม ตามลําดบั  

บุญเสรมิ เนตรเก่ง [7] ไดศ้กึษาชนิดของมุมกล้องต่อผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนิสติปรญิญาตร ีโดยนิสติที่เข้าเรยีนด้วยบทเรยีนวดีทิศัน์ที่ใช้

มมุกล้องแบบ subjective ในการสาธติการตดัต่อวดีทิศัน์ มคี่าเฉลี่ยของ

คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สูงกว่ากลุ่มที่เรยีนดว้ยบทเรยีนวดีทิศัน์

ที่ใช้มุมกล้องแบบ objective นอกจากนัน้ Cummins, Keene และ 

Nutting [8] ไดศ้ึกษาวจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบของมุมกล้องที่มตี่อการ

ตอบสนองของผู้ชมกีฬาและการรู้สกึมสี่วนร่วมในประสบการณ์การชม 

โดยพบว่ามุมกล้องแบบ subjective ในการแข่งขนักีฬา สามารถดึง

ความรู้สึกของการร่วมอยู่ในสถานที่แข่งขนัได้มากกว่ามุมกล้องแบบ 

objective 

 จากงานวจิยัที่กล่าวมาน้ีจะเหน็ไดว้่ามุมกล้องที่ต่างกนั ส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการเรียนรู้ การรบัรู/้ความรู้สึกของผู้ชม และเน่ือง

ดว้ยภาพยนตร์แนวสยองขวญัเป็นแนวที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก

ในประเทศไทย ซึ่ง production design มสี่วนสําคญัมากในการสร้าง

ความน่ากลวัใหก้บัภาพยนตรแ์นวสยองขวญั โดยมุมกล้องถอืเป็นปจัจยั

ที่มผีลต่อการรบัรู ้mood และ tone มากที่สุด รองลงมาคอื สแีละฉาก

สถานที ่[9] ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาผลกระทบของมุมกล้องต่างๆ โดยเลอืกมุม

กล้องประเภท subjective, objective และ point of view ซึ่งเป็นมุม

กล้องที่นิยมใช้กนัในภาพยนตร ์และเลอืกภาพระยะใกล ้(close-up) มา

ช่วยเสรมิในการศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของมุมกล้องที่มตี่อระดบัการ

สื่อสารความกลวัและตกใจของผูช้มภาพยนตรแ์นวสยองขวญั ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการเสนอแนะหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างหนังสัน้หรือ

อุตสาหกรรมภาพยนตรต์่อไป 

2. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 งานวิจยัน้ีศึกษาเกี่ยวกับผลระทบของมุมกล้องในภาพยนตร์แนว

สยองขวญั โดยผู้วจิยัไดจ้ดัทําหนังสัน้แนวสยองขวญัความยาว 1.30 – 

2.00 นาท ีจาํนวน 4 ชุดทีม่เีน้ือเรื่องและเสยีงประกอบเดยีวกนั โดยเสยีง

ทีใ่ชเ้ป็นเสยีงธรรมชาตแิละเสยีงเอฟเฟกต์ประกอบที่เลอืกใหเ้ขา้กบัช่วง

เน้ือหาเพื่อเสริมความน่ากลัว /น่าตกใจให้กับการดําเนินเรื่อง ซึ่ง

ประกอบดว้ยมมุกลอ้งแบบต่างๆ [2, 10] ดงัน้ี  

• Objective camera angle คอืมุมแอบมองหรอืเฝ้ามองตวัละคร 

แอ็คชัน่และเหตุการณ์ที่กําลงัเกิดขึ้น ซึ่งเป็นมุมภาพที่มองจาก

บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ในภาพยนตร์ เป็นมุม

ภาพบอกเล่าทัว่ๆไป  

• Subjective camera angle เป็นมุมภาพที่มองจากบุคคลที่มคีวาม

เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ในภาพยนตร์โดยตรง ซึ่งเป็นการนําพา  

คนดเูขา้มามสีว่นรว่มในภาพดว้ย  

• Point-of-view camera angle เป็นมมุภาพทีใ่หค้วามรูส้กึสนิทสนม

กบัเหตุการณ์แต่ไมไ่ดม้สีว่นในเหตุการณ์ 

 และ ภาพระยะใกล้ (close-up) ซึ่งเป็นภาพที่เห็นบริเวณศีรษะและ

ใบหน้าของผูแ้สดง ทําใหส้ามารถมองเหน็รายละเอยีดชดัเจนขึน้ 

 ซึ่งแต่ละวีดิโอมีองค์ประกอบของมุมกล้องในการดําเนินเรื่องและ    

มมุกลอ้งหลกัทีแ่ตกต่างกนัดงัแสดงในตารางที่ 1 โดยวดีโิอที่ 1 และ 2 มี

มุมกล้องหลกัคือ objective และเพิม่ close-up shot ในวดีิโอที่ 2     

สว่นวดีโิอที ่3 มมีมุกลอ้งหลกัแบบ subjective และ วดีโิอที่ 4 มมีุมกล้อง

หลกัแบบ subjective และ point of view รูปที่ 1 (ก-ง) แสดงภาพ

ตวัอยา่งของ shot ในแต่ละวดีโิอที่ใช้ทดสอบพรอ้มชื่อมุมกล้อง/ประเภท

ภาพ และช่วงเวลากํากบั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1-

4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น จํานวน 171 

คน โดยนักศกึษาแต่ละคนดูวดีโิอเพยีงหน่ึงเรื่องและตอบแบบสอบถาม

ออนไลน์เพื่อประเมนิระดบัความน่ากลวัและน่าตกใจของวดีโิอตามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั Likert Scale กําหนดน้ําหนักของ

ตวัเลอืกเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยหมายถงึ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดบั กําหนดให้แต่ละวีดิโอมีจํานวนผู้ตอบ
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แบบสอบถามไม่น้อยกว่า 30 คน และใช้ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยในการ

เปรยีบเทยีบผล 

ตารางที ่1 องคป์ระกอบของมมุกลอ้งตามจาํนวนเวลาและจาํนวนครัง้ของชดุ

วดีโิอทดสอบ 

วดีโิอ

ที ่

ระยะ 

เวลา 

(นาท)ี 

จาํนวนเวลา, จาํนวนครัง้ ของมมุกลอ้ง 

Objective Objective 

และ 

Close-up 

Subjective Subjective 

และ 

Close-up 

Point of 

view 

(P.O.V) 

1 1.36  61.46%, 

55.56% 

-  38.54%, 

44.44% 

- - 

2 1.35  49.47%, 

35.71% 

10.53%, 

21.43% 

 37.89%, 

35.71% 

 2.11%, 

7.14% 

- 

3 1.39  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% 

  

3. ผลการวิจยั 

 จากการศึกษาผลกระทบของมุมกล้องประเภทต่างๆในภาพยนตร์

แนวสยองขวัญต่อระดับความน่ากลัวและน่าตกใจของผู้ชม โดยใช้

ตวัอย่างหนังสัน้แนวสยองขวญัจํานวน 4 เรื่อง ที่มีเน้ือหาและเสียง

ประกอบเดยีวกนั แต่มอีงคป์ระกอบมุมกล้องหลกัที่แตกต่างกนั ถ่ายทํา 

ณ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น โดยมกีลุ่มผู้รบัชมเป็นนักศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่าวดีโิอแต่ละชุดมผีลคะแนน

เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความน่ากลวัและน่าตกใจของ

ผู้ชม ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยวีดิโอที่ 1 ที่มีมุมกล้องหลักแบบ 

objective มีผลคะแนนเฉลี่ยของระดบัความน่ากลวัสูงสุด คือ 2.61 

ในขณะทีว่ดีโิอที ่2 ที่มมีุมกล้องหลกัแบบ objective ผสม close-up shot 

มผีลคะแนนเฉลี่ยของระดบัความน่าตกใจสูงสุด คอื 2.47 และ วดีโิอที่ 4 

ที่มมีุมกล้องหลกัแบบ subjective และ point of view มผีลคะแนนเฉลี่ย

ตํ่าสุดของทัง้ระดบัความน่ากลัวและน่าตกใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ

ระดบัความน่ากลวัเท่ากบั 2.36 ซึ่งมีค่าเท่ากบัวีดิโอที่ 3 ที่มีมุมกล้อง

หลักแบบ subjective และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความน่าตกใจ

เท่ากบั 2.24 

 

 

 

ก. วดีโิอที ่1 มมุกลอ้งหลกัแบบ objective 
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ข. วดีโิอที ่2 มมุกลอ้งหลกัแบบ objective ผสม close-up shot 

 

 
ค. วดีโิอที ่3 มมุกลอ้งหลกัแบบ subjective 

 

 
ง. วดีโิอที ่4 มมุกลอ้งหลกัแบบ subjective และ point of view 

รปูที ่1 ตวัอย่าง shot ในชุดวดีโิอทดสอบ 
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ตารางที ่2 ผลการประเมนิระดบัความน่ากลวัและน่าตกใจของชุดวดีโิอทดสอบ 

วดีโิอ 

ที ่

ประเภท 

มมุกลอ้งหลกั 

ระดบัความน่ากลวัของ

วดีโิอ 

ระดบัความน่าตกใจของ

วดีโิอ 

คะแนน

เฉลีย่ 

ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

คะแนน

เฉลีย่ 

ค่าเบีย่งเบน

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 

4. สรปุและอภิปรายผล 

 งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาผลกระทบของมุมกล้องประเภทต่างๆที่มตี่อระดบั

ความน่ากลวัและน่าตกใจของภาพยนตรแ์นวสยองขวญั โดยผลจากการ

สํารวจของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรจีํานวน 171 คน พบว่า มุมกล้อง

แบบ objective สรา้งความน่ากลวัใหก้บัวดีโิอแนวสยองขวญัไดม้ากกว่า

มุมกล้องแบบ subjective อาจเป็นเพราะการถ่ายด้วยมุมกล้องแบบ 

objective ทําใหผู้้ชมเหน็ภาพในแต่ละ shot กวา้งกว่า เหน็บรรยากาศ

โดยรวมของ shot ได้มากขึ้น สร้างจนิตนาการเชื่อมโยงสิง่ที่เหน็ สิง่ที ่

ไม่เหน็ และสิง่ที่คาดเดา เกิดเป็นความรูส้กึน่ากลวัได้ง่ายขึ้น   สําหรบั

มุมกล้องแบบ objective ผสม close-up shot นัน้ จากผลการศึกษา

พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดบัความน่าตกใจสูงกว่ามุมกล้องแบบ

อื่นๆที่ใช้ในการทดลอง อาจเป็นเพราะการผสม close-up shot เขา้ไป

นัน้ ทําใหผู้ช้มเหน็ใบหน้าของตวัละครชดัเจนขึน้ การสื่อสารอารมณ์ของ

ตัวละครไปยังผู้ชมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดจินตนาการไปยัง

เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น สร้างความน่าตกใจได้มากกว่ามุม

กล้องแบบอื่นๆที่ใช้ในการทดลอง สําหรบัระดบัความน่ากลวัของวดีโิอ

สยองขวญัที่มมีุมกล้องหลกัแบบ subjective พบว่ามคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

เน่ืองจากมุมกล้องแบบ subjective ซึ่งเป็นการถ่ายใหผู้้ชมเหน็เฉพาะ

ส่วนที่ตวัละครเหน็เท่านัน้ เป็นมุมภาพแบบแคบ จํากดัมุมมองของผูช้ม

และลดผลกระทบของสิง่แวดล้อมอื่นๆในฉากทีช่่วยสรา้งความน่ากลวัลง 

ส่วนมมุกล้องแบบ point of view จะยิง่ทําใหเ้หน็มุมภาพแคบลง ผูช้ม

เหน็บรรยากาศต่างๆที่เกดิขึน้ในแต่ละ shot ไดน้้อย เกดิจนิตนาการได้

น้อยกวา่ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ตกใจซึ่งมกัเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ จงึทํา

ใหม้ผีลระดบัความน่าตกใจน้อยกวา่มมุกลอ้งแบบอื่นๆทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า มุมกล้องที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

สื่อสารอารมณ์ ความรู้สกึแก่ผู้ชม โดยมุมกล้องแบบ objective มสี่วน

ช่วยเพิม่ความรู้สึกน่ากลวัของภาพยนตร์แนวสยองขวญั และการผสม 

close-up shot จะช่วยเพิม่ความน่าตกใจใหแ้ก่ผูช้มไดม้ากยิง่ขึน้ ซึ่งใน

อนาคตหากตวัอยา่งกลุ่มประชากรในการวจิยัมคีวามหลากหลายมากขึน้ 

เช่น จากต่างวยั กลุ่มอาชพี สญัชาต ิกจ็ะทําใหไ้ดผ้ลการศกึษาทีส่ามารถ

นําไปวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชใ้นวงกวา้งมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะของวชิวลเอฟเฟกต์ที่ใช้ใน

การสร้างความน่ากลัวให้กับภาพยนตร์แนวสยองขวัญ โดยจัดทํา

ตวัอย่างหนังสัน้ประกอบด้วยเอฟเฟกต์ 4 ประเภท คอื ลกัษณะของผ ี

ลกัษณะของเลือด โทนสี และเสียงประกอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่นํามา

ทดลองในงานวจิยัน้ี เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่กําลงัศกึษาอยู่คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น จํานวน 93 คน เขา้

รบัการทดลองโดยรบัชมวดีโิอสยองขวญัและเลอืกลกัษณะเอฟเฟกต์แบบ

ต่างๆที่น่ากลวัที่สุด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดบัความทึบของผ ี70% 

และขนาดเลือดกองใหญ่เยิม้ แบบไม่กระจายตวั สรา้งความรูส้กึน่ากลวั

ให้แก่ผู้ชมมากที่สุด โดยโทนสีมืดแบบในป่าช้าให้ความรู้สึกน่ากลัว

แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับโทนสีแบบอื่นๆที่ใช้ในการ

ทดลอง ไดแ้ก่ โทนสเีก่าประวตัศิาสตร ์โทนสรีอ้น โทนสยีามพระอาทติย์

ตกดิน และโทนสีเย็น สําหรบัเสียงประกอบพบว่า เสียงเอฟเฟกต์ที่มี

ระดบัความดงัสูงสุดอย่างฉับพลนั ณ ตําแหน่งที่ตกใจของเน้ือเรื่องแล้ว

คอ่ยๆเบาลง ทําใหเ้กดิความรูส้กึน่ากลวัมากที่สุด ซึ่งผลจากการศกึษาน้ี

สามารถเป็นประโยชน์ในการประยกุตใ์ชเ้อฟเฟกต์เพื่อสรา้งความน่ากลวั

ใหก้บัภาพยนตรแ์นวสยองขวญัต่อไป 

 คาํสาํคญั: วชิวลเอฟเฟกต,์ ภาพยนตรแ์นวสยองขวญั, ความน่ากลวั 

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 

fearful feeling. These results can be useful to apply the visual 

effects in conveying fear for horror movie. 

 Keywords: visual effects, horror movie, fear 

1. บทนํา 

 ภาพยนตร์ถูกใช้เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว สาระความรู้ ศิลป 

วฒันธรรม สะท้อนวิถีชีวิต/แนวคิดของคนในสงัคม และสร้างความ

บนัเทงิใหก้บัผูช้ม ดว้ยสื่อมลัตมิเีดยีของภาพยนตรท์ีม่ที ัง้ภาพ เสยีง และ

การเคลื่อนไหวน้ี ทําให้สามารถสื่อสารและเข้าถึงจติใจของผูช้มได้เป็น

อยา่งด ีในการผลติภาพยนตรอ์อกมาเรื่องหน่ึงนัน้ ประกอบดว้ยขัน้ตอน

และปจัจยัหลายอยา่ง เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนก่อนการผลติ ซึ่งเป็นขัน้ตอนการ

เตรยีมการวางแผนก่อนทีจ่ะผลติภาพยนตร ์เตรยีมสถานที่ บท นักแสดง 

และอุปกรณ์ต่างๆ ขัน้ตอนถดัไปคอืขัน้ตอนการผลติ โดยขัน้ตอนน้ีจะทํา

การถ่ายทําตามแผนที่ไดว้างไว ้และเมื่อถ่ายทําเสรจ็สิน้ จะเขา้สู่ข ัน้ตอน

สุดท้ายคอื ขัน้ตอนหลงัการผลิต ซึ่งเป็นการตดัต่อ เรยีบเรยีงภาพและ

เสยีงหลายๆสว่นทีไ่ดถ้่ายทําไวใ้หเ้ป็นภาพยนตรเ์รื่องเดยีว และมกีารใช้

เทคนิคในการตกแต่งภาพ การใส่เอฟเฟกต์ต่างๆโดยใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อให้ภาพยนตร์มคีวามแปลกใหม่ น่าสนใจ

ยิง่ขึน้ [1], [2] เอฟเฟกต์นัน้มปีระโยชน์ต่อภาพยนตรห์ลายอย่าง เช่น 

สามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาได้ สามารถสร้างสิ่งต่างๆให้

เคลื่อนไหวได้ตามที่ต้องการ สามารถปรบัแสงสเีพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของ

ผูช้มได้ ปจัจบุนัการใส่เอฟเฟกต์ใหก้บัภาพยนตรม์คีวามนิยมเป็นอย่าง

มาก สามารถใช้ไดก้บัภาพยนตรท์ุกแนว เช่น แนวแอคชัน่สามารถสรา้ง

ฉากระเบิดหรอืไฟไหม้ได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ของจริง แนวคอมเมดี้

สามารถสร้างตวัตลกมาสคอตที่สามารถเคลื่อนไหวได้ แนวสยองขวญั

สามารถสรา้งผหีรอืวญิญาณขึ้นมาได ้เป็นต้น ผู้วจิยัได้เลือกภาพยนตร์

แนวสยองขวญัซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพื่อศึกษาลักษณะ  

เอฟเฟกต์ในการสื่อความน่ากลัวให้กับผู้ชม โดยเอฟเฟกต์ที่ใช้ใน

ภาพยนตร์สามารถทําได้ทัง้ในขัน้ตอนการผลิต ขณะการถ่ายทํา 

(เรยีกว่า special effects) และ/หรอืในขัน้ตอนหลงัการผลติ (เรยีกว่า 

visual effects) [3] เช่น การทําวสัดุเหมอืนหมิะตกจรงิขณะแสดง หรอื 

การทําหมิะดว้ยคอมพวิเตอรก์ราฟิกสใ์สเ่พิม่หลงัการถ่ายทําจรงิ 

 โดยงานวจิยัของ ณฐัพล วงษช์ื่น [4] ไดศ้กึษาปจัจยัที่มผีลต่อการรบัรู้

มู้ดแอนด์โทนของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในการออกแบบงานสร้าง

ภาพยนตร์แนวสยองขวญั ซึ่งพบว่ามุมกล้องมผีลต่อการรบัรู้มู้ดแอนด์
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โทนมากทีส่ดุ รองลงมาคอื สแีละฉากสถานที่ อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง

เงาและเวลา ตามลําดบั ส่วนกลุ่มปจัจยัที่มผีลต่อการรบัรู้มูด้แอนดโ์ทน

น้อยที่สุด คอื การแต่งหน้า ทรงผมและเสื้อผา้เครื่องแต่งกาย เน่ืองดว้ย

ผูว้จิยัเน้นการศกึษาเอฟเฟกต์ในขัน้ตอนหลงัการผลติ จงึไดเ้ลอืกโทนสี

เ ป็นหน่ึงในวิชวลเอฟเฟกต์เพื่ อ ใช้ศึกษาในงานวิจ ัย น้ี  ซึ่ ง  Xue, 

Agarwala, Dorsey และ Rushmeier [5] ไดศ้กึษาเกี่ยวกบั color styles 

และการประยุกตใ์ช้ โดยเฉพาะสําหรบักระบวนการ color grading เพื่อ

เพิ่ม color styles ให้กบัภาพยนตร์ ซึ่งมกัใช้เพื่อการเน้นอารมณ์

บางอยา่งหรอืแสดงลกัษณะเฉพาะของผูกํ้ากบั สแีละโทนสไีดถู้กเลอืกใช้

ในภาพยนตรอ์ย่างระมดัระวงัเพื่อส่งผลกระทบสูงสุดต่อการรบัรูอ้ารมณ์

ของผูช้ม โดยส่วนหน่ึงของผลการศกึษาพบว่า fear clips มคี่าเฉลี่ยของ

การเกดิสน้ํีาเงนิมากกว่า non-fear clips วสิฐิ อรุณรตันานนท์ [6] ได้

วเิคราะห์แนวทางการนําเสนอภาพยนตรส์ยองขวญั เพื่อศกึษาว่าทําไม

ผูช้มที่ชอบดูภาพยนตร์สยองขวญัจงึสามารถเพลินเพลนิไปกบัการดูได ้

ทัง้ๆที่ความกลวัเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น และพบว่าเน่ือง

ดว้ยภาพยนตรแ์นวสยองขวญัสามารถทําใหผู้ช้มเผชญิหน้ากบัสิง่แปลก

ประหลาดที่สามารถสัน่คลอนและท้าทายกรอบทางความคิดที่มนุษย ์ 

คุน้ชินได้ เป็นการตอบสนองความต้องการในการทําลายล้างกรอบและ

กฎเกณฑ์ของสังคมที่ควบคุมจิตสํานึกได้อย่างหน่ึง ซึ่งเอฟเฟกต์มี

บทบาทในการช่วยสร้างจินตนาการ การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ 

ความรู้สึกสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยในงานวิจยัน้ี ลักษณะของวิชวลเอฟ

เฟกต์ที่ไดนํ้ามาศกึษาเพื่อสรา้งความน่ากลวัใหก้บัภาพยนตรส์ยองขวญั

ประกอบดว้ย ลกัษณะของผ ีลกัษณะของเลอืด โทนส ีและเสยีงประกอบ 

ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ในขัน้ตอนหลงัการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายตํ่า แต่สามารถ

ใหผ้ลในการสรา้งความน่ากลวัไดเ้ป็นอยา่งด ี

2. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาลกัษณะของวชิวลเอฟเฟกต์แบบต่างๆที่ช่วยทําให้

ภาพยนตรแ์นวสยองขวญัมคีวามน่ากลวัมากยิง่ขึน้ โดยจดัทําวดีโิอสยอง

ขวญัความยาว 235 วนิาท ีประกอบดว้ยวชิวลเอฟเฟกต์ 4 ประเภท ซึ่ง

ลักษณะเอฟเฟกต์ในแต่ละประเภท คัดเลือกจากการทดสอบปรับ

รายละเอยีดเบื้องต้นของเอฟเฟกตจ์ากองค์ความรูท้ี่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมและเปรยีบเทยีบเลือกลกัษณะเอฟเฟกต์ที่ส่งผลต่อความน่า

กลวัมากที่สุดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 

และ Adobe After Affects ในการสร้างเอฟเฟกต์ประกอบ ซึ่งวชิวล   

เอฟเฟกตท์ัง้ 4 ประเภทมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1. เอฟเฟกต์ลกัษณะของผ ีแบ่งเป็น 4 แบบ ตามค่าระดบัความทึบ 

(opacity level) และลกัษณะสีผิวของผี ดงัแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง

ประกอบดว้ยคา่ระดบัความทบึ 100%, 70% และ 30% และลกัษณะสผีวิ

แบบปกตแิละสผีวิซดี รูปที่ 1 แสดงภาพเปรยีบเทยีบลกัษณะผใีนแต่ละ

แบบทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 

ตารางที ่1 รายละเอยีดเอฟเฟกต์ลกัษณะของผตีามค่าระดบัความทบึและ

ลกัษณะสผีวิ 

ลกัษณะของผ ี ค่าระดบัความทบึ (opacity level) ของผ ี ลกัษณะสผีวิของผ ี

ลกัษณะผแีบบที ่1 100% สผีวิปกต ิ

ลกัษณะผแีบบที ่2 70% สผีวิปกต ิ

ลกัษณะผแีบบที ่3 30% สผีวิปกต ิ

ลกัษณะผแีบบที ่4 100% สผีวิซดี 

 

 
รปูที ่1 ลกัษณะผแีบบที ่1 - 4 

 

 2. เอฟเฟกต์ลกัษณะของเลือด แบ่งเป็น 4 แบบ ตามขนาด จํานวน

และการกระจายตวั ดงัรายละเอียดในตารางที่ 2 ซึ่งลกัษณะเลือดใน   

แต่ละแบบสามารถสรปุไดใ้นรปูที ่2 

 

ตารางที ่2 รายละเอยีดเอฟเฟกต์ลกัษณะของเลอืดตามขนาด จํานวนและการ

กระจายตวั 

ลกัษณะของเลอืดบนผ ี
กองใหญ่

เยิม้ทัง้ตวั 

กองใหญ่ 
จดุเลก็กระจาย 

1 กอง มากกวา่ 1 กอง 

ลกัษณะเลอืดแบบที ่1 ●    

ลกัษณะเลอืดแบบที ่2  ●  ● 

ลกัษณะเลอืดแบบที ่3   ● ● 

ลกัษณะเลอืดแบบที ่4    ● 

 

 
รปูที ่2 ลกัษณะเลอืดแบบที ่1 - 4 
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 3. เอฟเฟกต์โทนส ีแบ่งเป็น 5 โทน คอื 1.โทนสเีก่าประวตัิศาสตร ์  

2.โทนสียามพระอาทิตย์ตกดิน 3.โทนสีมดืแบบในป่าช้า 4.โทนสีร้อน 

(ชุดสีประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง     

ใหค้วามรูส้กึตื่นตา มพีลงั) 5.โทนสเียน็ (ชุดสปีระกอบดว้ย สเีขยีวเหลอืง 

สเีขยีว สเีขยีวน้ําเงนิ สน้ํีาเงนิ และสมี่วงน้ําเงนิ ใหค้วามรูส้กึสงบ ลกึลบั 

เยือกเย็น) [7] ซึ่งสีโทนต่างๆนัน้เกิดจาการปรบัแสงและสีของภาพ     

ใหเ้ป็นไปตามโทนสทีี่ต้องการ โดยรูปที่ 3 แสดงภาพโทนสทีัง้ 5 แบบ  

ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 

 
รปูที ่3 โทนสแีบบที ่1 - 5 

 

 4. เอฟเฟกต์เสียงประกอบ แบ่งออกเป็น 3 เสยีง ซึ่งต่างกนัในช่วง 

เวลาที่ผปีรากฏออกมา โดยแต่ละเสยีงจะมชี่วงเวลา ตําแหน่งและระดบั  

ความดงัทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

 เสยีงประกอบที ่1 ลกัษณะเสยีงดงัขึน้แบบฉับพลนัจากนัน้เบาลงแล้ว

ดงัขึน้อกีครัง้ 

 เสยีงประกอบที ่2 ลกัษณะเสยีงดงัขึน้แบบฉบัพลนัแลว้คอ่ยๆเบาลง  

 เสยีงประกอบที ่3 ลกัษณะเสยีงคอ่ยๆไล่เสยีงจากเบาไปดงัแล้วค่อยๆ

เบาลง 

รูปที่ 4 แสดงตําแหน่งและระดบัความดงัของเสยีงในระบบ stereo ของ 

left channel (บน) และ right channel (ล่าง) โดยระดบัความดงัมหีน่วย

เป็นเดซเิบล (dB) และเวลามหีน่วยเป็นวนิาท ีซึ่งเริม่มคีวามแตกต่างกนั

ตัง้แต่ประมาณช่วงวนิาททีี ่12.5 เป็นตน้ไปของกราฟช่วงเอฟเฟกต์เสยีง

ประกอบในรปูที ่4 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษาที่กําลงัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยให้

นักศึกษาผู้เข้าร่วมการทดลอง รับชมวิดีโอสยองขวัญที่มีลักษณะ      

เอฟเฟกต์ต่างๆและทําการเปรียบเทียบเพื่อเลือกลกัษณะเอฟเฟกต์ใน 

แต่ละประเภททีน่่ากลวัทีส่ดุโดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

3. ผลการวิจยั 

 จากผลสาํรวจโดยแบบสอบถามออนไลน์ของนักศกึษาจํานวน 93 คน 

ทีม่อีายรุะหวา่ง 15-25 ปี แบ่งเป็นเพศหญิง 28 คน และเพศชาย 65 คน 

พบวา่ลกัษณะเอฟเฟกตใ์นแต่ละประเภทมจีาํนวนเปอรเ์ซน็ตข์องผูช้มที ่

 
เอฟเฟกต์เสยีงประกอบที ่1 

 
เอฟเฟกต์เสยีงประกอบที ่2 

 
เอฟเฟกต์เสยีงประกอบที ่3 

รปูที ่4 ตําแหน่งและระดบัความดงัของเอฟเฟกต์เสยีงประกอบที ่1 - 3 

 

เลือกให้เ ป็นเอฟเฟกต์ที่ น่ากลัวที่สุดดังแสดงในรูปที่  5-8 โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 1. ลักษณะผีที่มีความน่ากลัวมากที่สุดคือ แบบที่ 2 มีค่าระดับ   

ความทึบ 70% สผีวิปกติ โดยมจีํานวนผูเ้ลอืกใหเ้ป็นเอฟเฟกต์ที่น่ากลวั

ที่สุดเท่ากบั 34.41% ซึ่งลกัษณะผแีบบมคีวามโปร่งใส คอืมคี่าความทึบ

น้อยกว่า 100% มจีํานวนผู้เลือกรวมกนัคิดเป็น 61.29% หรอืมากกว่า

ครึง่ เมื่อเทยีบกบัลกัษณะผแีบบปกตทิีม่คี่าความทบึ 100% และลกัษณะ

สีผิวของผีแบบสีผิวซีดสามารถช่วยเพิ่มความน่ากลวัได้มากกว่าสีผิว

แบบปกติ แต่จะมีผลน้อยหรือแยกความแตกต่างได้ยากหากค่าระดบั

ความทบึของผลีดลง 

 2. ลกัษณะเลอืดที่มคีวามน่ากลวัมากที่สุดคอื แบบที่ 1 กองใหญ่เยิ้ม

ทัง้ตวั มีจํานวนผู้เลือกให้เป็นเอฟเฟกต์ที่น่ากลวัที่สุดเท่ากบั 47.31% 

โดยลกัษณะเลอืดทีย่ิง่มกีารกระจายตวัมากขึน้ จะยิง่ลดความน่ากลวัลง 
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 3. โทนสีที่มีความน่ากลัวมากที่สุดคือ โทนสีมืดแบบในป่าช้า          

มจีํานวนผู้เลือกให้เป็นเอฟเฟกต์ที่น่ากลวัที่สุดเท่ากบั 63.44% ซึ่งเป็น

จาํนวนมากกวา่สามเท่าของเอฟเฟกต์โทนสใีนอบัดบัรองลงมาคอื โทนสี

เก่าประวตัิศาสตร์ (20.43%) จากผลการศึกษาจะเหน็ได้ว่า มผีู้เลือก 

โทนสีที่มีความมืดสูง (โทนสีเก่าประวตัิศาสตร์ และโทนสีมืดแบบใน    

ป่าช้า) มากกว่าโทนสทีี่ดูสว่าง (โทนสยีามพระอาทติยต์กดนิ โทนสรีอ้น 

และโทนสเียน็)  

 4. เสียงประกอบที่มีความน่ากลัวมากที่สุดคือ เสียงประกอบที่ 2      

มลีกัษณะเสยีงดงัขึน้แบบฉับพลนัแล้วค่อยๆเบาลง โดยมจีํานวนผูเ้ลอืก

ใหเ้ป็นเอฟเฟกต์ที่น่ากลวัที่สุดเท่ากบั 50.54% ซึ่งลกัษณะเสยีงที่ดงัขึน้

อย่างฉับพลัน ณ ช่วงเวลาตกใจ เช่น ในช่วงที่ผีปรากฏตัวของเสียง

ประกอบที่ 1 และ 2 มจีํานวนผูเ้ลอืกมากกว่าลกัษณะเสยีงที่มคีวามดงั

อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปในเสยีงประกอบที ่3 

 

 
รปูที ่5 จาํนวนผูช้มทีเ่ลอืกใหเ้ป็นเอฟเฟกต์ลกัษณะของผทีีน่่ากลวัทีสุ่ด 

 

 
รปูที ่6 จาํนวนผูช้มทีเ่ลอืกใหเ้ป็นเอฟเฟกต์ลกัษณะของเลอืดทีน่่ากลวัทีสุ่ด 

 

 
รปูที ่7 จาํนวนผูช้มทีเ่ลอืกใหเ้ป็นเอฟเฟกต์โทนสทีีน่่ากลวัทีสุ่ด 

 

 
รปูที ่8 จาํนวนผูช้มทีเ่ลอืกใหเ้ป็นเอฟเฟกต์เสยีงประกอบทีน่่ากลวัทีสุ่ด 

 

4. สรปุและอภิปรายผล 

 งานวิจยัน้ีได้ศึกษาลักษณะของวิชวลเอฟเฟกต์แบบต่างๆที่สร้าง

ความน่ากลวัใหก้บัภาพยนตรแ์นวสยองขวญั โดยลกัษณะผทีี่มคีวามน่า

กลวัมากที่สุดคอื แบบมองเหน็โปร่งใส มคี่าระดบัความทึบเท่ากบั 70% 

ซึ่งเป็นลกัษณะทีไ่ม่โปร่งใสมากจนเกนิไป ผมีลีกัษณะคล้ายวญิญาณแต่

ยงัคงสามารถมองเหน็รอยเลอืดไดช้ดัเจน สาํหรบัลกัษณะเลอืดที่มคีวาม

น่ากลวัมากที่สุดคอื กองเลือดที่มขีนาดใหญ่เยิม้เพยีงจุดเดยีว สามารถ

ดงึดดูความสนใจและสรา้งความน่ากลวัในปรมิาณเลอืดที่เหน็ไดม้ากกว่า 

ลกัษณะเลือดที่มีขนาดเล็กกว่าและมีการกระจายตวั ส่วนโทนสพีบว่า 

โทนสมีดืแบบในปา่ชา้สรา้งความน่ากลวัอยา่งชดัเจนเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

โทนสอีื่นๆที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งโทนสมีดืสามารถสรา้งความวติกกงัวล 

หรอื negative emotion ได้ง่ายกว่าโทนสสีว่าง และเอฟเฟกต์เสยีง

ประกอบที่มีความดงัของเสียงมากที่สุดเพียงครัง้เดียวอย่างฉับพลัน

ในช่วงที่ผปีรากฏตวัออกมาแล้วค่อยๆเบาลง สร้างความน่ากลวัให้กบั

ผูช้มได้มากกว่า การมรีะดบัความดงัสูงมากกว่าหน่ึงครัง้และการค่อยๆ
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ไล่เสียงไปสู่ระดบัความดงัสูงสุด ซึ่งผลจากการศึกษาน้ีสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเลอืกเอฟเฟกตท์ีเ่หมาะสมกบัภาพยนตรแ์นวสยองเพื่อ

สรา้งความน่ากลวัมากยิง่ขึน้ใหก้บัผูช้ม อย่างไรกต็ามการศกึษาเพิม่เตมิ

ในกลุ่มตัวอย่างจากช่วงอายุที่กว้างขึ้น จะช่วยพัฒนางานวิจ ัยให้

ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายผูร้บัชมภาพยนตรจ์ากทุกเพศทุกวยัไดม้าก

ยิง่ขึน้ 
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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. 7- 
ICT 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, co-

developed 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]) 

 Green Maturity Model Green ICT 
Scorecard 

Green IT Maturity 
Model Integration 

Green IT 
Readiness 

Green IT 
Maturity 

Model 

APECTEL Green 
ICT Maturity 

Model 
Initiator Global Consultancy: 

Accenture 
National 

Government: 
U.K Cabinet 

Office 

National 
Information Society 

Agency 
Korea 

National  
IT Consultancy 

Australia 
Connection 
Research 

Biz Tech 
Consulting: 

Infosys 

NSTDA Academy 
Thailand 

Assessment 
Area 

1. Data center 
2. Office  

Environment 
3. Work  

Practices 
4. Procurement 
5. Corporate  

Citizenship 

1. Sustainable  
Development  
and Corporate  
Social  
Responsibility 

2. Level of Tech  
Optimization 

3. Green ICT  
Policy 

1. Leadership 
2. Work practice 
3. Office  

Environment 
4. IT Asset  

Management 
5. Data Center 

1. End user 
2. Enterprise 
3. Life Cycle 
4. Metrics 
5. Enablement 

1. Data Center 
2. End User  

Computing  
Asset  
Lifecycle 

3. IT Service  
Management 

4. People  
Practices 

1. Knowledge and  
Awareness 

2. Policy &  
Strategy 

3. Management  
Techniques 

4. Implementation 
& Development 

Strengths Comparative analysis 
information is rich due to 
the developer’s world-
wide practice 

Well aligned with 
a corporate-level 
sustainability 
management 
process 

Concrete indicators 
in 5 areas, 15 sub-
categories, 
reflecting specific 
ICT conditions in 
public sector. 

Yearly feedback 
on impact 
measurement for 
private firms in  
Australia 

Focusing on 
Technology 

Well combination in 
policy & 
implementation 
level 

Limitations Few guidelines are given 
on how to validate and  
apply indexes in a 
rigorous way 

Limited to central 
or local 
government 

No international 
Adoption/ Inter-
national Site 
References 

No details on 
Index selection or 
weight assessment 

No international 
Adoption 

No follow up 
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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 Concept and indexing: To diagnoses 
Leadership Capabilities and the intention to promote 

Green IT, and is composed of vision, 
strategy, implementation capability and 
change management. 

Work 
Practice 

The way of performing work including the 
business process, and is composed of 
administrative informatization, business 
innovation, and smart work. 

Office 
Environment 

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. 

IT Asset 
Management 

The level of environmental friendliness of 
information asset purchases and management, 
and is composed of purchase operation, reuse, 
and disposal. 

Data Center Eco-friendliness of the data center or 
computer room configuration and operation, 
and is composed of the server assets, support 
infrastructure, and buildings. 

 
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 Description 
0: Incomplete Although a process is in place, it is not used, 

and efforts to draw actual benefits from it 
are insufficient. 

1: Initial The process is not at all or poorly 
documented, and tends to be modified 
depending on the user or event. 

2: Repeatable Although the process manual or instructions 
are far from clear or complete, they, 
nevertheless, are helpful in maintaining 
existing practices. 

3: Defined A clearly-established process exists, and the 
process has improved over time. 

4: Managed The process is carried out using statistical, 
quantitative techniques, and it is possible to 
predict quantitative values. 

5: Optimized There is a quantitative process improvement 
goal, and the process has been continuously 
improved to reflect the business goals. 

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 

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 

TABLE IV 
RESULTS OF ASSESSING THE LEVEL OF GREEN IT MATURITY AMONG 

THAILAND GOVERNMENT AGENCIES 

Assessment Area Score 
 Best Average 
Overall 3.30 1.55 

 
1) Leadership 2.67 0.54 
2) Work Practice 3.94 2.11 
3) Office Environment 3.71 1.83 
4) IT Asset Management 4.86 1.63 
5) Data Center 5.00 2.24 

 

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:  
• 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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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 

• 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)  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. 

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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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมจีดุประสงคเ์พื่อออกแบบเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะของ

ผูส้่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ของกรณีศกึษาแห่งหน่ึง วธิทีี่ใช้ในการ

ออกแบบหลกัเกณฑค์อื การสํารวจโดยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์

จากกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี วิธกีารวเิคราะห์ปจัจยั (Factor analysis) 

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์และ

เป้าหมายขององคก์รภายใต้หลกัการของการประเมนิองค์กรแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard; BSC) กจิกรรมทางดา้นความปลอดภยั และการ

บรหิารการจดัการคุณภาพโดยรวมตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ

ผลการศกึษาพบว่า หลกัเกณฑส์ามารถครอบคลุมความเสีย่งดา้นต่างๆ 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจของลูกคา้และต่อการบรหิารจดัการ

ทีส่อดคลอ้งต่อกลยทุธแ์ละเป้าหมายขององคก์รโดยรวม 

คําสําคญั: การประเมนิสมรรถนะผูส้่งมอบ, การวเิคราะหป์จัจยั, ชิ้นส่วน

ประกอบรถยนต ์

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  

 

1. คาํนํา 
การคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ใช้เพียงหลักเกณฑ์ทางด้านราคาในการ

คดัเลอืก โดยผูส้่งมอบที่เสนอราคาตํ่าสุดจะถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนใน

การผลิตและจดัส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน ซึ่งจากการสํารวจของ [1] 

พบว่าไมม่อีทิธพิลต่อการเพิม่ความพงึพอใจแก่ลูกคา้หรอืสมรรถนะการ

ดําเนินงานขององคก์ร  แต่องคก์รที่ดําเนินการประเมนิและคดัเลอืกผูส้่ง

มอบโดยพจิารณาหลกัเกณฑด์า้นอื่น เช่น คุณภาพหรอืคุณลกัษณะของ

ผลติภณัฑ์ ซึ่งพบว่าสามารถเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัแก่องคก์ร 

[2] ดงันัน้กระบวนการประเมนิและคดัเลอืกผูส้่งมอบจําเป็นต้องพจิารณา

ในมุมมองของระดบัภาพรวมด้านกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ขององค์กร 

และระดบัตวับ่งชี้ พจิารณาทัง้หลกัเกณฑด์า้นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ [3-

4] ตวัอยา่งเช่น การจดัการสารสนเทศ [5] การประเมนิองคก์รแบบสมดุล

มาใช้ (Balanced Scorecard; BSC) การประเมนิสมรรถนะแบบเชงิดุลย

ภาพ 5 มิติ (5 Dimensional Balanced Scorecard; 5DBSC) [6] 

มุมมองสมรรถนะดา้นความปลอดภยั (Safety Activity) และการจดัการ

คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management; TQM) [7] หรอืการนํา

เกณฑร์างวลัคณุภาพมาตราฐานมาประยุกต์ใช้ของประเทศไทย [8] เป็น

ต้น  กระบวนการประเมินและการคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยทัว่ไป

ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั [9] คอื การกําหนดผูส้่งมอบ  การกําหนด

หลกัเกณฑ์หรอืคุณลกัษณะและตวับ่งชี้  การประเมนิ และการคดัเลือก 

ตามลําดับ การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการประเมนิที่สําคญัซึง่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร จากการทบทวนผลงานวจิยัและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง พบว่าการประเมนิและการคดัเลอืกผูส้่งมอบเป็น

ลักษณะปญัหาที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ ์

(Multiple Criteria Decision Making) วิธีการที่ใช้ในการกําหนด

หลกัเกณฑ์การประเมนิสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื วธิเีชงิปรมิาณ 

(Quantitative method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดย

วธิกีารเชิงปรมิาณที่ใช้ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัหรอื

หลกัเกณฑ์ประเมนิ ไดแ้ก่ การวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path analysis) หรอื
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การสร้างแบบจําลองสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหลักเกณฑ ์

(Structural equation modeling) [1] การวิเคราะห์เชิงถดถอย 

(Regression analysis) [4] การวเิคราะหอ์งค์ประกอบหลกั (Principal 

component analysis) และการวเิคราะหป์จัจยั (Factor analysis)  [10] 

เป็นต้น สําหรบัวธิเีชิงคุณภาพโดยทัว่ไปมุ่งเน้นการกําหนดหลกัเกณฑ์

จากประสบการณ์ของผู้ตดัสนิใจ ได้แก่ Nominal Group Technique 

(NGT) [11], Delphi method [12,13] และวิธ ีVlse Kriterijumska 

Optimizacija Kompromisno Resenje (VIKOR) ซึ่งเป็นวธิกีารประยุกต์

แนวคดิทฤษฎีอรรถประโยชน์ [14] เป็นต้น วธิกีารใดเป็นวธิทีี่เหมาะสม

ในการประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กบัสภาพของปญัหา ลกัษณะของข้อมูล และ

ทรพัยากรทีม่อียู ่ 

การประเมนิและการคดัเลอืกผูส้ง่มอบเป็นกระบวนการตดัสนิใจเชงิกล

ยุทธ์ในการประยุกต์หลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการแก้ปญัหาเพื่อคดัเลือกผูส้่ง

มอบที่เหมาะสม ดงันัน้หลกัเณฑ์การประเมินจําเป็นต้องสอดคล้องใน

บรบิทของแต่ละองค์กรตลอดจนปจัจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกที่

เกีย่วขอ้งและสง่ผลกระทบต่อความพงึพอใจของลูกคา้และสมรรถนะการ

ดําเนินงานขององค์กร [14]  การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเสนอแนว

ทางการออกแบบหลกัเกณฑส์ําหรบัการประเมนิสมรรถนะของผูส้่งมอบ 

โดยพจิารณาหลกัเกณฑป์ระเภทตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ และหลกัเกณฑ์

เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบการดําเนินงานระดบักลยุทธ ์

และปจัจยัแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งของโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหน่ึงที่ถูก

เลอืกเป็นกรณีศกึษา  

2. วิธีการ 

2.1 การประเมนิความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารประเมนิในปจัจบุนั

สาํหรบัผูส้ง่มอบผลติภณัฑข์องกรณีศกึษา 

การคดัเลือกผูส้่งมอบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือกล

ยทุธข์ององคก์รนัน้ กลยุทธด์า้นต่างๆ ตลอดจนวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์

ขององค์กรจําเป็นต้องมีกระบวนการถ่ายทอดจากระดบันโยบายลงสู่

ระดับปฏิบัติการ และมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่ อการปรับปรุง

กระบวนการทํางานหลกัที่สําคญั การปรบัปรงุกระบวนการประเมนิผูส้่ง

มอบขัน้ตอนที่สําคญัของการปรบัปรุงคือ การทบทวนความเหมาะสม

ของเกณฑ์การประเมินว่ามีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลงหรอืไม ่[15] จากการทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ

ของกระบวนการคดัเลอืกผูส้ง่มอบของกรณีศกึษา พบว่า หลกัเกณฑก์าร

ประเมนิหลกั ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั (Safety) ดา้นคุณภาพ 

(Quality) ดา้นความสามารถในการจดัส่ง (Delivery) ดา้นความสามารถ

ทางดา้นราคาและตน้ทุน(Cost) ดา้นความสามารถทางดา้นการออกแบบ

และวิศวกรรม (Engineering) และความสามารถทางด้านการจดัการ 

(Management) ซึ่งการประเมนิเป็นแบบการคดิให้คะแนนจําแนกตาม

หลกัเกณฑ์ข้างต้นโดยกลุ่มผู้ประเมนิและปรบัระดบัคะแนนเป็นร้อยละ

เพื่อจดัลําดบัผู้ส่งมอบ ตามลําดบั และจากนโยบายการประยุกต์การ

ประเมินสมถรรนะขององค์กรโดยวิธีการแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard; BSC) พบวา่ กระบวนการประเมนิในปจัจุบนัของกรณีศกึษา

ไมส่ามารถวดัผลการดําเนินงานทางดา้นการบรหิารการจดัการทางดา้น

การเงินของผู้ส่งมอบซึ่งเป็นมิติที่สําคัญอย่างหน่ึงของระบบการวัด

สมรรถนะขององค์กร เน่ืองจากเมื่อผูส้่งมอบประสบปญัหาทางด้านการ

จดัการการเงนิภายในองคก์รจะส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ

กรณีศึกษา รวมถึงมิติด้านลูกค้า กระบวนการทํางาน และการพฒันา

ความรูแ้ละองคก์ร เป็นตน้   

2.2 การออกแบบเกณฑก์ารประเมนิ 

2.2.1 การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินหลกั โดยอาศยัวิธีการ 

5DBSC ซึง่เป็นแนวทางในการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารประเมนิมมีมุมอง

พืน้ฐานจาก BSC ทัง้ 4 มุมมองเป็นพื้นฐานคอื การจดัการทางด้าน 

การเงิน ด้านลูกค้า กระบวนการทํางาน และการพฒันาความรู้และ

องค์กร นอกจากน้ีมุมมองมิติที่ 5 ที่เป็นตัวชี้ว ัดทางด้านผลการ

ดําเนินงานของผู้ผลิตฯ คอื การบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQA) ซึ่งมี

หวัขอ้ที่แตกต่างจาก BSC คอื การนําองคก์รและความสามารถของผูนํ้า 

การวางแผนเชงิกลยทุธ ์และการมุ่งเน้นทางดา้นบุคคลากร โดยพจิารณา

รวมกนัเป็น มุมมองด้านนโยบายการเป็นผู้นําในการบรหิาร และการ

พจิารณาทางดา้นมุมมองความปลอดภยัเป็นส่วนเพิม่เตมิทีแ่ยกออกมา

จาก TQA เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบันโยบายขององค์กรซึ่งสามารถ

สรปุเป็นหลกัเกณฑห์ลกัสาํหรบัการประเมนิดงัแสดงในตารางที ่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 วัด 

(Indicators/Measures) สําหรบัแต่ละหลกัเกณฑ์หลกั ดําเนินการคดั

กรองตามความเหมาะสมกบับรบิทของกรณีศกึษา โดยการรวบรวมจาก

หลกัเกณฑก์ารประเมนิในปจัจุบนั และหลกัเกณฑ์การประเมนิต่างๆ ที่

รวบรวมจากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งสําหรบัแต่ละหลกัเกณฑห์ลกัซึ่งสามารถ

สรุปไดด้งัแสดงใน ตารางที่ 1 – 6 ตามลําดบั [5, 7, 16-22] เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับกลุ่มผู้ตัดสินใจในการคัดกรองเพื่อกําหนด

หลกัเกณฑก์ารประเมนิทีเ่หมาะสมต่อไป 

2.3 การสํารวจและเกบ็ขอ้มลู 

วิธีการในการรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์การประเมิน

สมรรถนะผลการดาํเนินงานของผูส้่งมอบ ดําเนินการโดยการสํารวจดว้ย

แบบสอบถามไปยงักลุ่มบุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิ

สมรรถนะผูส้่งมอบทัง้หมดภายในองคก์ร จํานวน 80 คน มจีํานวนผูใ้ห้

ความร่วมมือในการตอบกลับทัง้หมด 58 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งมี

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการประเมนิผู้ผลิตฯคอื จดัซื้อ คุณภาพ

และการออกแบบ การจดัส่ง และสนับสนุนการผลิต โดยข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามจะอยูใ่นรูปของค่าความถี่ของการเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย

กบัการใช้หลกัเกณฑ์ที่นําเสนอดงักล่าวมาแล้วข้างต้น และค่าความถี่

ต่างๆ สําหรบัแต่ละตัวบ่งชี้หรือตัววดัสําหรบัแต่ละหลักเกณฑ์รองที่

สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์หลกั เน่ืองจากความแตกต่างของอํานาจหน้าที ่

ความรบัผิดชอบและประสบการณ์การทํางานของกลุ่มผู้ประเมินซึ่งมี

ความหลากหลาย ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นต้องมกีารปรบัค่าของความถี่ที่

ได้จากแบบสอบถามด้วยการถ่วงน้ําหนักของความสําคญัของกลุ่มผู้

ตดัสนิใจ โดยพจิารณาความสําคญัตามลําดบัขัน้ตําแหน่งของโครงสรา้ง
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ในองคก์รเป็นสําคญั ดว้ยวธิกีารคํานวณโดยวธิขีอง Noguchi’s strong 

ordering method [22] เพื่อนําไปวเิคราะหเ์พื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวับ่งชี้หรือตัววดัที่ได้จากการสํารวจข้างต้นโดยการประยุกต์วิธีการ

วเิคราะหป์จัจยั (Factor analysis) เพื่อจดักลุ่มและลดจํานวนตวับ่งชี้โดย

มรีายละเอยีดขัน้ตอนการวเิคราะหด์งัน้ี   

2.4 การลดจํานวนตวับ่งชีส้าํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิ 

การวเิคราะห์ปจัจยั (Factor analysis) เป็นวธิกีารทางสถิตโิดยการ

วิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรหลายๆ ตัวแปร จากค่าความ

แปรปรวน ซึ่งนิยมประยุกต์เพื่อลดจํานวนตวัแปรของปจัจยัที่พจิารณา 

โดยปจัจยัทีไ่ดจ้ะเป็นผลมาจากการจดักลุ่มของตวัแปรที่มสีหสมัพนัธเ์ขา้

ดว้ยกนั [23-24]   ดงันัน้การประยุกต์วธิกีารวเิคราะหป์จัจยัเพื่อวเิคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบ่งชี้หลายๆ ตัวบ่งชี้และลดจํานวนตัวบ่งชี้

สาํหรบัแต่ละปจัจยัหรอืหลกัเกณฑร์อง  มรีายละเอยีดขัน้ตอน ดงัน้ี 

2.4.1 การสกดัปจัจยั (Extracting the factors) คอื การจดักลุ่มของตวั

แปรหรือตัวบ่งชี้เพื่อนํามาใช้แทนในการอธิบายตัวแปรหรือตัวบ่งชี้

ทัง้หมด หรอืกล่าวคอืเป็นการวิเคราะหห์าจํานวนตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ที่

เหมาะสมสําหรบัแต่ละหลกัเกณฑ์รองโดยการนําผลของฐานข้อมูลจาก

การสํารวจผลความคดิเหน็ที่ได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรม MINITAB 

16 เพื่อคํานวณหาค่า Factor loading (f) เพื่อแสดงแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรหรือตวับ่งชี้ในค่าร้อยละของค่าความแปรปรวนของตวั

แปรหรอืตวับ่งชี้ โดยมกีารปรบัเป็นค่ามาตรฐาน (Standardization) มี

คา่เฉลีย่เท่ากบั 0.0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ± 1.0 จากนัน้จงึ

นําค่าที่ไปคํานวณหาคา่ Eigen value (λ) ซึ่งเป็นค่าความผนัแปรของ

กลุ่มตวัแปรหรือตวับ่งชี้ที่เกิดจากค่าน้ําหนักของทุกๆ ตวัแปรรวมกนั 

และในการเลอืกพจิารณาใหเ้ลอืกจากจํานวนกลุ่มตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ที่ให้

ค่า λ ≥ 1 และมคีวามสามารถในการอธบิายความแปรปรวนสะสมของ

กลุ่มไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 70 [25-26]  

2.4.2 การหมุนแกนปจัจยั (Rotating the factors) เน่ืองจากบางกรณี

ตวัแปรหรอืตวับ่งชี้หลายตวัอาจมคีวามสมัพนัธ์กนัในหลายกลุ่ม ดงันัน้

เพื่อทําให้ค่า f มคี่ามากขึน้หรอืลดลงจนสามารถทราบได้ว่าตวัแปรหรอื

ตวับ่งชี้นัน้ควรถูกจดักลุ่มอยู่ในกลุ่มใด โดยวธิทีี่นิยมใช้ในการหมุนตวั

แปร (Factor rotation) คือวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax จากนัน้

คาํนวณหาคา่ λ และพจิารณาภายใตเ้งื่อนไขเหมอืนขอ้ 2.4.1  

2.4.3 การคดัออกตัวแปรหรือตัวบ่งชี้    พิจารณาค่าร้อยละของค่า

ความแปรปรวนของตวัแปรหรือตวับ่งชี้ (f) โดยให้เลือกตวัแปรที่มีค่า

น้ําหนักตัง้แต่ ±0.6 ขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์

ปจัจยัระดบัปานกลาง ส่วนตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ใดทีม่คี่าน้ําหนักน้อยกว่า 

0.6 ใหพ้จิารณาเป็นตวัแปรหรอืตวับ่งชีท้ีถู่กคดัออก 

2.4.4 การกําหนดชือ่กลุ่มตวัแปร (Naming the factors) จะพจิารณา

จากคา่ f สําหรบัแต่ละตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ว่าควรถูกจดักลุ่มอยู่ในกลุ่มตวั

แปรหรอืตวับ่งชี้ใด ถ้าค่า f ของตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ในปจัจยักลุ่มใดมคี่า

มาก (เขา้ใกลค้า่ 1 หรอื –1) ขณะทีม่คีา่น้อยหรอืเขา้ใกล้ 0 สําหรบัปจัจยั

กลุ่มอื่น ตวัแปรหรือตวับ่งชี้ดงักล่าวจะถูกจดัอยู่ในกลุ่มปจัจยัที่ตวัแปร

นัน้มีค่า f สูง สําหรบัการตัง้ชื่อกลุ่มปจัจยัหรือหลกัเกณฑ์รองจะ

กําหนดใหส้มัพนัธก์นักบัตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ที่อยู่ในกลุ่มของตวัแปรหรอื

ตวับ่งชีน้ัน้ๆ 

2.4.5 จากขัน้ตอนวเิคราะหข์้อ 2.4.1 – 2.4.4 ดําเนินการวเิคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวับ่งชี้เบื้องต้นสําหรบัหลักเกณฑ์รองประเภท

ต่างๆ ดงัเสนอในตารางที ่1 - 6 

2.5 การสมัภาษณ์ความคดิเหน็ต่อตวับ่งชีท้ีถู่กคดัออก 

จากตวับ่งชี้ที่ถูกพจิารณาคดัออกเพื่อยนืยนัและการยอมรบัในการนํา

ผลไปใช้ร่วมกนัของกลุ่มผู้ตดัสินใจ ก่อนการพิจารณาเพื่อการคดัออก

สาํหรบัตวับ่งชีใ้ดๆ ใหท้ําการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารอกีครัง้ 

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่สมควรหรือไม่ควรคดัออก และถือว่าเป็นการ

อนุมตัจิากระดบัผูบ้รหิารก่อนการนําไปใชจ้รงิ 

ตารางที ่1  หลกัเกณฑร์องจากดา้นการเงนิ  
หลกัเกณฑร์อง ตวัแปร ตวับ่งชี ้

อตัราสว่นแสดง

สมรรถนะในการ

ทาํงาน  
⋮ 

เสถยีรภาพและ

นโยบายทางการเงนิ 
⋮ 

อตัราสว่นสภาพ

คล่อง 
⋮ 

อตัราสว่นในการทาํ

กาํไร 
⋮ 

อตัราการเตบิโต  

X1,1 

X1,2 

X1,3 

⋮ 
X1,6 

X1,7 
⋮ 

X1,10 

X1,11 

⋮ 
X1,14 

X1,15 

⋮ 
X1,26 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
⋮ 

อตัราสว่นหนี้สนิ 

อตัราสว่นหนี้สนิระยะยาว 
⋮ 

อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน 

อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
⋮ 

อตัราผลตอบแทนจากการถอืหุน้ 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อยอดขาย 
⋮ 

ยอดการขายต่อสนิทรพัยร์วม 

3. ผลลพัธ ์

จากหลกัเกณฑ์รองซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์หลกั 6 ด้าน และตวั

บ่งชี้หรือตวัวดัจํานวนทัง้หมด 135 ตวัแปร ดงันัน้ผลลพัธ์จําเป็นต้อง

นําเสนอเพียงบางกลุ่มของหลกัเกณฑ์เพื่อเป็นตวัอย่างเท่านัน้  ซึ่งจะ

นําเสนอตวัอย่างหลกัเกณฑ์หลกัสําหรบัการประเมินสมรรถนะผลการ

ดําเนินงานดา้นการเงนิ มรีายละเอยีดผลลพัธส์ําหรบัการวเิคราะหแ์ต่ละ

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

3.1 การสกดัปจัจยั 

การสกดัปจัจยัหรอืการคดักรองตวับ่งชี้เบื้องต้น จากผลการวเิคราะห์

ภายใต้เงื่อนไขตามขัน้ตอนข้อ 2.4.1 กล่าวคอื กลุ่มของตวัแปรหรอืตวั

บ่งชี้ต้องมคี่าไอแกน (λ) ≥ 1 และมคี่าในการอธบิายความแปรปรวน

สะสมของกลุ่ม ≥ รอ้ยละ 70 จากตารางที่ 7 พบว่า มตีวัแปรหรอืตวับ่งชี้

ที่ถูกจดักลุ่มได้จํานวน 5 กลุ่ม จากทัง้หมด 26 กลุ่ม (โดยจํานวนกลุ่ม

ของตวัแปรหรือกลุ่มของตวับ่งชี้สูงสุดเท่ากับจํานวนตัวแปรทางด้าน

การเงนิทัง้หมด 26 ตวัแปร) ที่สามารถอธบิายความแปรปรวนสะสมของ

กลุ่มไดร้อ้ยละ 70 และใหค้า่ λ ≥ 1 
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3.2 การหมนุแกน 

จากจํานวนกลุ่มตวัแปรหรือตวับ่งชี้เบื้องต้นที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3.1  

นําไปหมนุแกนดว้ยวธิ ีVarimax มผีลลพัธด์งัแสดงในตารางที่ 8 หลงัการ

หมุนแกนให้ค่า λ ≥ 1 และมีความสามารถในการอธิบายค่าความ

แปรปรวนสะสมของกลุ่มไดม้ากกวา่รอ้ยละ 70 (ซึง่ถอืว่าตรงตามเงื่อนไข

เป็นไปตามทีกํ่าหนด) 

ตารางที ่2  หลกัเกณฑร์องจากดา้นลูกคา้ 
หลกัเกณฑร์อง ตวัแปร ตวับ่งชี ้

ความสามารถ
ในการ

ใหบ้รกิาร 

⋮ 
ราคาสนิคา้และ

การบรกิาร 

X2,1 
X2,2 

X2,3 

⋮ 
X2,20 

X2,21 

ความตรงต่อเวลาในการส่งใบนําเสนอราคา 
ความตรงต่อเวลาในการต่อรองราคา 

การใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลู 

⋮ 
ความสามารถในการลดราคา 

ความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นตน้ทุน 

ตารางที ่3  หลกัเกณฑร์องจากดา้นกระบวนการทํางาน 
หลกัเกณฑร์อง ตวัแปร ตวับ่งชี ้

ความสามารถ

ในการ

ควบคุมดแูล
การผลติ 

⋮ 
กระบวนการ
ทางดา้นการ

พฒันาและการ

ออกแบบ 

X3,1 

X3,2 

X3,3 

 

⋮ 
X3,43 

X3,44 

X3,45 

X3,46 

อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้คงคลงั 

ใชก้าํลงัการผลติใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

การจดัการกระบวนการผลติ 
 

⋮ 
การทดลองเพือ่การผลติ 
เครือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่การออกแบบ 

ความสามารถในการปรบัเปลีย่นรปูแบบ 

การบรหิารการจดัการทางดา้นการทดสอบ
และตรวจสอบ 

ตารางที ่4  หลกัเกณฑร์องจากดา้นความปลอดภยั 
หลกัเกณฑร์อง ตวัแปร ตวับ่งชี ้

สมรรถนะใน

การควบคุม 
ดแูลดา้นความ

ปลอดภยั 

X4,1 

 
X4,2 

⋮ 
X4,12 

เวลาการสญูเสยีทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุภายใน

โรงงาน 
จาํนวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ภายในโรงงาน 

⋮ 
การเสรมิสรา้งกจิกรรมสนบัสนุนดา้นความ
ปลอดภยั 

3.3 การจดักลุ่มตวัแปรหรอืตวับ่งชี ้

การพิจารณาเลือกค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรและการจดักลุ่ม

พบวา่ ตวับ่งชีท้ีม่คีา่ f ทีม่คีา่ตัง้แต ่0.6 ขึน้ไป ของการหมุนแกนสามารถ

แบ่งกลุ่มตวัแปรแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ส่วนตวับ่งชี้ที่มคี่า f น้อยกว่า 0.6 จะ

ถูกคดัออกจากกลุ่มเน่ืองจากมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มตวับ่งชี้ทัง้ 5 กลุ่มใน

ระดบัตํ่า ทําใหส้ามารถตดัออกจากกลุ่มตวับ่งชี้ได้ ประกอบดว้ยตวับ่งชี้

ทัง้หมด 4 ตวับ่งชี ้คอื  X1,17,  X1,19, X1,20 และ X1,25  

3.4 การกําหนดชื่อกลุ่มตวับ่งชี ้

 หลงัจากจดักลุ่มตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ออกเป็น 5 กลุ่ม ในการตัง้ชื่อกลุ่ม

ของตวัแปรนัน้ให้พจิารณาตามลกัษณะตวัแปรหรอืตวับ่งชี้ที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกนั กลุ่ม 1 คอื อตัราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงเสถียรภาพ และ

สภาพคล่องระยะยาว ประกอบดว้ย X1,2 X1,4 X1,7 X1,9 X1,11 X1,13 และ X1,18

กลุ่ม 2 คอื อตัราสว่นนโยบายการลงทุน และความสามารถในการบรหิาร

เพื่อก่อใหเ้กดิรายได ้ประกอบดว้ย X1,8, X1,12, X1,15, X1,24 และ X1,26 กลุ่ม 3

คอื อตัราสว่นทางการเงนิทีแ่สดงถงึสภาพคล่องระยะสัน้และผลตอบแทน

ตลอดจนอตัราการขยายตวัของทรพัย์สนิ ประกอบด้วย X1,1, X1,6, X1,10 

X1,14, และ X1,22 กลุ่ม 4 คอื อตัราการหมนุเวยีนทรพัยส์นิที่ก่อใหเ้กดิกําไร

ประกอบดว้ย X1,3, X1,5 และ X1,21 และสุดท้ายกลุ่ม 5 คอื อตัราการเตบิโต

ของยอดขายและรายไดส้ทุธ ิประกอบดว้ย X1,16 และ X1,23 

ตารางที ่5  หลกัเกณฑร์องจากดา้นการพฒันาความรูแ้ละองคก์ร 
หลกัเกณฑร์อง ตวัแปร ตวับ่งชี ้

การจดัการ
ทางดา้นการ

เรยีนรู ้ 

⋮ 
การเตบิโตของ

องคก์ร 

X5,1 

X5,2 

 

⋮ 
X5,18 

X5,19 

กระบวนการหรอืข ัน้ตอนในการส่งขอ้มลู
ขา่วสารภายในหรอืภายนอกบรษิทั 

 

⋮ 
ยอดการขายต่อสนิทรพัยร์วม 

ระบบหรอืแนวทางในการปรบัปรุงอยา่ง

ต่อเนื่อง 

ตารางที ่6  หลกัเกณฑร์องจากดา้นนโยบายความเป็นผูนํ้าในการบรหิาร 
หลกัเกณฑร์อง ตวัแปร ตวับ่งชี ้

การนําองคก์ร

โดยผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

 

⋮ 
การวางแผน

เชงิกลยุทธ ์

X6,1 

 
X6,2 

 

⋮ 
X6,11 

 

การส่งเสรมิการประพฤตปิฏบิตัติาม

กฏหมายและมจีรยิธรรม 
มกีารสือ่สารและชีแ้จงผลการดาํเนินงาน

ขององคก์ร 

⋮ 
มกีารกาํหนดตวัชีว้ดัหลกั สาํหรบัตดิตาม

ความคบืหน้าของแผนปฏบิตักิารที่

ชดัเจน 

ตารางที่ 7  การคดักรองตวัแปรหรอืตวับ่งชี้เบื้องต้นโดยการจดักลุ่มตวั

แปรสาํหรบัหลกัเกณฑร์องดา้นการเงนิ 

กลุ่มตวั

แปร 

รอ้ยละความ

แปรปรวน 

รอ้ยละความแปรปรวน

สะสม 

ค่าไอแกน 

กลุ่ม1 

⋮ 
0.294 

⋮ 
0.294 

⋮ 
7.641420 

⋮ 
กลุ่ม 5 

⋮ 
กลุ่ม 26 

0.065 

⋮ 
0 

0.745 

⋮ 
0.999 

1.682034 

⋮ 
0.001851 

ผลการคดักรองตวับ่งชี้ด้านอื่นๆ ไดแ้ก่ ด้านลูกคา้ ด้านกระบวนการ

ทาํงาน  ดา้นความปลอดภยั ดา้นการพฒันาความรูแ้ละองคก์ร และดา้น

นโยบายความเป็นผู้นําในการบริหาร ดําเนินการวิเคราะห์มีข ัน้ตอน

เหมอืนกบัการวเิคราะหด์า้นการเงนิ ปรากฏผลลพัธด์งัน้ี  

ด้านลูกค้า ตวับ่งชี้เพื่อการคดักรองเบื้องต้นมีทัง้หมด 21 ตัวบ่งชี ้

(ตารางที่ 2) ผลการวเิคราะห์พบว่า ม ี2 ตวับ่งชี้ที่ถูกคดัออก คอื ความ
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พงึพอใจของลูกคา้ภายในหรอืความพงึพอใจของพนักงานภายในบรษิทั  

(X2,10) และราคาทีเ่ป็นไปตามความเป็นจรงิ (X2,19) 

ด้านกระบวนการ ตวับ่งชี้เพื่อการคดักรองเบื้องต้นมทีัง้หมด 46 ตวั

บ่งชี้ (ตารางที่ 3) ผลการวิเคราะห์พบว่า ม ี5 ตวับ่งชี้ที่ถูกคดัออก คือ 

การจัดการกระบวนการผลิต (X3,3) การลดต้นทุนการผลิต (X3,4) 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (X3,7) อตัราส่วนของเสยี (X3,8) 

และระบบการแกไ้ขและป้องกนั (X3,18) 

ดา้นการพฒันาความรู้และองคก์ร ตวับ่งชี้เพื่อการคดักรองเบื้องต้นมี

ทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้(ตารางที ่4) ผลการวเิคราะหพ์บวา่ ม ี3 ตวับ่งชี้ที่ถูก

คดัออก คือ ช่วงระยะเวลาในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (X5,2) การ

ฝึกอบรมพนักงานใหม่ (X5,8) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์

รวม (X5,17) 

ดา้นความปลอดภยั และดา้นนโยบายความเป็นผูนํ้าในการบรหิาร ตวั

บ่งชี้เพื่อการคดักรองเบื้องต้นมทีัง้หมด 19 และ 11 ตวับ่งชี้ (ตารางที่ 5 

และ 6) ตามลําดบั ผลการวเิคราะห์พบว่า ไม่มตีวับ่งชี้ที่ถูกพจิารณาใน

การคดัออก 

3.5 ผลการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ผูบ้รหิารสาํหรบัการกําหนด

หลกัเกณฑก์ารประเมนิขัน้สดุทา้ย 

การพจิารณาเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะผูผ้ลติ ฯ เพื่อการลดจํานวน

เกณฑ์การประเมินให้น้อยลง ตวัวดัสมรรถนะที่ถูกพิจารณาในการคดั

ออกนัน้นอกจากจะต้องมีความสมัพนัธ์การทางสถิติแล้ว จําเป็นต้อง

สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร ดงันัน้การคดัออกตวับ่งชี้ที่จะใช้ในการ

ประเมินสมรรถนะผู้ผลิตจําเป็นต้องผ่านการเห็นชอบร่วมกนัจากกลุ่ม

ผูบ้รหิารขององคก์รนัน้อกีครัง้ดว้ยการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ 

จากขัน้ตอนที่ 3.5 พบว่า มีตวัแปรหรือตวับ่งชี้บางตัวที่ผลการ

สมัภาษณ์ออกมาควรเกบ็ไวเ้ป็นเกณฑเ์พื่อการพจิารณาสมรรถนะในการ

ดําเนินงานของผู้ผลิต ฯ คอื การจดัการกระบวนการผลิต (X3,3) การลด

ตน้ทุนการผลติ (X3,4) และการฝึกอบรมพนกังานใหม ่(X5,8) 

ตารางที่ 7  การคดักรองตวัแปรหรอืตวับ่งชี้เบื้องต้นโดยการจดักลุ่มตวั

แปรสาํหรบัหลกัเกณฑร์องดา้นการเงนิเมื่อมกีารหมนุแกนแบบ Varimax 

กลุ่มตวั

แปร 

รอ้ยละความ

แปรปรวน 

รอ้ยละความแปรปรวน

สะสม 

ค่าไอแกน 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 5 

0.250 

0.187 

0.137 

0.100 

0.071 

0.250 

0.437 

0.574 

0.674 

0.745 

6.493169 

4.854079 

3.554974 

2.610869 

1.839095 

4. สรปุผลและวิจารณ์ 

4.1 จากการกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินหลกัโดยวิธี 5DBSC 

พบวา่เมื่อเปรยีบเทยีบหวัขอ้ที่ไดจ้าก [6] พบว่าจํานวนหวัขอ้หลกัเกณฑ์

ทีม่คีวามแตกต่างกนันัน้ถูกปรบัใหม้คีวามเหมาะสมตามนโยบายของแต่

ละองค์กร โดยเลือกตวัชี้วดัผลการดําเนินงานทางด้านความปลอดภยั

เป็นหวัขอ้หลกัเกณฑก์ารพจิารณาผูผ้ลติเพิม่เตมิ 

และเพื่อการวดัผลการจดัการโดยรวมที่มุ่งเน้นการนํานโยบายการ

บรหิารเพื่อนําไปสู่การนําไปปฏิบตัิจรงิของผู้ผลิตฯ จงึพจิารณาโดยยึด

ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิจาก TQA เข้าร่วมกบั BSC ซึ่งหวัขอ้ที่มี

ความแตกต่างจาก BSC จงึถูกพจิารณาให้เป็นหวัข้อหลกัเกณฑ์ในการ

ประเมนิประสทิธภิาพผูผ้ลติฯ รว่มดว้ย 

4.2 จากการพจิารณาตวัแปรหรอืการคดัออกของตวับ่งชี้ที่มผีลต่อการ

ประเมนิสมถรรนะผู้ส่งมอบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ทางสถิติกับผลการสมัภาษณ์พบว่า ความคิดเห็นของ

ผูบ้รหิารทีม่ตี่อตวับ่งชีท้ีถู่กคดัออกนัน้มทีัง้เหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยกบัผล

ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์จัจยัดงัต่อไปน้ี  

โดยผลสมัภาษณ์ที่เหน็ดว้ยกบัตวับ่งชี้ที่ถูกคดัออกเน่ืองจากมตีวัแปร

หรอืตวับ่งชี้อื่นๆ ที่สามารถใช้เพื่อวดัสมรรถนะแทนกนัได้ในแต่ละกลุ่ม

ของหลกัเกณฑ์รอง หรือตวัแปรที่ถูกคดัออกนัน้ไม่มีความจําเป็นต้อง

พจิารณาเพื่อวดัสมรรถนะของผูส้่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ซึ่งมตีวั

แปรหรือตัวบ่งชี้ที่ถูกคดัออกหลังผลการสัมภาษณ์ ด้านการเงินคือ 

รายไดสุ้ทธติ่อสนิทรพัย์รวม (X1,17) อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ของกําไรสุทธ ิ

(X1,19) กําไรขัน้ต้นของค่าใช้จ่ายจากการขาย (X1,20) และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (X1,25) ด้านลูกค้าคอื ความพงึพอใจของ

ลูกคา้ภายในหรอืความพงึพอใจของพนักงานภายในบรษิทั (X2,10) และ 

ราคาที่เป็นไปตามความเป็นจรงิ (X2,19) ดา้นกระบวนการคอื อตัราส่วน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (X3,7) อตัราส่วนของเสยี (X3,8) และระบบ

การแก้ไขและป้องกนั (X3,18) และด้านการพฒันาความรู้และองค์กรคือ 

ช่วงระยะเวลาในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (X5,2) และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (X5,17) ในทางกลบักนัมตีวัแปรหรอืตวับ่งชี้

ที่ผู้บรหิารไม่เห็นด้วยกบัผลการวเิคราะห์ปจัจยัในการพจิารณาเป็นตวั

แปรที่ถูกคดัออกและควรเป็นตวัแปรที่ใช้เพื่อเป็นตวัวดัสมรรถนะของผู้

ส่งมอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ทางด้านกระบวนการ กลุ่มของการ

วางแผนและการบริหารของกระบวนการภายในคือ การจัดการ

กระบวนการผลติ (X3,3) และการลดต้นทุนการผลิต (X3,4) และดา้นการ

พฒันาความรู้และองคก์ร กลุ่มของแนวทางในการส่งเสรมิเพื่อพฒันาใน

อนาคตคอื การฝึกอบรมพนกังานใหม ่(X5,8) 

ดงันัน้ในการนําผลที่ได้จากการวเิคราะหป์จัจยัไปใช้ควรใช้ควบคู่กนั

กับผลการสัมภาษณ์ผลความคิดเห็นของผู้บริหารภายในองค์กร 

เน่ืองจากผลสรุปที่ได้เป็นผลที่ผู้บรหิารได้ผ่านการยอมรบัและพร้อมใน

การนําไปประยกุตอ์ยา่งเหมาะสมสาํหรบัแต่ละองคก์ร 
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บทคดัย่อ 

 การดําเนินกิจกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดบั

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานสําหรบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ย่อมใหป้ระสบผลสําเรจ็มปีจัจยัสําคญัเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย การ

ไดร้บัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ บทบาทของผูบ้รหิารระดบัสูง และการมี

สว่นรว่มของพนกังาน โดยเมื่อทําการจาํแนกปจัจยัในแต่ละดา้นออกเป็น

ปจัจยัย่อยและจดัลําดบัความสําคญัสูงสุด 10 ลําดบั จะพบว่าการได้รบั

คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านเทคนิคใน

เรื่องมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานและมกีารตรวจตดิตามอย่างสมํ่าเสมอเป็น

ปจัจยัย่อยที่สําคญัสูงสุด ในขณะผู้บรหิารระดบัสูงมบีทบาทในดา้นการ

กําหนดและกระจายนโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

รวมถงึ การแสดงความมุ่งม ัน่ที่จะดาํเนินกจิกรรมให้ประสบความสําเรจ็

เป็นปจัจยัที่สําคญัรองลงมา ส่วนปจัจยัดา้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน

จะเกิดขึ้นภายหลังจากการให้ความสําคัญกับปจัจัยด้านการได้ร ับ

คาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญและปจัจยัดา้นบทบาทของผูบ้รหิารระดบัสงู 

 คําสําคญั: การจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์, ประสทิธภิาพการใช้

พลงังาน, วสิาหกจิอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

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. 

1. บทนํา 

 กจิกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพ

การใช้พลงังานสําหรบัอุตสาหกรรม หรอื Total Energy Management 

(TEM) [1] ซึ่งดําเนินงานโดยสํานักพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรม

ส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Scale 

Industries: SMIs) ใหก้บัอุตสาหกรรมภาคการผลติในเรื่องของการลด

การใช้พลงังานจากความสูญเสยีในระหว่างกระบวนการผลิตส่งผลต่อ

การลดต้นทุนด้านพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้รบัก็คือ วิสาหกิจที่เข้าร่วม

สามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกว่า 1,984 ล้านบาท เฉลี่ยแห่งละ 2.7 

ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัได้มกีารงานเพื่อมอบรางวลัการจดัการพลงังาน

ดเีดน่ใหก้บัวสิาหกจิทีส่ามารถปรบัปรงุระบบการจดัการพลงังานและเพิม่

ประสทิธิภาพการใช้พลงังานอย่างดเียี่ยม มกีารมอบเกียรติบตัรให้กบั

วสิาหกจิทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯจํานวน 299 รายซึ่งสามารถการใช้พลงังาน

รวมกนัไดม้ากกวา่ 900 ลา้นบาท 

 การศกึษาปจัจยัสาํคญัเชงิพฤตกิรรมน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนด

แนวทางและวิธีการในเชิงพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อความสําเร็จในการ

ดําเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ SMIs ให้

ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างตัวอย่างของ

ความสําเรจ็ให้เป็นต้นแบบสําหรบั SMIs ในประเทศไทยจะได้พฒันา

ด้านการจัดการพลังงานเพื่อสร้างความมัน่คงด้านพลังงานและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการจดัการพลงังานแบบบูรณาการโดย

ทุกคนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกจิโลก 

 

2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 2.1 เพื่อศกึษาหาปจัจยัสําคญัเชงิพฤตกิรรมที่ส่งผลต่อความสําเรจ็ที่

จะการดาํเนินงานกจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของ SMIs 

 2.2 เพื่อแสวงหารปูแบบเชงิพฤตกิรรมของบุคลากรใน SMIs ที่มสี่วน

สาํคญัต่อการดําเนินกจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานใหป้ระสบ

ผลสาํเรจ็ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
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3. กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

พระราชบญัญัติการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 

2550 ไดกํ้าหนดโครงสรา้งการจดัการพลงังานใหก้บัโรงงานและอาคารที่

อยูใ่นเกณฑค์วบคมุจะตอ้งดาํเนินการตามทีแ่สดงไวใ้นรปูที ่1 [2]  

 

 

รปูที ่1  โครงสรา้งการจดัการพลงังานตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิ

การอนุรกัษพ์ลงังาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 [2] 

 

เน่ืองจาก SMIs จํานวนมากไม่ได้อยู่ในบงัคบัตามกฎหมายฉบบั

ดงักล่าว อีกทัง้มคีวามแตกต่างในดา้นอุปสรรคของการดําเนินกิจกรรม

การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผู้บริหารระดับสูงที่ ไม่ เหมือนกัน แต่ที่มีเหมือนกันก็คือ  การให้

ความสาํคญักบัการผลติมากกวา่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน [3]  

อุปสรรคในการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพที่สําคญัของ 

SMIs [4] ประกอบดว้ย การขาดแคลนเงนิทุน การสื่อสารและการปรบั

ความเห็น การขาดข้อมูล นอกจากน้ี เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกยงัพบ

ประเดน็ทีเ่ป็นอุปสรรคที่มอีิทธพิลต่อความสําเรจ็ในการจดัการพลงังาน

อย่างมปีระสทิธิภาพอย่างมาก ประกอบด้วย ความลําบากในการหา

บุคลากรที่มคีวามสามารถดา้นการจดัการพลงังาน ไดร้บัขอ้มูลดา้นการ

จดัการพลงังานที่ไม่ชดัเจนหรอืยากต่อการทําความเข้าใจหรือมีความ

คลุมเครอื ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนํามาปรบัใช้กบัองค์กรได ้ การปิดกัน้

การสื่อสารกนั ของบุคลากรภายในองคก์ร ผลตอบแทนทีไ่ม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน และการขาดแคลนเงนิทนุในการพฒันาระบบการจดัการพลงังาน  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จงึได้มกีารจดัทํา

โครงการการจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการ

ใช้พลงังานสําหรบั SMIs [1] โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้

คําปรกึษาแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในการพฒันาองค์กรให้เกิดการใช้

ทรพัยากรอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ลดปรมิาณ การใช้พลงังาน

เชื้อเพลิงและลดการนําเข้า รวมทัง้ยงัเป็นการลดต้นทุน การผลิตใน

โรงงาน อันเน่ืองจากการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตและ

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเป็นการผสมผสานแนวความคิดทางการ

บรหิารจดัการและหลกัทางวศิวกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุม

คุณภาพทัว่ทัง้องคก์ร  (Total Quality Control) วศิวกรรมระบบที่เน้น 

การออกแบบระบบบํารุงรกัษาเครื่องจกัรและระบบควบคุมประสทิธภิาพ

การใช้พลงังาน  (Concurrent  Engineering)  และวศิวกรรมคุณค่า เพื่อ

การอนุรกัษ์พลงังาน (Value Engineering) การดําเนินกจิกรรมแบ่งเป็น 

4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

1) Cost / Energy Focus ปรบัเปลี่ยนทศันคติเรื่องการประหยดั

พลงังานว่าไม่ใช่เรื่องของพลงังานเท่านัน้ หากแต่เป็นเรื่องของการ ลด

ตน้ทุน และเพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนั 

 2) การกําหนดนโยบาย แผนงานและแผนการปฏิบัติ ผู้บริหาร

ระดบัสูงจําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางของ

องค์กรที่ช ัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางและล่างสามารถนําไป

ประยกุตเ์ป็นแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

3) Product / Process Improvement โดยมุง่เน้นการใช้ทรพัยากรให้

เกดิประโยชน์สูงสุด (Optimization of Resource Usage) เพื่อลดต้นทุน

การสญูเสยีทีเ่กดิจากการออกแบบและการผลติ (Process) 

4)  Total Involvement ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนทุกระดบัมสี่วน

รว่มในการดาํเนินงานเพื่อพฒันาและปรบัปรงุ 

SMIs ทีต่้องการประสบผลสําเรจ็ในการดําเนินกจิกรรมเพื่อยกระดบั

ประสทิธภิาพพลงังานจาํเป็นตอ้งมแีนวทางและวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัการ

กําจัดอุปสรรคซึ่งแตกต่างไปจากวิสาหกิจในขอบข่ายควบคุมตาม

พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิและอนุรกัษพ์ลงังาน  

การศึกษาน้ีจงึได้ใช้กรอบแนวคดิด้านคุณลกัษณะของปจัจยัสําคญั

เชิงพฤติกรรมของบุคลากรของวสิาหกิจเฉพาะส่วนที่เป็นองค์ประกอบ

สาํคญั 3 สว่น ตามทีแ่สดงในรปูที ่2  

 

 

รปูที ่2 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

การได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี�ยวชาญ

ประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน

 ตัวแปรอิสระ
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ส่วนแรกคือ บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในด้านการกําหนด

นโยบาย เป้าหมาย การแสดงความมุง่ม ัน่ ใหก้ารสนับสนุน มสี่วนร่วมใน

การแก้ไขปญัหาอุปสรรค ส่งผลเชิงบวกต่อทศันคติและพฤติกรรมของ

พนกังานในการดาํเนินงานกจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน 

ส่วนสําคญัลําดบัต่อมาคอื การมสี่วนร่วมของพนักงานเป็นกลไกเชงิ

พฤติกรรมของพนักงานในด้านการใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะ 

รวมถงึการมแีรงจงูใจทีจ่ะรว่มดาํเนินใหบ้รรลุเป้าหมาย [3] 

ส่วนที่สําคญัลําดบัสุดท้ายก็คือ การได้รบัคําปรึกษาแนะนําจาก

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ กลไก มาตรการที่เหมาะสม 

ตลอดจนการให้คําแนะนําวิธีการแก้ไขปญัหาระหว่างการดําเนินงาน

กิจกรรมซึ่งส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายและประสบ

ผลสาํเรจ็ 

3.1 บทบาทของผู้บริหารระดบัสงู (Top management role) 

การเปลี่ยนแปลงวิสาหกิจที่มุ่งหวงัความยัง่ยืนจําเป็นต้องอาศัย

จิตวิทยาองค์กรซึ่งส่งผลต่อความมัน่ใจของพนักงานในการบริหาร

นโยบายของผู้บริหารซึ่งหมายถึงการให้ความสําคญัต่อความมัน่คงใน

ชวีติการงานของพนักงาน จงึทําใหพ้นักงานทุ่มเทความรูค้วามสามารถ

ใหก้บัวสิาหกจิอยา่งแทจ้รงิ บทบาทสาํคญัของผูบ้รกิารระดบัสูงที่มผีลต่อ

พฤติกรรมของพนักงานมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ตัวแปร คือ ความ

มุง่ม ัน่ และ การจดัสรรทรพัยากร [3], [4], [5], [6], [7] 

3.1.1 ความมุง่ม ัน่ (Commitment) 

ผู้บริหารระดบัสูงจําเป็นต้องแสดงบทบาทในเรื่องของการกําหนด

นโยบาย แนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยากรภายในวสิาหกิจ การ

กําหนดเป้าหมายที่เหมาะสม การมสี่วนร่วม การแก้ไขปญัหาอุปสรรคที่

ยุ่งยากในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ การเข้าตรวจเยี่ยมติดตาม

ความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน โดยต้องมลีกัษณะที่ส่งเสรมิใหเ้กดิผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมและพฤตกิรรมการใช้พลงังานของ

พนักงานภายในวสิาหกจิให้เป็นรูปแบบที่ย ัง่ยนืมากกว่าแบบเฉพาะกิจ

เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของพนักงานที่ส่งผลทางบวกต่อการการดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ 

3.1.2 การจดัสรรทรพัยากร (Resource allocation) 

แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรของวิสาหกิจ การ

คดัเลอืกพนักงานที่มคีวามรูค้วามสามารถเพื่อทําหน้าที่สง่เสรมิกจิกรรม 

การจดัสรรงบประมาณ การจดัหาเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ

ดาํเนินกจิกรรมทีต่่อเน่ือง การบรหิารจดัการทรพัยากรของวสิาหกจิ  

3.2 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee involvement) 

การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามสี่วนร่วมกบัการดําเนินกิจกรรม

เพื่อการเปลี่ยนแปลงวิสาหกิจจะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึง

ความสําคญัในการดําเนินกิจกรรมและสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงาน

ปฏิบตัิตามงานกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานโดยรวม ก็คือ การเปลี่ยน

วฒันธรรมองค์การ จากการศึกษาปจัจยัสําคญัเชิงพฤติกรรมที่มผีลต่อ

ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มเกิดจากปจัจยัสําคัญย่อย 3 

ประการ คอื ความสามารถของพนกังาน แรงจูงใจ และ สภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม [6], [7], [8] 

3.2.1 ความสามารถของพนกังาน (Ability) 

การใหค้วามสําคญัการปรบัปรุงความสามารถของพนกังานส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการลําดบัความสําคญัของการกิจกรรมที่จะดําเนินงานซึ่ง

แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนว

ทางการปรับปรุงงาน การเข้าร่วมประชุมกลุ่มกิจกรรม การติดตาม

ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ความสามารถในการแก้ไขปญัหาอุปสรรค

ความยุง่ยาก ฯลฯ 

3.2.2 แรงจงูใจ (Motivation) 

บทบาทของพนักงานที่มีความรบัผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการ

ทํางาน มกีารสรา้งหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินกจิกรรม 

มกีารตรวจเยี่ยมให้กําลงัใจและให้รางวลัตอบแทน เพื่อกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมที่ดอีย่างต่อเน่ืองและสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีให้

เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยรวม ความเขา้ใจถงึผลลพัธ์ที่ไดแ้ละการได้รบั

ผลตอบแทนจากผลลพัธ์นัน้อย่างเป็นรูปธรรมจะสร้างแรงจูงใจ รวมถึง

การกระตุน้เตอืนในรปูแบบต่างๆ เช่น ป้ายเตอืน ฯลฯ 

3.2.3 สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม (Favorable working environment) 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ทางด้าน

กายภาพและจติวทิยา กค็อื การกําจดัอุปสรรคในการดาํเนินงานกจิกรรม

ปรบัปรุงต่างๆและกําจดัอุปสรรคต่อการตดัสนิใจในเรื่องของการจดัสรร

ทรพัยากร ซึ่งในงานวิจยัน้ีหมายถึง การอํานวยความสะดวกในการ

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงขัน้ตอนหรอืวธิกีารปฏบิตังิาน การเขา้ถงึทรพัยากร

ทีจ่าํเป็น เช่น ขอ้มลู เครื่องมอื อุปกรณ์ 

3.3 การได้รบัคาํปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ (Consultant) 

อุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ SMIs ก็คือ 

อุปสรรคต่อการที่จะนํามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานไป

ปฏิบัติใช้จริง อันมีสาเหตุต่อเน่ืองมากจาก การขาดบุคลากรด้าน

พลังงาน การขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรการและวิธีการดําเนินการ

ดําเนินงานกิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานทัง้ดา้นการบรหิาร

จดัการและดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ [3]  

ดงันัน้การได้รบัคําปรกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ จะช่วยวสิาหกิจสามารถ

แก้ไขปญัหาอุปสรรคและส่งเสรมิใหก้ารดําเนินงานกจิกรรมต่างๆบรรลุ

เป้าหมายไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์ประกอบสําคญัของคุณสมบตัิที่

ผู้เชี่ยวชาญควรมี 3 ประการ ประกอบด้วย ความรู้ทางด้านเทคนิค 

ประสบการณ์ และ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้[9]  
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4.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูว้จิยัได้คดัเลอืกวสิาหกจิที่เข้าร่วมกจิกรรมการจดัการพลงังานแบบ

สมบูรณ์เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานสาํหรบัอุตสาหกรรมซึ่ง

ไดร้บัรางวลัการจดัการพลงังานดเีด่นในประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่าง

กนัจํานวน 5 วิสาหกิจเพื่อทําการเก็บข้อมูลในลกัษณะที่เป็นแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากพนักงานที่มสี่วนร่วมในการ

ดาํเนินกจิกรรมวสิาหกจิละ 30 คน รวมทัง้สิน้ 150 คน 

5. ระเบียบวิธีวิจยั 

ผูว้จิยัได้จดัทําแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัสําคญัเชงิพฤติกรรมที่มี

ผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานกิจกรรมการจดัการพลงังานแบบ

สมบูรณ์โดยแบ่งเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุดที่สําเรจ็ ประสบการณ์ในการทํางาน แผนกที่

สงักดัและบทบาทในการดาํเนินงานกจิกรรม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทศันคตเิกี่ยวกบัปจัจยัดา้นบทบาทของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู จาํนวน 20 ขอ้ 

สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามดา้นทศันคตเิกีย่วกบัปจัจยัดา้นการมสี่วน

รว่มของพนกังาน จาํนวน 30 ขอ้ 

สว่นที ่4 เป็นแบบสอบถามดา้นทศันคตเิกี่ยวกบัปจัจยัดา้นการไดร้บั

ความปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 20 ขอ้ 

วธิตีอบแบบสอบถามใช้การประเมนิความเหน็ว่าข้อคําถามมคีวาม

สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิของวสิาหกจิมากน้อยเพยีงใดในแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

   1 หมายถงึไมส่อดคลอ้งอยา่งยิง่  

   2 หมายถงึไมส่อดคลอ้ง  

   3 หมายถงึปานกลาง  

   4 หมายถงึสอดคลอ้ง  

   5 หมายถงึสอดคลอ้งอยา่งยิง่ 

ผู้วิจยัได้ดําเนินการแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

จํานวนวิสาหกิจละ 30 ชุด จากนัน้ ทําการประมวลผลข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์หาค่า เฉลี่ ยและหาค่ าความเบี่ ย ง เบนมาตรฐานของ

แบบสอบถามเป็นรายข้อและรายด้าน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One 

way ANOVA ซึง่กําหนดนัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า

คา่เฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัไมไ่ดเ้กดิจากค่าความแปรปรวนที่แตกต่างกนั เมื่อ

ผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของปจัจัยในแต่ละข้อสามารถนํามา

เปรยีบเทียบกนัได ้จงึทําการจดัเรยีงลําดบัความสําคญัของแต่ละปจัจยั

ตามคา่เฉลีย่รายขอ้จากคา่มากทีส่ดุไปหาคา่น้อยทีส่ดุ 

6. การวิเคราะหข้์อมลูและการสรปุผล 

ผู้วจิยัได้ทําการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและสรุปผลทาง

สถิติของข้อมูลทัว่ไปที่ได้จากแบบสอบถามสําหรบักลุ่มตวัอย่างโดยใช้

ค่าสถติ ิไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเมื่อทํา

การทดสอบความแตกต่างของปจัจยัแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความ

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั 0.05 หมายความว่า สามารถนํา

คา่เฉลีย่ของปจัจยัในแต่ละขอ้มาเปรยีบเทยีบกนัไดแ้ละมผีลสรปุดงัน้ี 

ตารางที ่1  แสดงคณุลกัษณะทัว่ไปของพนกังานทีต่อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน % 

เพศ 
ชาย 

หญงิ 

121 

29 

80.7 

19.3 

อาย ุ

18 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

44 

62 

34 

10 

29.3 

41.3 

22.7 

6.2 

การศกึษา 

ต่ํากวา่ ปวส. 

ปวส. 

ปรญิญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตร ี

73 

26 

46 

5 

48.7 

17.3 

30.7 

3.3 

ประสบการณ์ทาํงาน 

1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

16 ปีขึน้ไป 

28 

44 

32 

46 

18.7 

29.3 

21.3 

30.1 

หน่วยงานทีส่งักดั 

แผนกผลติ 

แผนกซ่องบาํรงุ 

แผนกวางแผน 

แผนกอื่นๆ 

102 

21 

3 

24 

68.0 

14.0 

2.0 

16.0 

บทบาทในการดําเนิน

กจิกรรม 

ส่งเสรมิกจิกรรม 

ตรวจประเมนิ 

หวัหน้ากลุ่ม 

สมาชกิกลุ่ม 

39 

8 

15 

88 

26.0 

5.3 

10.3 

58.7 
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พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มอีายุในช่วง 

31 ปี ถึง 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีประสบการณ์ทํางาน

มากกว่า 16 ปี สงักดัแผนผลิต และมบีทบาทเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรม 

ดงัรายละเอยีดของขอ้มลูทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่1 

นอกจากน้ี การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเรื่องทัศนคติของ

พนักงานเกี่ยวกับปจัจัยที่ ส่ งผลต่อการดํา เ นินกิจกรรมการจัด

การพลงังานแบบสมบูรณ์จาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ปจัจยัทัง้สามดา้นมี

ความสําคัญในระดับมาก  โดยปจัจัยด้านการได้ร ับคําปรึกษาจาก

ผู้เชี่ยวชาญมีค่าสูงที่สุด ในขณะที่ปจัจัยด้านบทบาทของผู้บริหาร

ระดบัสงูอยูใ่นระดบัรองลงมา สว่นปจัจยัดา้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน

อยูใ่นระดบัน้อยกวา่ปจัจยัดา้นอืน้ๆ ดงัขอ้มลูทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่2 

เมื่อทําการจดัเรยีงลําดบัปจัจยัที่ส่งผลต่อความสําเรจ็ในการดําเนิน

กจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 10 ลําดบั พบว่า 2 ลําดบัแรกเป็นปจัจยัดา้น

การไดร้บัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ย 

• ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านมาตรการอนุรกัษ์

พลงังาน  

• การตรวจตดิตามของผูเ้ชี่ยวชาญช่วยใหผู้บ้รหิารมกีารตดิตาม

ผลความคบืหน้าของการดาํเนินกจิกรรม 

ส่วนปจัจยัดา้นบทบาทของผูบ้รหิารระดบัสูงอยู่ใน 4 ลําดบัถดัมา 

ประกอบดว้ย 

• นโยบายในการดําเนินกิจกรรมมีกระจายลงสู่พนักงานระดบั

ปฏบิตักิารอยา่งเป็นรปูธรรม 

• นโยบายและเป้าหมายของผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามชดัเจน  

• นโยบายและเป้าหมายทําให้พนักงานมคีวามพยายามดําเนิน

กจิกรรมใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 

• ผู้บรหิารระดบัสูงมคีวามมุ่งม ัน่ที่จะดําเนินกิจกรรมให้ประสบ

ความสาํเรจ็ 

สําหรบัปจัจยัใน 3 ลําดบัต่อมาเป็นปจัจยัดา้นการได้รบัคําปรกึษา

จากผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 

• ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านเทคนิคที่จําเป็นต่อการดําเนิน

กจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

• การตรวจติดตามของผู้เชี่ยวชาญทําให้พนักงานเกิดความ

กระตอืรอืรน้ในการนําเสนอความคบืหน้า 

• ผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผู้มคีุณวุฒแิละคุณสมบตัเิหมาะสมต่อการเป็น

ทีป่รกึษา 

ส่วนลําดบัสุดท้ายเป็นปจัจยัด้านบทบาทของผู้บรหิารระดบัสูงใน

หวัข้อผู้บริหารระดบัสูงได้สนับสนุนให้พนักงานเพิ่มพูนทกัษะความรู้

ความสามารถที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จดงั

ขอ้มลูทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่3  

ในขณะที่ปจัจยัด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานนัน้ไม่อยู่ใน 10 

ลําดับแรก แสดงให้เห็นว่า  ปจัจัยด้านการได้ร ับคําปรึกษาจาก

ผู้เชี่ยวชาญและปจัจยัด้านบทบาทของผู้บรหิารระดบัสูงมคีวามสําคญั

มากกว่าปจัจยัด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน นอกจากน้ี ยงัมีส่วน

อย่างมากในการกําจดัอุปสรรคสําคญัของ SMIs ประกอบดว้ย อุปสรรค

ด้านการขาดแคลนเงินทุน อุปสรรคจากการสื่อสารและการปรับ

ความเหน็ และ อุปสรรคจากปญัหาจากการขาดขอ้มลู 

ตารางที่ 2 ปจัจยัสําคญัเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานกจิกรรม จาํแนกเป็นรายดา้น 

ปจัจยัสาํคญั N Mean SD. 

ดา้นบทบาทของผูบ้รหิารระดบัสูง 150 3.67 0.80 

ดา้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 150 3.63 0.78 

ดา้นการไดร้บัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ 150 3.77 0.77 

ตารางที่ 3 ปจัจยัสําคญัเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานกจิกรรม ตามระดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 10 ลําดบัแรก 

ปจัจยัสาํคญั ปจัจยัเชงิพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อความสําเรจ็ ค่าเฉลีย่ 

ดา้นการไดร้บั

คําปรกึษาจาก

ผูเ้ชีย่วชาญ 

• ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน

มาตรการต่างๆไดป้ระสบความสําเรจ็ 

• การตรวจติดตามของผู้เชี่ยวชาญช่วยให้

ผู้บริหารมกีารติดตามความคืบหน้าเพิ่ม

มากขึน้ 

4.20 

(0.70) 
 

4.03 

(0.71) 

ดา้นบทบาทของ

ผูบ้รหิารระดบัสูง 

 

• นโยบายของการดําเนินกจิกรรมมกีระจาย

ลงสู่ระดบัพนกังานอย่างเป็นรปูธรรม 

• นโยบายและ เ ป้ าหมายของผู้บ ริหา ร

ระดบัสูงมคีวามชดัเจน 

• นโยบายและเป้าหมายทําให้พนักงานมี

ความพยายามในการปฏิบัติให้ประสบ

ความสําเรจ็ 

• ผูบ้รหิารระดบัสูงมคีวามมุ่งมัน่ที่จะดําเนิน

กจิกรรมใหป้ระสบความสําเรจ็ 

3.98 

(0.65) 
 

3.97 

(0.63) 
 

3.95 

(0.70) 

 

3.94 

(0.65) 

ดา้นการไดร้บั

คําปรกึษาจาก

ผูเ้ชีย่วชาญ 

• ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามรูด้า้นเทคนิคทีจ่าํเป็นต่อ

การดําเนินกจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

• การตรวจตดิตามของผูเ้ชีย่วชาญทาํใหเ้กดิ

ความกระตือรือร้นในการนําเสนอความ

คบืหน้า 

• ผู้ เ ชี่ย วชาญมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่

เหมาะสมต่อการเป็นทีป่รกึษา 

3.94 

(0.69) 
 

3.92 

(0.67) 

 

3.91 

(0.68) 

ดา้นบทบาทของ

ผูบ้รหิารระดบัสูง 

• ผู้บรหิารระดบัสูงได้สนับสนุนให้พนักงาน

เพิม่พูนทกัษะความรูค้วามสามารถทีจ่ะเป็น

ต่อการดําเนินกจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3.90 

(0.60) 
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7. อภิปรายผล 

ปจัจยัสําคญัเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ SMIs สามารถดําเนินงาน

กิจกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบูรณ์ได้ประสบผลสําเร็จจนได้รบั

รางวลัดเีดน่ คอื การไดร้บัคําปรกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ใน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานและมกีารตรวจตดิตามอย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้

ยงัมีคุณวุฒิและคุณสมบตัิที่เหมาะสมต่อการเป็นที่ปรึกษา ในขณะ

ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีบทบาทในด้านการกําหนดนโยบายและ

เป้าหมาย มวีธิกีารกระจายนโยบายและเป้าหมายลงสู่พนักงานในระดบั

ปฏิบตัิการได้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม รวมถึง การแสดงออกถึงความ

มุ่งม ัน่ที่จะดําเนินกจิกรรมใหป้ระสบความสําเรจ็ [1], [5], [6], [7], [10] 

ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะมผีลทางดา้นจติวทิยาต่อการสรา้งความมสี่วนร่วมของ

พนกังาน 

 ดงันัน้ SMIs ที่ต้องการดําเนินกิจกรรมการจดัการพลงังานแบบ

สมบูรณ์เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการใช้พลงังานใหป้ระสบความสําเรจ็ 

มีความจําเป็นต้องส่งเสริมปจัจัยสําคญัเชิงพฤติกรรมในด้านการให้

คําปรกึษาและบทบาทของผู้บริหารระดบัสูง ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม

ของพนกังานใหม้สีว่นรว่มในการดาํเนินกจิกรรมเพิม่มากขึน้ กล่าวอกีนัย

หน่ึงวา่ การสรา้งความมสีว่นรว่มของพนักงานระดบัปฏบิตักิารจะเกดิขึน้

จากการใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นการไดร้บัคําปรกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ

และปจัจยัด้านบทบาทของผู้บริหารระดบัสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

ปจัจยัดา้นการมสีว่นรว่มของพนกังาน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจยัขอขอบคุณสํานักพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับ

ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานสาํหรบัอุตสาหกรรม รวมถงึวสิาหกจิที่ไดร้บั

รางวลัดเีดน่จากการดาํเนินงานกจิกรรมดงักล่าว 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้คอื เพื่อศกึษาการวเิคราะห์ปจัจยัทีส่่งผลต่อ

การพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทยกลุ่มทีใ่ชใ้น

การศกึษาครัง้นี้  ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรม

สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผูว้จิยักําหนดวธิกีารศกึษา

การสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ

(Systematic Random Sampling)   และไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างจํานวน 370 

บรษิัท เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ค่าสถิติ

ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์

องค์ประกอบดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรบัการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติ ิจาก

ผลการศึกษารายด้านพบว่า ปจัจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและ

นวตักรรมของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทย จาํแนกรายดา้น พบว่า ดา้นทีส่่งผล

มากทีสุ่ด คอื ดา้นการพฒันากระบวนการผลติรองมาคอื ดา้นการตลาดโดยที่

ปจัจยัทุกด้านส่งผลอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทัง้หมดพบว่า

ส่งผลอยู่ ในระดับมากทุกปจัจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมไทย  ภาพรวม มีทัง้หมด 7 องค์ประกอบประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการพฒันากระบวนการผลติสนิค้าม ี11 ตวัแปร

องค์ประกอบที่ 2 ด้านนโยบายการสนับสนุนของบริษัทม ี 11 ตัวแปร 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านนโยบายการสนับสนุนจากภาครฐัม ี8 ตัวแปร

องค์ประกอบที่4 ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรมี 11 ตัวแปร

องค์ประกอบที ่ 5 ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยมี ี6 ตวัแปรองค์ประกอบที ่ 6 

ดา้นคุณภาพของวตัถุดบิม ี5 ตวัแปรและองค์ประกอบที ่7 ดา้นความต้องการ

พฒันาสนิคา้ม ี4 ตวัแปรการดาํเนินงานเพือ่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพและนวตักรรม

ของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทย ต้องพจิารณาดําเนินการทัง้ระบบโดยปจัจยั

หลกัคอื การพฒันากระบวนการผลติซึ่งจะต้องไดร้บัการสนับสนุนจากภายใน

ก่อน คอื การมนีโยบายสนบัสนุนจากบรษิทั และการสนบัสนุนจากภายนอกคอื 

นโยบายจากภาครัฐ ทัง้นี้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพและนวตักรรมไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

คาํสาํคญั : นวตักรรม การพฒันาศกัยภาพ 

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, 

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 5-

point 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 

ปจัจุบนัการแขง่ขนัทางธุรกจิมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ทัง้ทางดา้น

สนิคา้และดา้นบรกิารทาํใหอ้งคก์รต่างๆตอ้งมกีารปรบักลยุทธอ์ย่างต่อเนื่อง

เพือ่ทีจ่ะสามารถรกัษาศกัยภาพการแขง่ขนั (Competitive Advantage) 

ผูบ้รหิารขององคก์รทีป่ระสบความสาํเรจ็ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมเพือ่นําความรูแ้ละแนวคดิใหม่

มาสรา้งสรรคแ์ละปรบัใชใ้นการพฒันาสนิคา้และบรกิารซึง่นวตักรรมไมไ่ด้

จาํกดัอยู่เฉพาะการพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ เท่านัน้แต่รวมไปถงึการใหบ้รกิารใหม่

และกระบวนการขัน้ตอนการบรหิารจดัการแบบสรา้งสรรค ์
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องคก์รแห่งนวตักรรมมคีวามสาํคญัมากขึน้เป็นลาํดบัในปจัจุบนัผูบ้รหิาร

องคก์รพยายามทีจ่ะปรบัองคก์รของตนใหเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรมโดยใชก้ล

ยุทธต่์างๆเพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในปจัจุบนัแมว้่าจะมผีูก้ล่าวถงึ

ปจัจยัต่างๆทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมทัง้ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศแต่กย็งัไมม่ขีอ้สรุปทีแ่น่ชดัถงึปจัจยัและลาํดบัความสาํคญัทีส่่งผล

ต่อการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 

ดงันัน้ขอ้มลูทีจ่ะนํามาใชใ้นการบรหิารจดัการเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอย่าง

มากเพือ่ใหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนักบัคู่ต่อสูไ้ดโ้ดยเฉพาะการใชข้อ้มลูในการ

ตดัสนิใจเป็นสิง่สาํคญัอย่างยิง่ หากการตดัสนิใจมกีารหาขอ้มลูและไดข้อ้มลูทีด่ี

ในการตดัสนิใจ โอกาสของความผดิพลาดเกดิขึน้ไดน้้อยโดยเฉพาะขอ้มลูที่

ตอ้งใชเ้พือ่การพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมเพือ่ทีจ่ะคงอยู่และสามารถ

แขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัได ้ ในทางตรงกนัขา้มหากผูท้ีจ่ะตดัสนิใจละเลยการใช้

ขอ้มลูในการตดัสนิใจแลว้ โอกาสของความผดิพลาดกย็่อมเกดิขึน้ไดม้าก  

ผูป้ระกอบการธุรกจิ มคีวามตอ้งการผลกาํไรสงูสุด ถอืว่าเป็นจุดมุง่หมาย

หลกัทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการมากทีส่ดุ แหล่งขอ้มลูทางธุรกจิจงึมคีวามสาํคญั

อย่างยิง่ในการดาํเนินธุรกจิทัง้ในดา้นการผลติ การจาํหน่าย การเงนิ และการ

จดัการ การมขีอ้มลูทางธุรกจิทีเ่พยีงพอ ซึง่จะชว่ยในการตดัสนิใจ การวางแผน 

และการกาํหนดยุทธวธิใีนการประกอบการใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและแมน่ยาํ 

เหนือกว่าคู่แขง่ขนัตลอดจนการพฒันานวตักรรมของตนเองเพือ่สามารถสูก้บัคู่

แขง่ขนัจากต่างชาตทิัง้ในปจัจุบนัและอนาคตได ้ 

ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทาํการวจิยั เรือ่งการวเิคราะหป์จัจยัที่

ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทย 

เพือ่ทีค่น้หาถงึปจัจยัทีนํ่าไปสู่การพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกจิ

อุตสาหกรรมไทยต่อไป 

2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

เพื่อวเิคราะห์ปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาค

ธุรกจิอุตสาหกรรมไทย 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

3.1ไดร้บัรูป้จัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกจิ

อุตสาหกรรมไทย 

3.2สามารถนําเสนอความคดิเหน็และความตอ้งการนัน้ สูส่าธารณะ  ใหไ้ดร้บัรู้

อย่างเป็นระบบและรปูธรรม 

3.3สามารถใชเ้ป็นฐานในการพฒันาองคค์วามรูท้ีจ่าํเป็นเสนอเป็นการบรกิาร

วชิาการได ้

4. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

จุดกําเนิดนวตักรรมในธุรกจิมาจาก 2 แหล่งหลกัด้วยกนัคอื[1]แหล่งแรก 

การคดิคน้ภายในองคก์รแหล่งทีม่าเบือ้งตน้ของแนวคดิใหมใ่นสนิคา้และบรกิาร 

โดยองค์กรมกัจดัตัง้หน่วยงานวจิยัและพฒันา (Research & Development-

R&D) ขึน้ภายในองค์กร และจดัหาผูท้ีม่ ีความสามารถในการคดิคน้สิง่ใหม่ๆ 

ซึ่งอาจเป็นการพฒันาสินคา้และบรกิารใหม่นําไปสู่ “มูลค่าเพิม่ในสินค้าและ

บรกิาร” ขององคก์ร จะเหน็ไดว้่า การเกดินวตักรรมทีม่คีุณค่าอย่างต่อเนื่องนัน้ 

โดยทัว่ไปมกัมาจากการกระตุ้นนวตักรรม โดยการใช้วฒันธรรมองค์กรเป็น

กลไกผลกัดนัใหบุ้คลากรทัง้หมดขององค์กรตื่นตวัสรา้งความแปลกใหม่และ

ความคดิสรา้งสรรคต่์างๆ 

แหล่งที่สอง การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรบันวตักรรมจากภายนอก  หรือ 

นวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) ไม่จําเป็นว่าแนวคดิทีด่จีะต้องมาจาก

บุคลากรภายในกจิการแต่เพยีงอย่างเดยีว โดยลกัษณะคอื เปิดรบัแนวคดิใหม่

จากภายนอก จะทําใหแ้นวคดิใหม่ๆ เกดิขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว และหลากหลาย

กว่า รวมถงึอาจจะมตี้นทุนค่าใชจ่้ายทีต่ํ่ากว่าการพฒันาเองทัง้หมด เนื่องจาก

บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อาจจะกระจดักระจายกนัอยู่ในองค์กร

ต่างๆ เช่น  การจดัจา้งภายนอก (Outsourcing) เลอืกจา้งหน่วยงานภายนอก 

ทีม่คีวามเชีย่วชาญมากกว่าหรอือาจจะร่วมมอืในเชงิพนัธมติรกบัหน่วยงานทีม่ ี

ความพรอ้มและบุคลากรในการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  

นวตักรรมเป็นตวัแปรที่นําไปสู่การเปลีย่นแปลงองค์กรดา้นต่างๆ   ในเชงิ

ธุรกจิ  ไดแ้ก่  ความอยู่รอด  การเจรญิเตบิโต  การสร้างความได้เปรยีบ

ทางการแข่งขนั    การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และสมรรถนะหลักซึ่ง

นวตักรรมไม่ใช่แค่การพฒันาสนิคา้ใหม่เท่านัน้ แต่เกีย่วขอ้งกบัการลดต้นทุน

การแสวงหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของตลาด  การยกระดบั

คุณภาพชวีติและการสรา้งคุณภาพเพิม่ประเภทของนวตักรรมนวตักรรมแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ 

นวตักรรมผลติภณัฑ์ (Product Innovation) คอืผลติภณัฑ์ทีถู่กผลติขึน้ใน

เชงิพาณชิยท์ีไ่ดป้รบัปรุงใหด้ขี ึน้ หรอื เป็นสิง่ใหม ่ในตลาด นวตักรรมนี้อาจจะ

เป็นของใหม ่ต่อโลก ต่อประเทศ องคก์รหรอืแมแ้ต่ตวัเราเอง 

นวตักรรมในขบวนการผลติหรอืการดําเนินงาน (Process Innovation) เป็น

การเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบที่

แตกต่างออกไปจากเดมิ 

นวตักรรมทางธุรกจิ (Business Innovation) นวตักรรมทางธุรกจิเพือ่ความ

ยัง่ยืน การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จและ ยัง่ยืนได้ ธุรกิจต้องค้นหา"

นวตักรรมธุรกจิ" ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง นวตักรรมมใิช่เพยีงแค่ความคดิ

สร้างสรรค์ ความคดิใหม่ๆแต่ต้องเป็น ความคดิใหม่ๆที่สามารถขายได้ หรอื 

การทําใหค้วามคดิใหม่ๆ มมีูลค่าเชงิพาณิชย์ แหล่งทีส่ําคญัทีสุ่ดของการเกดิ

นวตักรรม อยู่ที ่"ลกูคา้หรอืตลาดการแขง่ขนั" เพราะจะแสดงถงึความต้องการ

ของผูบ้รโิภค  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม[2]จากการทบทวนทฤษฎี

และผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องปจัจยัที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

สามารถแบ่งออกเป็น 

 • โครงสร้างองค์กร (Structure) – องค์กรที่จะเป็นองค์กรแห่ง

นวตักรรมไดค้วรมลีกัษณะโครงสรา้งเป็น Organic Structure กล่าวคอืเป็น

องคก์รทีม่คีวามยดืหยุ่น (Flexibility)ไมย่ดึตดิกบัข ัน้ตอนเดมิๆหรอืมกีฎเกณฑ์

มากเกนิไปมกีารปรบัตวัหรอืการบรหิารงานได้ตามสภาพแวดล้อมหรอืภาวะ

เศรษฐกจิที่เปลี่ยนไปมกีารกระจายอํานาจในการบริหาร(Decentralization) 

อํานาจในการตดัสนิใจโดยทีไ่มย่ดึตดิกบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นหลกัพนกังานมสี่วน

ร่วมในการตดัสนิใจมกีารสือ่สารกนัไดใ้นทุกระดบัระหว่างสายการบงัคบับญัชา

และไม่ต้องมรีูปแบบที่เป็นทางการ( Horizontal Communication) และสิง่ที่

สําคญัคอืมกีารทํางานร่วมกนัในแต่ละแผนกโดยไม่ยดึติดเฉพาะงานที่ได้รบั

มอบหมาย(Teamwork) รวมทัง้ต้องทําใหพ้นักงานทุกคนรูส้กึว่าสําคญัและมี

คุณค่าโดยได้มกีารยกตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสําเร็จเช่น General 

Electric, 3M, Google เป็นตน้ 

 • ขนาดขององค์กร (Size)  ยงัไม่มขีอ้สรุปที่แน่ชดัเกี่ยวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดขององค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เนื่องจากมคีวามคดิเห็นที่แบ่งเป็น 3ฝ่ายโดยมงีานวิจยัหลายชิ้นที่สรุปว่า

องค์กรขนาดใหญ่มคีวามได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรขนาดเล็กในเรื่องของ
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ทรพัยากรทัง้ในดา้นของเงนิทุนสนบัสนุน (Financial Resources)โดยเน้นไปที่

ความไดเ้ปรยีบในเรือ่งของ R&D Expenditureและ Marketing and Promotion 

การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ (Technological Resources) ดา้นของการ

พฒันาบุคลากรและการมพีนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพ (HR Development) การมี

ผูช้าํนาญการ (Specialist) ทีม่ากกว่าซึง่ส่งผลดต่ีอการสรา้งสรรค์ความรูใ้หม่ๆ

ในทางตรงกันข้ามมีงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่กล่าวว่าองค์กรขนาดเล็กมีข้อ

ได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรขนาดใหญ่โดเฉพาะในด้านของการบริหารและ

ลกัษณะภายในองคก์รทีม่คีวามยดืหยุ่นมากกว่ามคีวามใกลช้ดิลูกคา้มากกว่ามี

การแบ่งชัน้ของการบรหิารทีน้่อยกว่า(Low Hierarchies) ในขณะทีม่งีานวจิยั

หลายชิน้ทีก่ล่าวว่าขนาดขององค์กรไม่มผีลโดยตรงต่อการเกดินวตักรรมโดย

ใหค้วามสําคญัไปทีค่วามเอาใจใส่ในการพฒันานวตักรรมของผูบ้รหิารองค์กร 

(Level of Concentration) และรวมไปถงึCycle) ภาวะตลาดและนโยบาย

ภาครฐั 

 • แหล่งทีม่าของนวตักรรม (Sources of Innovation)  องค์กรแห่ง

นวตักรรมต้องมกีารค้นหาแนวคิดใหม่ๆอยู่ตลอดโดยจุดกําเนิดเริ่มมาจาก

แนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของคนโดยแตกต่างกนัตามแหล่งที่มาของ

ความคดิเช่นจากตวับุคคลเอง (Individuals) จากภายในองค์กร (Corporate 

Undertaking) การพฒันานวตักรรมจากหอ้งทดลอง (R&D Lab) จากความ

ต้องการของลูกคา้(Customers and Lead Users) จากกลุ่มบุคคลภายนอก

องค์กร (Outsiders and Spillovers) และรวมไปถึงการปรบัเปลี่ยน

กระบวนการใหม่ๆ (New Process Change)นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัทีส่รุปว่า

การทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรก็เป็นแหล่งที่มาที่สําคัญของนวัตกรรม 

(Inter-Organizational Relationship) ทัง้ในรูปแบบของ Inter-Organizational 

Network, Joint Venture, Merge and Acquisition และยงัมงีานวจิยัทีก่ล่าวว่า

แหล่งทีม่าของนวตักรรมอาจเกดิจากความไม่ตัง้ใจขึน้ได ้(Accidents)เช่นการ

คน้พบยา Penicillin 

 • กระบวนการในการพฒันานวตักรรม(Process of Innovation) 

กระบวนการทาํงานตอ้งมคีวามยดืหยุ่นสามารถทีจ่ะปรบัตามเหตุการณ์เฉพาะ

หน้าได้มกีารทํางานร่วมกนัระหว่างแผนกในแต่ละขัน้ตอนโดยร่วมกนัพฒันา

นวตักรรมและมกีารคดักรองแนวความคดิใหม่ๆ ก่อนทีจ่ะนําออกสู่ตลาด 

 • การบรหิารจดัการบุคลากร (Human Resource Management) 

การจดัการต้นทุนมนุษย์ (Human Capital)ถอืเป็นปจัจยัสําคญัของการเป็น

องค์กรแห่งนวตักรรมทัง้ในดา้นของพนกังาน (Employee) ทีต่้องมกีารคดิคน้

หรอืพฒันาแนวคดิใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดา้นของผูบ้รหิาร (Top Management) 

ทีต่้องสื่อสารถงึจุดมุ่งหมายขององค์กรต่อพนักงานให้เขา้ใจตรงกนัรวมทัง้ให้

การสนับสนุนในทุกๆด้านแก่พนักงานเช่นการให้อิสระทางความคิดการ

สนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่จําเป็นและการสร้างบรรยากาศในองค์กรที่

สนับสนุนการคดิสรรค์ด้าน Human Resource Management ต้องให้การ

สนบัสนุนในดา้นการพฒันาบุคลากรภายในองคก์รและต้องมกีารสรา้งแรงจูงใจ

ในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  

 • การทํางานร่วมกนัในทุกแผนก (Collaboration) องค์กรแห่ง

นวตักรรมตอ้งมกีารรวบรวมองค์ความรูแ้ละความสามารถจากพนักงานในทุก

แผนกขององค์กรมาทํางานร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นทรพัยากรและ

องค์ความรู้นอกจากการทํางานร่วมกันภายในองค์กรแล้วยงักล่าวถึงการ

ทาํงานร่วมกนัระหว่างองค์กรทัง้ Joint Ventures and Strategic Alliances ทีม่ ี

โอกาสประสบความสาํเรจ็มากกว่าและสามารถลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

 • การสื่อสารกนัระหว่างบุคลากร (Communication) องค์กรแห่ง

นวตักรรมควรมกีารสือ่สารแบบ Informal Communication ซึ่งพบไดใ้นองค์กร

ทีม่โีครงสรา้งแบบ Organic Structure เนื่องจากมขีอ้ไดเ้ปรยีบในงานทีต่้องมี

การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าที่อยู่นอกเหนือ

แผนงานได ้

 • องค์ความรู้ (Knowledge) องค์กรแห่งนวตักรรมต้องสามารถ

แปลงข้อมูลพื้นฐานให้กลายเป็นองค์ความรู้ขององค์กรได้ซึ่งถือ เป็น

ปจัจยัพื้นฐานในการพฒันาแนวคิดใหม่ๆรวมทัง้ต้องมกีารนําองค์ความรู้ที่

ได้มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization) 

 • เทคโนโลย ี (Technology) เทคโนโลยนีับเป็นปจัจยัสําคญัในการ

สนบัสนุนองคก์รโดยเน้นทีค่วามสามารถในการนําเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุดแก่องคก์รเช่นการประหยดัเวลาและสถานทีก่ารเขา้ถงึลูกคา้ได้

โดยตรงและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วการรบัขอ้มูล

ขา่วสารทีท่นัต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภวิตัน์ 

 • วฒันธรรมองค์กร (Culture) ความสําเรจ็หรอืความลม้เหลวของ

ทมีงานขึ้นกบัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรเป็นสําคญัเนื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่ต่างกนัส่งผลต่อประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์และการ

แก้ปญัหาที่ต่างกนัโดยบรรยากาศในองค์กรแห่งนวตักรรมต้องสนับสนุนให้

พนกังานในองคก์รมกีารสรา้งสรรคแ์นวความคดิใหม่ๆ และส่งเสรมิต่อการสรา้ง

นวัตกรรมมีงานวิจัยจํานวนมากที่สรุปถึงลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรที่

สนบัสนุนการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมเช่นการยอมรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้

ตชิม (Openness) การโต้เถยีงกนัอย่างมเีหตุผล (Debate)กลา้ทีจ่ะยอมรบั

ความเสีย่ง (Risk Taking) การมอีสิระทางความคดิ (Freedom) การร่วมมอืกนั

ของทุกคนภายในทมี(Teamwork) 

• การตลาด เพื่อการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย (New Market Access) 

จากแนวโน้มการรวมประเทศต่างๆของโลกในบรบิทใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ ส่งผล

ให้ประเทศต่างๆมกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมให้

เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น รวมถึงประเทศเกิดใหม่ที่มี

แนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างตลาดใหม่ โดยการ

เข้าถึงตลาดเหล่านี้จําเป็นต้องอาศยัความรวดเร็ว ภาพลกัษณ์ในการสร้าง

ตลาด รวมไปถึงช่องทางในการกระจายสินค้า ทัง้นี้ เพื่อการสร้างฐานการ

แขง่ขนัของอุตสาหกรรมใหม้คีวามเตบิโตมากยิง่ขึน้ 

 • นโยบายของรฐั ภาครฐัมนีโยบายทีจ่ะเร่งส่งเสรมิและสนับสนุน

การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยการนําวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีาช่วยอยู่แลว้ ทว่า การดาํเนินการดงักล่าวยงัขาดการเชื่อมโยงกบั

ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการคิดโจทย์งานวิจยั ตลอดจนสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิการทํางานของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดการพฒันานวตักรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนอย่าง

แท้จริง นอกจากนี้  หากสามารถเน้นการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่

ประเทศไทยมศีกัยภาพและมคีวามไดเ้ปรยีบอยู่แลว้ กจ็ะสามารถต่อยอดระดบั

ของการพฒันาที่มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิในวงกว้างไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมทัง้ 

การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (government procurement) กม็สี่วนสําคญัอย่างมาก 

ในการรองรบัผลติภณัฑน์วตักรรมของภาคเอกชน 

 • การพฒันาอุตสาหกรรมของประเภทอื่นการพฒันาอุตสาหกรรม

ประเภทอื่นในภาพรวม จําเป็นต้องมกีารปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์ในการกําหนด
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ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกบัการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดล้อมโลกที่จะเกดิขึ้น 

เพื่อยกระดบัศกัยภาพของอุตสาหกรรมไทย และนําไปสู่ความสามารถในการ

แขง่ขนักบันานาประเทศในอนาคตได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

5. ประชากร                                                                                                                                 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมาย คอื 

5.1กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  โดยเฉพาะผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์จาํนวน 

1,809 ราย[3] 

5.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่งไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสจ์าํนวน 2,017 ราย[4] 

5.3กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม จาํนวน 246 ราย[5] 

5.4 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 435 ราย[6] 

ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยเลือก 4

กลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมหลกัและมียอดการผลิต

ส่วนใหญ่ของประเทศและมีการใช้แรงงานเป็นจาํนวนมากซ่ึงแรงงานมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันานวตักรรม 

6. กลุ่มตวัอย่าง                                                                                                                               

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คณะผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มประชากรตรง

ตามลกัษณะทีก่าํหนดจะศกึษาโดยใชว้ธิกีารสุ่มประชากรแบบระบบ 

(systematic sampling) โดยเป็นการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆตามลกัษณะ

ทางภมูศิาสตรห์รอืตามพืน้ที ่โดยกาํหนดสดัส่วนความน่าจะเป็นต่อขนาดของ

ตวัอย่าง วธิสีุ่มตวัอย่างและการคาํนวณกลุ่มตวัอย่าง ไดเ้ท่ากบั 

367.39   คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 370 บรษิทั  คดิเป็น

สดัส่วน  8.21 %ของจาํนวนประชากร  โดยทีจ่าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 370 บรษิทั 

จะตอ้งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมทัง้ 4 กลุ่ม 

7.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 

ส่วน คอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัจาํนวน 12 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกจิ

อุตสาหกรรมไทย 

ปจัจยัภายใน 

ดา้นการพฒันากระบวนการผลติจาํนวน 10 ขอ้ 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรจาํนวน 10 ขอ้ 

ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ีจาํนวน 6 ขอ้ 

ดา้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หมจ่าํนวน 3 ขอ้ 

ดา้นการมกีารวจิยั จาํนวน 10 ขอ้ 

ปจัจยัภายนอก 

ดา้นการตลาดจาํนวน 5 ขอ้ 

ดา้นนโยบายของรฐับาลจาํนวน 7 ขอ้ 

ดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมของประเภทอื่น จาํนวน 3 ขอ้ 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

8.การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

8.1 การประมวลผลขอ้มูลโดยแปลงให้อยู่ในรูปของรหสัและแปลผลโดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปู 

8.2 วเิคราะห์น้ําหนกัของปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพและนวตักรรม

ของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทย 

9.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

9.1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้่าสถติพิืน้ฐาน 

9.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

10.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลู Frequency Percent 

ประเภท

อุตสาหกรรม 

ยานยนต ์ 96 46.6 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 47 22.8 

อาหาร 46 22.3 

สิง่ทอ 17 8.3 

ทุนจดทะเบยีน

บรษิทั 

ไม่เกนิ 100 คน 42 20.4 

101-500 คน 74 35.9 

501-1000 คน 40 19.4 

1001 คนขึน้ไป 50 24.3 

จาํนวนปีทีต่ ัง้บรษิทั 

ไม่เกนิ 10 ปี 54 26.2 

11-20 ปี 54 26.2 

21-30 ปี 48 23.3 

31 ปีขึน้ไป 50 24.3 

รายไดเ้ฉล่ียต่อปี

(ประมาณการ) 

ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 45 21.8 

101-500 ลา้นบาท 53 25.7 

501-1000 ลา้นบาท 46 22.3 

1001 ลา้นบาทข้ึนไป 62 30.1 

 

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัประกอบดว้ย 

-ประเภทของอุตสาหกรรม 

-ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

-จาํนวนพนกังาน 

-จาํนวนปีทีต่ ัง้ของบรษิทั 

-รายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 

 

 ปจัจยัทีส่่งผลประกอบดว้ย 

1.ปจัจยัภายใน 

-ดา้นการพฒันากระบวนการผลติ 

-ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

-ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

-ดา้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

-ดา้นการมกีารวจิยั 

2.ปจัจยัภายนอก 

-ดา้นการตลาด 

-ดา้นนโยบายของรฐับาล 

-ดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมของประเภทอื่น 

 

 

การพฒันาศกัยภาพและ

นวตักรรมของภาคธุรกจิ

อุตสาหกรรมไทย 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

422



 

ตารางที2่จาํนวนองคป์ระกอบค่าไอเกนรอ้ยละของความแปรปรวนรอ้ยละ

ของความแปรปรวนสะสม 

 
องคป์ระกอบที ่ ค่าไอเกน(Eigen 

Value) 

รอ้ยละของความ

แปรปรวน 

รอ้ยละของความ

แปรปรวนสะสม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9.223 

7.268 

6.415 

5.568 

5.476 

4.570 

3.747 

16.470 

12.979 

11.456 

9.943 

9.778 

8.161 

6.691 

16.470 

29.449 

40.906 

50.848 

60.626 

68.787 

75.478 

เมือ่พจิารณาองค์ประกอบทีม่คี่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน  หมายถงึ       

ค่าความผนัแปรของตวัแปรทัง้หมดในแต่ละองค์ประกอบ) มากกว่า 1 ซึ่งมี

ทัง้หมด7องค์ประกอบโดยทัง้7 องค์ประกอบสามารถอธบิายความแปรปรวน

สะสมไดร้อ้ยละ75.478ของความแปรปรวนทัง้หมด 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการวิเคราะห์ปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันา

ศกัยภาพและนวตักรรมของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทยภาพรวม มทีัง้หมด7

องค์ประกอบโดยเรยีงลําดบัจากองค์ประกอบที่เป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อจากมาก

ทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด 

องคป์ระกอบท่ี1 ด้านการพฒันากระบวนการผลิตสินค้ามี 11ตวัแปร 

ประกอบดว้ยตวัแปรบรษิทัของท่านตอ้งการพฒันากระบวนการผลติสนิคา้ใหม้ี

ตน้ทุนตํ่าทีสุ่ดเพือ่แขง่ขนัในตลาดไดบ้รษิทัของท่านตอ้งการพฒันาระบบขอ้มลู

เพื่อใชก้ระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดบรษิทัของท่านต้องการพฒันา

กระบวนการผลติเพื่อคุณภาพของสนิค้าที่สามารถแข่งขนัในตลาดได้บรษิัท

ของท่านต้องการพัฒนารูปแบบของสินค้าเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดได้

บรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาการบรกิารกบัลกูคา้เพือ่สามารถแข่งขนัในตลาด

ไดบ้รษิทัของท่านตอ้งการพฒันากระบวนการผลติสนิคา้เพือ่สามารถแขง่ขนัใน

ตลาดไดบ้รษิทัของท่านต้องการพฒันาการใช้วตัถุดบิในกระบวนการผลติให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทของท่านต้องการพฒันาการใช้เครื่องจกัรใน

กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทของท่านต้องการพฒันา

กระบวนการผลติเพือ่เพิม่มลูค่าของสนิคา้ไดบ้รษิทัของท่านตอ้งการพฒันาการ

ใชแ้รงงานทีม่อียู่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดมคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 

.560ถงึ .730มคี่าไอเกนเท่ากบั9.223 

องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านนโยบายการสนับสนุนของบริษทัมี11 ตวัแปร  

ประกอบดว้ยตวัแปรการวจิยัและพฒันาบรษิทัต้องไดร้บัการสนับสนุนเวลาใน

การวจิยัการวจิยัและพฒันาบรษิทัต้องไดร้บัการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยจีาก

บรษิทัการวจิยัและพฒันาบรษิทัตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากนโยบายของบรษิทั

การวจิยัและพฒันาบรษิทัตอ้งไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณทีเ่พยีงพอบรษิทั

ของท่านต้องการพฒันาการวจิยัเพื่อการเจรญิเติบโตของบรษิัทการวจิยัและ

พัฒนาบริษัทต้องการข้อมูลที่ดีในการวิจัยการวิจัยและพัฒนาบริษัทต้อง

สถานทีเ่พื่อใชใ้นการวจิยับรษิทัของท่านต้องการพฒันาการวจิยัเพื่อความอยู่

รอดของบริษัทการวิจยัและพฒันาบรษิัทต้องการอุปกรณ์เครื่องมอืเฉพาะ

ทางการวจิยัและพฒันาบรษิทัต้องการบุคลากรทีม่คีวามสามารถสูงบรษิทัใน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งมกีารพฒันาทําให้บรษิทัท่านจําเป็นต้องพฒันามคี่า

น้ําหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .456ถงึ .775มคี่าไอเกนเท่ากบั7.268 

องคป์ระกอบท่ี3 ด้านนโยบายการสนับสนุนจากภาครฐัมี 8ตวัแปร 

ประกอบด้วยตวัแปรภาครฐัควรมนีโยบายสนับสนุนให้ภาคการศกึษามสี่วน

ช่วยพฒันาภาคอุตสาหกรรมภาครฐัควรใหค้วามช่วยเหลอืสนับสนุนทางดา้น

การเงนิภาคอุตสาหกรรมภาครฐัควรมกีารสนับสนุนในการสร้างความร่วมมอื

ระหว่างสถาบนัศกึษากบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลติบุคลากรทีม่คีุณภาพตามที่

ต้องการของอุตสาหกรรมภาครฐัควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้าน

เทคโนโลยภีาคอุตสาหกรรมภาครฐัควรจะใหค้วามช่วยเหลอืสนับสนุนในการ

ทําวจิยัและพฒันาภาคอุตสาหกรรมภาครฐัควรมกีารสนับสนุนในการสร้าง

ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัเฉพาะทางกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลติบุคลากร

ทีม่คีุณภาพตามทีต่้องการของอุตสาหกรรมภาครฐัควรมกีารสนับสนุนในการ

สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัฝึกอบรมกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิต

บุคลากรที่มคีุณภาพตามที่ต้องการของอุตสาหกรรมบริษัทในอุตสาหกรรม

เดียวกันมีการพัฒนาทําให้บริษัทท่านจําเป็นต้องพัฒนามีค่า น้ําหนัก

องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .408ถงึ .765  มคี่าไอเกนเท่ากบั6.415 

องคป์ระกอบท่ี4 ด้านการฝึกอบรมพฒันาทกัษะบคุลากรมี 11 ตวัแปร 

ปร ะ ก อ บด้ ว ย ตั ว แ ป ร บ ริษัท ข อ ง ท่ า น ต้ อ งก า ร พัฒ น า ทัก ษ ะ ด้ า น

ภาษาต่างประเทศใหก้บับุคลากรบรษิัทของท่านต้องการหลกัสูตรรองรบัทุก

ตําแหน่งงานเพื่อพฒันาบุคลากรตามแผนงานบรษิัทของท่านต้องการพฒันา

ทกัษะการซ่อมบํารุงเครื่องจกัรเพื่อแก้ไขเฉพาะหน้าเบื้องต้นบรษิทัของท่าน

ต้องการงบประมาณสนับสนุนอย่างเพยีงพอเพื่อพฒันาบุคลกรตามแผนงาน

บริษัทของท่านต้องการพัฒนาบุคลากรโดยส่งพนักงานไปดูงานภายนอก

ประเทศบรษิทัของท่านต้องการพฒันาใหพ้นักงานมทีกัษะการบรหิารงานเพื่อ

ความก้าวหน้าในอาชพีการงานบรษิัทของท่านต้องการพฒันาให้พนักงานมี

ความสามารถในการวางแผนการปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพบรษิัทของท่านต้องการพฒันาทกัษะการออกแบบรูปแบบการ

ปฏิบตัิงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตบริษัทของท่าน

ต้องการพัฒนาให้พนักงานมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานบริษัทของท่าน

ต้องการพฒันาบุคลากรให้มคีวามชํานาญดา้นการตรวจสอบชิ้นงานของการ

ผลติบรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาทกัษะการออกแบบชิน้งานของบุคลากรเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพด้านการผลติมคี่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .506ถึง 

.644  มคี่าไอเกนเท่ากบั5.568 

องคป์ระกอบท่ี 5 ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี 6ตวัแปร 

ประกอบด้วยตัวแปรบริษัทของท่านต้องการให้บริษัทญี่ปุ่นที่ถ่ายทอด

เทคโนโลยใีหต้อ้งมกีารร่วมทุนกนับรษิทัท่านตอ้งการใหบ้รษิทัญี่ปุ่นทีม่าลงทุน

มหีน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทท่านต้องการให้บริษัทญี่ปุ่นถ่ายทอด

เทคโนโลยทีีเ่ท่าเทยีมกนักบับรษิทัญีปุ่น่บรษิทัของท่านต้องการใหบ้รษิทัญี่ปุ่น

ทีม่าลงทุนในประเทศไทยถ่ายทอดเทคโนโลยใีหท้่านต้องการใหก้ารถ่ายทอด

เทคโนโลยจีะตอ้งไมม่อุีปสรรคทางดา้นความต่างของวฒันธรรมบรษิทัของท่าน

ตอ้งการนําเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาช่วยในการพฒันาบรษิทัมคี่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .465 ถงึ .807มคี่าไอเกนเท่ากบั 5.476 

องคป์ระกอบท่ี 6 ด้านคณุภาพของวตัถดิุบมี 5 ตวัแปร 

ประกอบดว้ยตวัแปรบรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาการหาแหล่งวตัถุดบิราคา

ถูกลกูคา้มคีวามตอ้งการซื้อสนิคา้ทีม่รีาคาถูกทาํใหบ้รษิทัตอ้งพฒันาศกัยภาพ

ของบรษิทับรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาการหาแหล่งวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ

ลกูคา้มคีวามตอ้งการซื้อสนิคา้ทีม่คีุณภาพทาํใหบ้รษิทัตอ้งพฒันาศกัยภาพ

ของบรษิทับรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาการหาแหล่งวตัถุดบิใหม่ๆ มคี่า

น้ําหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .590 ถงึ .727มคี่าไอเกนเท่ากบั 4.570 
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องคป์ระกอบท่ี 7 ด้านพฒันาสินค้ามี 4ตวัแปร 

ประกอบดว้ยตวัแปรบรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิใหม้คีวาม

แปลกใหมม่ากขึน้บรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาดดัแปลงผลติภณัฑข์องคู่

แขง่ขนัเป็นผลติภณัฑใ์หมข่องบรษิทับรษิทัของท่านตอ้งการพฒันาผลติภณัฑ์

ใหมท่ีไ่มเ่คยมใีนตลาดมคีวามร่วมมอืของกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกบัท่านทาํให้

บรษิทัตอ้งมกีารพฒันามคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .407 ถงึ .829มี

ค่าไอเกนเท่ากบั 3.747 

11.สรปุภาพรวม 

การวิเคราะห์ภาพรวมของปจัจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและ

นวตักรรมของภาคธุรกจิอุตสาหกรรมไทย พบว่า ปจัจยัของภาพรวมส่งผลอยู่

ในระดบัมาก โดยดา้นการพฒันากระบวนการผลติเป็นดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 

เมือ่พจิารณาเป็นรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร ด้านที่มคี่าเฉลี่ย

สงูสุดคอื ดา้นการพฒันากระบวนการผลติ ทัง้นี้เนื่องจากอุตสาหกรรมดงักล่าว

เป็นอุตสาหกรรมที ่มกีารพฒันาระบบการผลติอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ และ

เน้นการลดต้นทุนจากกระบวนการผลิต ฉะนัน้การพัฒนานวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมทัง้สามควรมีส่วนในการลดต้นทุนในการบวนการผลิต ส่วน

อุตสาหกรรมสิง่ทอ คอื ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทัง้นี้เนื่องจาก

กระบวนการผลติส่วนใหญ่ยงัต้องใชแ้รงงานมนุษย์ ซึ่งการต้องใชท้กัษะ ฝีมอื 

ตลอดจนความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์มากว่าอุตสาหกรรมอื่น ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัเรือ่ง นวตักรรมทางการตลาดดา้นการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ของ

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย[8]พบว่าธุรกิจได้ให้ความสําคญัทางด้าน

นวัตกรรมทางการตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในระดับมาก

เพราะว่าธุรกจิได้ใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่อย่างสมํ่าเสมอ

รวมทัง้การพฒันาจะตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มลกูคา้เป็นสาํคญัและยงัตอ้งคาํนึงถงึ

คุณภาพของผลติภณัฑเ์ป็นสาํคญั 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 7 

องค์ประกอบ ซึ่งทัง้ 7 องค์ประกอบเป็นองค์ปะกอบที่ส่งผลที่จะให้บรษิัท

สามารถมนีวตักรรมใหม่เกิดขึ้นได้ นัน่คือ บรษิัทต้องการนวตักรรมในการ

พฒันากระบวนการผลติเพื่อที่จะลดต้นทุน สามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ทัง้นี้

ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนอย่างดจีากบรษิทัทัง้งบประมาณ เวลา เครื่องมอืต่างๆ 

บริษัทต่างๆมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีการสนับสนุนเพื่อที่จะ

สามารถพฒันานวัตกรรมได้  ซึ่งสอดคล้องกบัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่าง

นวตักรรมทางการตลาดกบัความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสินค้า

เกษตรส่งออกในประเทศไทย[9]พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกจิในประเทศไทยควร

ให้ความสํ าคัญและมีการศึกษาถึงการสร้างนวัตกรรมทุกด้าน  คือ 

ความสามารถหลักทางเทคโนโลยีด้านความต้องการของลูกค้าด้านการ

วิจยัค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และด้านการจดัการที่เป็นเลิศเพื่อให้สามารถ

เข้าถึงความคาดหวังในตัวสินค้าและบริการของลูกค้าเป็นผู้นําในการ

สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆออกสู่ตลาดไดท้ําใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ

ในการแข่งขนักบัธุรกิจอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกนัได้สอดคล้องกบัเรื่อง

รูปแบบปจัจัยการมุ่งเน้นการตลาดปจัจยัการมุ่งเน้นการบริการปจัจยัด้าน

องคก์รและปจัจยันวตักรรมการบรกิารทีส่่งผลต่อผลประกอบการของธุรกจิสปา

เพื่อสุขภาพในประเทศไทย[10]พบว่า รูปแบบปจัจยัการจดัการธุรกจิสปาเพื่อ

สุขภาพสําคญัที่สุดคือปจัจยัการมุ่งเน้นการตลาดรองลงมาได้แก่ปจัจยัการ

มุ่งเน้นการบรกิารปจัจยัดา้นองค์กรและปจัจยันวตักรรมการบรกิารตามลําดบั

และส่งผลต่อผลประกอบการคอืยอดขายมากทีสุ่ดรองลงมาคอืผลกําไรลูกค้า

และภาพลกัษณ์คุณภาพการบรกิารตามลาํดบั 

12.ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 

12.1 งานวจิยัครัง้น้ีกลุ่มอตุสาหกรรมทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างยงัไมค่รอบคลุมทกุ

อตุสาหกรรม ควรทีจ่ะศกึษาอตุสาหกรรมทีไ่มไ่ดศ้กึษาในครัง้น้ี 

12.2 งานวจิยัในครัง้น้ีเป็นการสํารวจในภาพรวมและรายดา้น เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูเชงิลกึ 

ควรมกีารเกบ็ขอ้มลูในประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจงในดา้นทีส่ง่ผลต่อการพฒันานวตักรรม

มากๆ เชน่การพฒันากระบวนการผลติ การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เป็นตน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบัน้ีสําเรจ็ลุลว่งดว้ยความอนุเคราะหง์บประมาณจากสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุน่ และไดร้บัความกรณุาจาก รศ.ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์รองอธกิารบดี

ฝา่ยวิจยัและบรกิารวิชาการ ที่ได้ใหค้ําปรกึษา แนะนํา ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ  คณะผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมทีไ่ด้กรุณาใหข้อ้มลูในการจดัทํางานวจิยัฉบบัน้ี  ตลอดจน

ความรว่มมอืเป็นอย่างดขีองผูว้จิยั 
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การศึกษาพฤติกรรมการรบัข่าวสารของ Gen-M 

THE STUDY OF GEN-M ON CONSUMPTION INFORMATION BEHAVIOR 
ทวิา พารค์1, นรมน ฤทยัวาณิชกุล2 
คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทยญีปุ่น่ 

1 tiwa@tni.ac.th 
2 noramon.rue@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคข่าว

ผ่านสื่อของกลุ่ม Gen-M เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดย

เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างคอื กลุ่มGen-M ซึ่งเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยั ทัง้

เพศชายและหญิง มอีายุระหว่าง18 – 24ปี เป็นจํานวน 420 คน วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ นํามาวิเคราะห์และหา

ข้อสรุปภายใต้แนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องที่ได้นํามาประกอบใน

การศึกษาครัง้น้ี จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศ

หญงิ มกีารบรโิภคขา่วสารทีม่าก โดยประเภทขา่วอนัดบัแรกที่มคีวามถี่ในการ

บริโภคมากที่สุดคือ สถานการณ์ปจัจุบัน ส่วนช่องทางที่ใช้ในการบริโภค

ข่าวสารอันดบัแรกคือ เว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ที่มีความถี่เข้าชมมากที่สุดคือ 

Pantip.com นอกจากน้ี อกีหน่ึงช่องทางสําคญัที่คนกลุ่มน้ีใช้ในการรบัข่าวสาร

คอื โทรทศัน์ตามมาดว้ยช่องทางไลน์ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่กําลงันิยมอยู่

ในขณะน้ี และถ้าหากต้องการสื่อสารใหต้รงกบัความต้องการของกลุ่มGen-M 

ควรมกีารนําเสนอข่าวในรูปแบบที่เน้ือหาสัน้และกระชบั ที่สําคญัเน้ือหาต้อง

ผา่นการวเิคราะหม์าแลว้ และจะยิง่น่าสนใจมากขึน้หากใสร่ปูภาพประกอบ 

คาํสาํคญั:  Gen-M , พฤตกิรรมการรบัขา่ว 

Abstract 

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 

network that is popular at the moment. And if you want to 

communicate, to meet the needs of the Gen-M should have a  

 

presentation in form, content, short and concise. Through the analysis 

of the important contented. And will even more interesting if put 

pictures. 

1.บทนํา 

ในปจัจุบนัเป็นยุคสงัคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) ซึ่ง

เป็นสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะข่าวสารซึ่งเป็นสิง่ที่คนใน

ยุคน้ีให้ความสําคญัและให้ความสนใจมาก เพื่อที่จะรบัรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในปจัจุบนัและนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งจะ

สอดคลอ้งกบั [1] คําทีว่่า “ขอ้มูลคอือํานาจ” (Information is power) หมายถงึ 

คนที่สามารถนําข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คนนัน้ก็จะมอีํานาจ และ

ไดเ้ปรยีบคนอื่นโดยเฉพาะ “ข่าว”  ซึ่งเป็นขอ้มูลที่สําคญัและจําเป็นต่อคนใน

สงัคม เน่ืองจากในปจัจุบนัโลกได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปมีการรวมระหว่างสื่อ

ดัง้เดิมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเกิดเป็นสื่อใหม่และทําให้พฤติกรรมในการ

บรโิภคข่าวเปลี่ยนแปลงไปดว้ย ทุกคนสามารถมสีื่อเป็นของตวัเองได ้โดยไม่

ตอ้งจา่ยเงนิมากเหมอืนในอดตีหรอือาจจะไมต่อ้งเสยีค่าใช้จ่ายเลย สามารถรบั

ข่าวสารได้ทุกเวลาที่ต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกบัทีว่่า [2] เทคโนโลยใีหม่ๆ ทํา

ให้เกดิการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตขิองการบรโิภคข่าว ซึ่งเป็นช่องทางในการ

แลกเปลี่ยนกบัสงัคมโดยสามารถสร้างเรื่องราวและบอกต่อด้วยตนเองผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ หรือเครือข่ายออนไลน์ บริษัท 

Nielsen ได้สํารวจเกี่ยวกบัสื่อหนังสือพมิพ์ในประเทศไทยปี 2554 พบว่า

ผู้บริโภคมีการอ่านหนังสือพิมพ์ในหลายลักษณะด้วยกัน โดยอ่านจาก

หนังสอืพมิพ์ที่เป็นสื่อดัง้เดมิและอ่านจากสื่อออนไลน์ หรอืบางคนอาจจะอ่าน

จากทัง้สองสื่อและที่สําคญัผู้อ่านหนังสอืพิมพ์ที่เป็นสื่อดัง้เดิมนัน้มแีนวโน้ม

ลดลงเรื่อยๆ 

ในการเปิดรบัสื่อของบุคคลนัน้ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั โดยเฉพาะเมื่อ

คนเราตอ้งการขอ้มลูในการตดัสนิใจ หรอืเมื่อเกดิความไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง ความต้องการสื่อกจ็ะยิง่เพิม่มากขึน้ [3] คนเราจะเลอืกเปิดรบัสื่อที่ตรง

กบัความตอ้งการประสบการณ์ ความเชื่อ ทศันคต ิหรอืความสนใจของตนเอง 

[2] คนเราจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
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ลกัษณะเฉพาะ ปจัจยัต่างๆ และเกณฑ์การเลือกสื่อ เช่น เลือกสื่อที่สามารถ

จดัหามาได ้(Availability) เช่น คนในต่างจงัหวดัมกัจะเปิดรบัสื่อวทิยุเป็นหลกั 

เพราะสามารถหาซื้อไดง้่ายและมรีาคาถูก สะดวกต่อการพกพา เลอืกสื่อที่ตน

สะดวกและนิยม (Convenience Preferences) เช่น บางคนนิยมฟงัข่าวทาง

วทิยุขณะขบัรถ บางคนชอบดูโทรทศัน์พรอ้มรบัประทานอาหาร บางคนชอบ

อ่านหนังสือในห้องน้ํา หรือบางคนชอบอาจจะชอบให้คนอื่นสรุปข่าวให้ฟงั 

เป็นต้น เลอืกสื่อตามความเคยชนิ (Accustomed) คนเราส่วนใหญ่มกัมคีวาม

เคยชิน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ใหญ่อาจจะชอบฟงัวทิยุหรือโทรทศัน์

เป็นหลกั หรอืวยัรุ่นนิยมรบัข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่สนใจสื่ออื่น

เลย ลกัษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) สื่อต่างๆกจ็ะมลีกัษณะ

เด่นแตกต่างกันไปทัง้ข้อดีและข้อเสีย เช่น หนังสือพิมพ์ ให้รายละเอียดที่

มากกว่าสื่ออื่นๆ ราคาถูกและหาได้ง่าย โทรทศัน์ ทําให้เราเห็นภาพชดัเจน

เห็นภาพจริงในเหตุการณ์ แต่อาจจะบอกรายละเอียดไม่หมดเพราะมีเวลา

จํากดั ส่วนบางคนที่ไม่มเีวลาเลือกที่จะฟงัวิทยุ เพื่อความรวดเร็วในการรบั

ข่าวสาร และสามารถทําอย่างอื่นไปด้วยได้ เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน 

(Consistency) ผูร้บัสารจะเลอืกสือ่ทีส่อดคลอ้งกบัความรูค้่านิยมความเชื่อและ

ทศันคติของตนเลือกตามการเลอืกสรร (Selective Process) แต่ละคนจะมี

ประสบการณ์ทศันคตคิวามเชื่อและความต้องการที่ต่างกนัไป ทําใหก้ารเลอืก

รบัข่าวสารนัน้แตกต่างกันไปด้วย ถึงแม้ว่าคนเรานัน้จะมีความต้องการ

วตัถุประสงค์ในการเปิดรบัสื่อและพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนั [4]  

ในปจัจุบนัเข้าสู่ยุคดิจทิลัทําให้มพีฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

โดยใหค้วามสาํคญักบัสื่อออนไลน์มากขึน้โดยใช้สมารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ซึ่งมี

ความสาํคญัมากในยคุปจัจบุนั 

ณ ปจัจุบัน นักการตลาดให้ความสําคญักบั Gen-M (Millennial 

Generation ) [5] จากผลสํารวจของสํานักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่ามปีระมาณ 

9 ล้านคน มอีายุระหว่าง 18 - 24 ปีแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคอืกําลงัศกึษาอยู่

ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโทส่วนอกีกลุ่มหน่ึงคอืกลุ่มที่เริม่ทํางาน (อายุ

งานไม่เกนิ4ปี) เป็น Generation ที่ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารอย่างรวดเรว็

สํานักงานสถติิแห่งชาต ิพบว่าการอ่านหนังสอืของประชากรปี 2551 มผีู้อ่าน

หนังสอืพมิพ์ประมาณ 28.4 ล้านคนโดยวยัรุ่นและวยัทํางานมอีตัราใกล้เคยีง

กนั 57% และ 56% รองลงมาคอืวยัสงูอาย ุ25% และวยัเดก็19% โดยประเภท

เน้ือหาที่ชอบอ่านมากที่สุดคอืข่าว 89% ดงันัน้จากสถานการณ์ดงักล่าวทําให้

ผู้วิจยัเห็นแนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการบริโภคข่าวของกลุ่มวยัรุ่นซึ่งเป็น

กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษา “พฤติกรรมการรบัข้อมูลข่าวสารของ 

Gen-M” ว่าผู้บริโภคในกลุ่มGen-Mนัน้มีพฤติกรรมในการบริโภคข่าวสาร

อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสื่อช่วงเวลาที่ใช้ในการรบัข่าว สิง่ต่างๆที่ใหค้วามสนใจ 

ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตที่มีต่อการนําเสนอข่าว โดยข้อมูลที่ได้จากการ

วจิยัครัง้น้ีองค์กรสื่อต่างๆ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อ

กําหนดนโยบายการผลติข่าวใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคข่าว

ในกลุ่ม Gen-M ได ้

 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั Generation M (Millennium Generation) 

[6] คาํนิยามของกลุ่มคน Gen-M คอื ”ตดิสื่อออนไลน์ บ้าแชท ขีเ้บื่อ 

เหอ่ของแบรนด ์ชอบเป็นตวัของตวัเองและไม่อยากซ้ําใคร” ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้

ทีน่่าจบัตามองดว้ยพฤตกิรรมหลายๆอย่างทําใหน้ักการตลาดต้อง “คดิใหม่ทํา

ใหม่” เพื่อให้โดนใจคนกลุ่มน้ีที่เกิดมาในยุคสื่อสงัคมออนไลน์ อยู่กบัโลก

ออนไลน์ตลอดเวลา ทัง้การรบัขา่วสารและการใชแ้อพพลเิคชัน่ จากการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนกลุ่มน้ีมีจํานวนประมาณ 9 ล้านคน 

นอกจากน้ีปญัญาสมาพนัธเ์พื่อการวจิยัความเหน็สาธารณะแห่งประเทศไทยปี 

2551 ไดท้ําการสาํรวจคา่ใช้จ่ายของกลุ่มวยัรุ่นพบว่ามคี่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000 -

10,000 บาทต่อคนต่อเดอืนหรอืคดิเป็นมูลค่าการใช้จ่ายคดิเป็น 44,800 ล้าน

บาทต่อเดอืน ซึง่ในทางการตลาดถอืว่าเป็นกลุ่มมกํีาลงัซื้อสูงและมกีารจบัจ่าย

ใชส้อยทีน่่าสนใจ 

ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้หญิงวยัน้ีคอื มคีวามสุขกบัการกินแต่งตวัช้อป

ป้ิง ไม่ชอบที่จะอ่านหนังสอื แต่ชอบใช้อนิเตอรเ์น็ตมากกว่า ชอบพบปะผู้คน

เพื่อหาความรู ้ชอบพกกล้องดจิติอลและนาฬิกาตดิตวั อยากรวยและมเีงนิใช้

ก่อนจะอายุมาก ส่วนผู้ชายจะต้องการดูดีมีสไตล์ ชอบออกกําลังกาย ให้

ความสาํคญักบัแฟน ชอบเฮฮาอยูก่บัเพื่อน และสิง่ทีพ่กตดิตวัคอืสมารท์โฟน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่ม

นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

จากการศึกษาและสํารวจของบริษัท Acorn Thailand สํารวจ

เกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยั ซึ่งมีอายุ

ประมาณ 18-22 ปี พบวา่นักศกึษามหาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร จะตดิสื่อ

ออนไลน์มากกว่ากลุ่มนักศกึษามหาวทิยาลยัในต่างจงัหวดั ซึ่งจะใช้เวลามาก

กับโลกอินเตอร์เน็ต ในการบริโภคข่าวสารของกลุ่มนักศึกษานัน้ มีความ

แตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา อุปกรณ์ที่ใช้ในการรบัสื่อ และสถานที่ที่แตกต่าง

กนั ซึ่งในวนัธรรมดานักศึกษาจะรบัข่าวสารได้มากในเวลาตอนเช้าและตอน

เยน็จนถงึเวลากลางคนื เพราะว่าต้องไปมหาวทิยาลยัจงึทําใหไ้ม่มเีวลา และ

มกัจะฟงัวทิยุในระหว่างเดนิทาง นักศึกษาส่วนมากจงึมกัจะรบัข่าวผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตตลอดทัง้วนั เพราะว่าสะดวกและรวดเร็ว ส่วนในวนัหยุดนัน้

นกัศกึษาจะตื่นสายกนัเพราะวา่ไมม่เีรยีนและมเีวลามากกว่าวนัธรรมดา ถ้าอยู่

บา้นกจ็ะเปิดโทรทศัน์ทิง้ไวท้ ัง้วนั แต่จะไมค่่อยมรีายการขา่ว ส่วนอนิเตอรเ์น็ต

กจ็ะเล่นทัง้วนัรบัขา่วสารต่างๆ ไมว่า่จากเพื่อนหรอืสื่อต่างๆโดยตรง ส่วนวทิยุ

กจ็ะฟงัระหวา่งเดนิทางเหมอืนในวนัธรรมดา นอกจากน้ีขอ้มูลจาก [5] กล่าวว่า

สื่อที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นนั ้นอันดับแรกคือ โทรทัศน์มีส ัดส่วน 40% 

รองลงมาคอืเวบ็ไซต์ 26% และโซเชยีลมเีดยี 19% เน่ืองจากคน Gen-M เกดิ

มาในยุคของสื่อสงัคมออนไลน์ดงันัน้ “กูเกลิ” (Google) จงึเป็นเครื่องมอืที่ถูก

ใช้ในการค้นหาขอ้มูลมากที่สุดซึ่งคนกลุ่มน้ีจะไม่จดจําชื่อเวบ็ไซต์เลย ดงันัน้

การทําการตลาดโดยเลือกสื่อออนไลน์แบรนด์ควรต้องนํากลยุทธต์่างๆมาใช้

เพื่อให้แบรนด์ถูกเสริ์ชเป็นอนัดบัแรกๆ ส่วนสื่อสงัคมออนไลน์เฟสบุ๊คยงัมา

เป็นที่หน่ึง แต่ถ้าเป็นแฟนเพจขององค์กรหรือสินค้า การกดไลค์ให้นัน้เป็น

เรื่องปกติแต่มกัจะไม่อ่านข้อมูลที่ฟีดมา จะเลือกอ่านเฉพาะต้องการใช้งาน

เท่านัน้ และรายการในยูทูบที่คน Gen-M ชื่นชอบจะเป็นรายการนําเสนอ

เรื่องราวสัน้ๆงา่ยๆและคาแรก็เตอรพ์ธิกีรทีด่สูนุก 

3.วตัถปุระสงคข์องการทาํวิจยั 

3.1 เพื่อสาํรวจพฤตกิรรมการบรโิภคขา่วผา่นสื่อของกลุ่ม Gen-M 

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

426



ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหาศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยต่างๆ ในการบริโภค

ขา่วสารไดแ้ก่ ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์ปจัจยัทางการศกึษา และพฤตกิรรม

การบรโิภคขา่วสารในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธรุกจิสื่อ 

3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย มุ่งศึกษากลุ่ม Gen-M ซึ่งเป็นนักศึกษา

มหาวทิยาลยั ทัง้เพศชายและหญิง ซึ่งมอีายุระหว่าง 18 – 24 ปี เป็นจํานวน 

420 คน 

4. ผลของการวิจยั 

จากแบบสอบถามที่แจกไปทัง้หมดจํานวน 420 คนพบว่ามผีู้ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 382 คน (91%) ที่บริโภคข่าวสารและมีเพียง 38 คน 

(9%) ทีไ่มบ่รโิภคขา่วสาร จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจํานวน 382 

คนพบวา่เป็นเพศหญงิ 199 คน (52%) เพศชาย 177 คน (46%) และเพศอื่นๆ 

6 คน (2%)   

จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจํานวน 382 คนพบว่าผู้ที่

อาย ุ21ปี 136 คน (36%) อายุ 20 ปี 88 คน (23%) อายุ 18 ปี 54 คน (14%) 

อาย ุ22 ปี 51 คน (13%) อาย ุ19 ปี 36 คน (9%) และอายุ 23 ปีขึน้ไป 17 คน 

(5%) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ช ัน้ปีที่ 4 จํานวน 136 คน (36%) 

ชัน้ปีที่ 3 จํานวน 115 คน (30%) ชัน้ปีที่ 1 จํานวน 78 (20%) ชัน้ปีที่ 2 

จํานวน 50 คน (13%) และมากกว่า 4 ปีจํานวน 3 คน (1%) ผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 254 คน (66%) และ

มหาวิทยาลยัรฐับาล 128 คน (34%) และส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000-10,000 

บาทจาํนวน 163คน (43%) รายไดน้้อยกว่า 5,000 บาทจํานวน151คน (40%) 

รายได้ 10,000-20,000 บาท จํานวน 54 คน (14%)  รายได ้20,000-30,000 

บาทจาํนวน 12คน (3%) และรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทจาํนวน 2 คน (0%) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการบรโิภคข่าวประเภท

สถานการณ์ปจัจุบนัมากที่สุดคือ 339 คนเน่ืองจากในสงัคมปจัจุบนัมีความ

เคลื่อนไหวในด้านต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับประชาชนทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ซึ่งทําให้สามารถติดตามสถานการณ์ในปจัจุบันได้อย่างใกล้ชิด 

ตามมาดว้ย 298 คนทีเ่ลอืกตดิตามขา่วบนัเทงิ/ดารา โดยเฉพาะเพศหญิง ส่วน

ใหญ่จะนิยมดูละครมักจะมีดาราที่ตัวเองชื่นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ 

นอกจากน้ีข่าวเทคโนโลยีมคีนเลือกติดตามถึง 280 คน ซึ่งทําให้เห็นว่าคน

กลุ่มGen-M เกดิมาในยุคเทคโนโลย ีซึ่งจะใหค้วามสําคญักบัเทคโนโลยตี่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นสมารท์โฟน แท็บเลต็ คอมพวิเตอร ์รวมไปถึงเกมแอพพลิเคชัน่

ต่างๆที่กําลงัเป็นที่นิยมและเข้ามาใหม่ตลอดเวลา และมผีู้ตอบแบบสอบถาม

จาํนวน 273 คน ทีต่ดิตามข่าวการเมอืง ซึ่งในปจัจุบนัถอืว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจ

เพราะจะทําใหเ้หน็อนาคตของประเทศไทยว่าจะเดนิในทศิทางใด และสุดท้าย

ติดตามข่าวต่างประเทศเป็นจํานวน 264 คน ซึ่งประเทศไทยกําลงัจะเข้าสู่

อาเซยีนจะเหน็ไดช้ดัว่าคนกลุ่มน้ีจะตดิตามข่าวสารจากต่างประเทศทัว่โลกซึ่ง

จะนํามาปรบัใช้ในชวีติปจัจุบนัเพื่อให้ทนัต่อโลกและนําไปวางแผนในอนาคต

ได ้

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ช่องทาง

บรโิภคข่าวสารอนัดบัแรกคอื เวบ็ไซต์จํานวน 360 คน เน่ืองจากคน Gen-M 

เกิดมาในยุคของเทคโนโลย ีซึ่งจะตดิสื่อออนไลน์มาก โดยจะรบัข่าวสารผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเวบ็บอร์ดในการแลกเปลี่ยนพูดคุยและเวบ็เกี่ยวกบั

สิง่ใดสิง่หน่ึงโดยตรง ทําให้เหน็ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจําวนั

ของกลุ่มคน Gen-M  อนัดบัสองมคีนเลอืกโทรทศัน์จาํนวน 334 คนซึ่งทําให้

เหน็วา่โทรทศัน์ยงัคงเป็นช่องทางสําคญัและคนกลุ่มน้ียงัใหค้วามสนใจอยู่โดย

จะรบัชมข่าวผ่านทางรายการข่าวในเวลาต่างๆ นอกจากน้ี 301 คนยงัใช้

ช่องทางไลน์ในการบรโิภคขา่ว ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ในการพูดคุยโดยส่วนใหญ่

จะรบัข่าวสารผ่านทางเพื่อนครอบครวัและคนรู้จกันอกจากน้ียงัสามารถรบั

ข่าวสารจากองคก์รต่างๆผา่น Official Account ได้และจุดเด่นของไลน์คอืมี

สตกิเกอร์ที่เพิม่สสีนัในการพูดคุยในปจัจุบนัคนส่วนใหญ่อาจจะคดิว่า Gen-M 

ไม่นิยมอ่านหนังสอืพมิพ์แต่จากการสํารวจพบว่ามคีนเลือกหนังสอืพมิพ์มาก

ถงึ 272 คนอาจเป็นเพราะว่ามคีวามน่าเชื่อถือในการอ่าน ไม่ต้องผ่านหลาย

ขัน้ตอน หาซื้อได้ง่ายและมรีาคาถูกนอกจากน้ีหนังสอืพมิพ์ออนไลน์มจีํานวน 

223 คนทีใ่หค้วามสนใจจะรบัข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซต์สํานักข่าวโดยตรงซึ่งจะ

แบ่งขา่วออกเป็นหมวดหมูม่ที ัง้รปูและรายละเอยีดทีน่่าสนใจ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการใช้เวบ็ไซต์บรโิภคข่าว

เลอืก Pantip มากที่สุด มจีํานวน 299 คนซึ่งเป็นเวบ็บอรด์สําหรบัแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็และประสบการณ์ ซึง่คน Gen-M จะนําประสบการณ์และเรื่องราว

ที่มคีนมาแชร์มาปรบัใช้และเป็นแนวทางในการใช้ชีวติประจําวนั จะแบ่งตาม

หมวดหมู่ เช่น ห้องสยามสแควรจ์ะเกี่ยวกบัชีวติวยัรุ่นการเรยีนและความรกั 

ต่อไปเป็น Youtube จํานวน 208 คน ซึ่งรวบรวมคลิปวดีโิอที่คนทัว่ไปและ

องคก์รสามารถสรา้งไดโ้ดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ จะตดิตามข่าวยอ้นหลงั

รายการต่างๆ หรือเหตุการณ์ทัว่ไปที่คนนํามาแชร์ไว้ตามมาด้วย Dek-D 

จาํนวน 201 คนเป็นเวบ็บอรด์สาํหรบัวยัรุ่นที่สามารถแลกเปลี่ยนความคดิเหน็

และมมีมุนกัเขยีนสาํหรบัไวแ้ต่งและอ่านนิยาย นอกจากน้ี Sanook 92 คนเป็น

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเวบ็ไซต์ที่นิยมสําหรบัคนทุก

วยั Mthai 71 คนและอื่นๆ 20 คนซึ่งเวบ็ไซต์อื่นๆ เช่น Teenee เวบ็ไซต์ที่

เกีย่วกบัเทคโนโลยตี่างๆเป็นตน้ 

จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจํานวน 382 คนพบว่า

รูปแบบในการนําเสนอที่กลุ่ม Gen-M มีความถี่ในการเลือกมากที่สุดคือ 

เน้ือหาต้องสัน้และกระชบั 350 คน เพราะGen-M ไม่ชอบเน้ือหาและตวัอกัษร

ที่เยอะที่สําคญัคือต้องผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว และต้องมีความน่าเชื่อถือ

จํานวน 342 คนเพราะในยุคน้ีข่าวในสื่อออนไลน์นัน้มาเร็วแต่ว่าไม่มีความ

ถูกต้องบ้างก็เป็นข่าวโคมลอยหรือถูกบิดเบือนความจริงมาแล้วและต้องมี

รูปภาพประกอบ 333 คน เพื่อให้เห็นภาพเหตุการณ์จรงิและทําให้น่าสนใจ

มากขึน้นอกจากน้ี 273 คนยงัเหน็ว่าต้องนําเสนอได้รวดเรว็ เพราะปจัจุบนัน้ี

Gen-M จะรบัขา่วผา่นสื่อออนไลน์โดยใช้สมารท์โฟน ไอแพดหรอืแทบ็เลต็ ซึ่ง

ต้องใช้อินเตอรเ์น็ตในการเชื่อมต่อทําให้ต้องการนําเสนอที่รวดเรว็ไม่ต้องรอ

โหลดขอ้มูลนานเพราะถ้าเกิดขอ้มูลโหลดนาน Gen-M จะไม่ทนรอและจะปิด

ขอ้มูลนัน้ไปเลยสุดท้าย 257 คนต้องการให้นําเสนอข่าวแบบที่มรีายละเอียด

มากเพราะชอบอ่านและทําความเขา้ใจเองโดยจะนํามาสรุปตามความเข้าใจ

ของตนเอง 

5. บทสรปุ 
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จากการศกึษาพบว่ามผีู้ตอบแบบสํารวจที่บรโิภคข่าวสารมทีัง้หมด 

382 คนส่วนใหญ่นัน้เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุ 20-21 ปี เท่ากับว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช ัน้ปีที่ 3-4  ศึกษาอยู่มหาวทิยาลยัเอกชน 

สําหรบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีรายได้น้อยกว่า 5,000 -

10,000 บาท พบว่ากลุ่มGen-M บรโิภคข่าวประเภทสถานการณ์ปจัจบุนัมาก

ที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์ทัง้ทางตรงละทางอ้อม ทําให้สามารถตดิตามข่าวสาร

ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและรู้ความเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ จะทําให้ผู้รบัข่าวสารนัน้

ปรบัตัวได้ทันเหตุการณ์ ในส่วนของช่องทางที่ใช้นัน้พบว่าอนัดบัแรกเป็น

เวบ็ไซต์ เน่ืองจากคน Gen-M น้ีเกดิมาในยุคของเทคโนโลย ีซึ่งอินเตอรเ์น็ต

ถอืเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจําวนัของคนกลุ่มน้ี โดยจะรบัข่าวสารผ่านทางสื่อ

ออนไลน์มากกวา่สื่อดัง้เดมินัน่คอืโทรทศัน์ จะเหน็ว่าถงึแมก้ลุ่ม Gen-M จะตดิ

สื่อออนไลน์มากขนาดไหนแต่โทรทัศน์ยังคงเป็นช่องทางที่คนกลุ่มน้ีให้

ความสําคญัและความสนใจอยู่ซึ่งเวบ็ไซต์ที่ใช้บริโภคข่าวเป็นอนัดบัแรกคือ

Pantip เน่ืองจากเป็นเว็บบอร์ดที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ต่างๆได้ ทําใหม้คีวามคดิเหน็จากหลายมุมมองไม่จํากดัทัง้อายุ

เพศรวมถงึการศกึษาและอาชพี สว่นรปูแบบในการนําเสนอข่าวที่คนกลุ่มน้ี ให้

ความสนใจมากทีส่ดุตอ้งมเีน้ือหาทีส่ ัน้และกระชบั อาจเป็นเพราะ Gen-M ชอบ

ความรวดเร็ว ไม่ชอบอ่านเน้ือหาที่เยอะเกินไป และที่สําคญัเน้ือหาต้องผ่าน

การวเิคราะห์มาแล้ว และมคีวามน่าเชื่อถือ เพราะปจัจุบนัข่าวในสื่อออนไลน์

นัน้รวดเร็ว แต่ว่าไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีทัง้ข่าวโคมลอยและข่าวที่ถูก

บิดเบือนมาแล้วและถ้าจะให้คนกลุ่มน้ีสนใจนัน้ต้องใช้รูปภาพประกอบ เพื่อ

ดงึดดูความสนใจจากกลุ่ม Gen-M 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยท์ี่ปรกึษา ที่ช่วยสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัชิ้นน้ี  

ช่วยสอนวิธีการทําวิจยัและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอนวิธีการทําวิจยัแบบ

ปฏิบตัิจรงิทําให้สามารถเข้าใจการทํางานของการทํางานวจิยัได้เป็นอย่างด ี

ช่วยหาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาช่วยเสรมิในการเขยีนงานวจิยัชิ้นน้ีทําใหง้านชิ้นน้ี

มคีวามหมายเชงิวชิาการมากขึน้ 
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การรบัรู้และทศันคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีต่อS&Pเบเกอร่ี 

Perception and attitude of private university students toward S&P bakery  
ทวิา พารค์1, ปารฉิตัร อรยิะประเสรฐิ2 
คณะบรหิารธรุกจิสถาบนัเทคโนโลยไีทยญีปุ่น่ 

1 tiwa@tni.ac.th 
2 ppp.parichat@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจ ัยครัง้ น้ีกล่าวถึงปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของ

นักศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนที่มตี่อร้านอาหารและร้านเบเกอรี่และการรบัรู้

ทศันคตแิละความพงึพอใจต่อภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์และเบเกอรีข่องS&P  

เพื่อเรียนรู้และศึกษาปจัจยัที่แท้จริงที่สามารถนําไปปรบัปรุงแก้ไขและใช้

วางแผนในอนาคตไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึ

พอใจโดยใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามในการสํารวจเพื่อที่จะไดเ้รยีนรูแ้ละทราบ

ข้อมูลอย่างแท้จรงิจากการศึกษาพบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 

คนมนีกัศกึษาที่รบัประทานอาหารนอกบ้านจํานวน 392 คนและส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนส่วนเบเกอรี่นักศึกษาที่รบัประทานเบเกอรี่มี

จํานวน 374 คนโดยปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหาร

และเบเกอรี่ที่สําคญัที่สุดคอืรสชาติดแีละผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ

ต่อผลิตภณัฑ์ของS&Pในด้านการจําหน่ายมากที่สุดและมคีวามพงึพอใจด้าน

ราคาน้อยทีส่ดุจากแบบสอบถามทําใหท้ราบความต้องการของผูบ้รโิภคและนํา

ข้อมูลที่ได้รบัมาพฒันาปรบัปรุงและวางแผนในอนาคตเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจ 

คาํสาํคญั:  การรบัรู ้ ทศันคต ิ ความพงึพอใจผูบ้รโิภค 

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 

ปจัจุบนัผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่มจีํานวนมากมกีาร

แข่งขนัที่รุนแรงทําใหผู้้ประกอบการต่างหากลยุทธ์ใหม่ๆมาแย่งชงิตลาดและ

จําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาซึง่ทุกวนัน้ีพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้ไดเ้ปลี่ยนไปจากเดมิมกีารรบั

วฒันธรรมชาตติะวนัตกมากขึน้ทําใหม้บีทบาทในการดําเนินชวีติและผูค้นต่าง

ใช้ชวีติอย่างรบีเร่งเพื่อแข่งขนักบัเวลารายไดแ้ละรายจ่ายของผู้บรโิภคที่เพิม่

สูงขึน้จากการปรบัค่าแรงนโยบายของรฐับาลทําใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้

เปลี่ยนไปจะสงัเกตไดว้่าผู้บรโิภคนัน้มคีวามต้องการที่เพิม่มากขึน้ชอบความ

สะดวกรวดเร็วความหรูหราความต้องการการยอมรับในสังคมและนิยม

รบัประทานอาหารต่างชาตมิากขึน้ทัง้รา้นอาหารญี่ปุ่นเกาหลจีนีเวยีดนามฯลฯ

ที่มสีไตล์แตกต่างกนัทัง้ป้ิงย่างชาบูหรอืรา้นอาหารFast Food หรอืเบเกอรี่

ขนมปงัต่างๆทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ประหยดัเวลาความตอ้งการที่หลากหลาย

น้ีทําใหผู้้ประกอบการจําเป็นต้องหากลยุทธต์่างๆมาตอบสนองความต้องการ

ของผูบ้รโิภคเพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและตดัสนิใจซือ้ 

การตลาดในดา้นธรุกจิรา้นอาหารและเบเกอรีม่คีวามน่าสนใจมาก 

เน่ืองจากการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองด้านเบเกอรี่โดยในปี 2555 มูลค่า

ตลาดรวมเบเกอรีใ่นประเทศมมีูลค่าถงึ 7.0 พนัล้านบาทเตบิโตไม่ตํ่ากว่ารอ้ย

ละ 15-17 ต่อปี ([1]โดยทีแ่นวโน้มตลาดของเบเกอรีน่ัน้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่าย

ในการรบัประทานอาหารว่างของคนไทยที่ค่อนข้างสูงและจากศูนยว์จิยักสกิร

ไทยไดว้เิคราะหว์า่แนวโน้มทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้ในตลาดเบเกอรีค่อืผลติภณัฑแ์นว

สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารคาดการณ์ในปี 2556 ตลาด

รา้นอาหารทีเ่ป็นเครอืธรุกจิรา้นอาหารมมีูลค่าถงึ 97,431 ล้านบาทเตบิโตรอ้ย

ละ 14 จากปี 2555 [1] โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยที่ได้รบั

ความนิยมสงูกวา่รา้นอาหารอื่นเน่ืองจากกระแสนิยมและกลยุทธท์างการตลาด

ของผู้ประกอบการซึ่งสามารถสรุปได้ว่าทุกวนัน้ีผู้บริโภคมีความต้องการที่

สูงขึ้นและยินดทีี่จะจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนทําให้อตัราการ

เติบโตของร้านอาหารและเบเกอรี่เติบโตสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดธุรกิจ

ร้านอาหารและเบเกอรี่จํานวนมากจนเกิดการแข่งขันที่ รุนแรงทําให้

ผู้ประกอบการหลายรายได้ปิดกิจการลงเน่ืองจากผลกําไรที่ขาดทุนและการ

บรหิารงานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้ผูป้ระกอบธรุกจิต่างๆไมว่า่จะเป็นรา้นอาหารเบเกอรีเ่ครื่องดื่ม

กระเป๋าเสื้อผ้าฯลฯเป้าหมายที่สําคญัคอืผู้บรโิภคเพราะฉะนัน้ผู้ประกอบการ

ตอ้งสามารถรูค้วามตอ้งการของผูโ้ภคและสามารถตอบสนองความต้องการนัน้
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ไดโ้ดยใชป้จัจยัสว่นทางการตลาดคอืดา้นผลติภณัฑด์า้นราคาดา้นช่องทางการ

จาํหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาดซึ่งเป็นปจัจยัที่สําคญัในการสรา้งความ

แตกต่างกบัคูแ่ขง่และเป็นปจัจยัที่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคและการมี

ภาพลกัษณ์ที่ดจีะช่วยส่งเสรมิให้เพิม่คุณค่าในสายตาของผู้บรโิภคทําให้เกิด

การยอมรับมีความเชื่อมัน่และมีความน่าเชื่อถือเมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้

ภาพลกัษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาพลกัษณ์องค์กรผลิตภณัฑ์หรือบุคคลจะเกิดเป็น

ทศันคตติ่อสิง่นัน้จนเกดิความพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้และความภกัดกีบัองคก์รอกีดว้ย 

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎดีา้นการรบัรู ้

การรบัรู้  (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลเลอืกรบัรูจ้ดัการ

และตคีวามหมายต่างๆเพื่อเกดิความเขา้ใจการรบัรูข้องแต่ละคนสามารถสรา้ง

การรบัรู้ได้แตกต่างกันจากสิ่งเร้าเดียวกันเน่ืองจากมีกระบวนการรบัรู้ 3 

ขัน้ตอนคอืการคดัเลอืก (Selection) การจดัระเบยีบ (Organization) และการ

ตคีวาม (Interpretation )  โดยทุกวนัน้ีเราต่างพบเจอสิง่เรา้รอบตวัเรามากมาย

แต่กเ็ป็นไมไ่ดท้ีทุ่กคนจะใหค้วามสนใจกบัสิง่เรา้ทัง้หมดดงันัน้นักการตลาดจงึ

จําเป็นต้องเข้าใจถึงจติใจของผู้บรโิภคว่าต้องการอะไรเพื่อดงึดูดความสนใจ

ของลูกคา้ใหเ้กดิการรบัรูใ้หไ้ดเ้พราะการรบัรูม้อีทิธพิลทําใหเ้กดิพฤตกิรรมการ

ซื้อของผู้บริโภค [2] จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้

หมายถึงกระบวนที่ผู้บริโภคเลือกที่จะเปิดรบัข้อมูลผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 

และผา่นไปยงัสมองเพื่อประมวลผลทําใหเ้กดิการรบัรูซ้ึ่งแต่ละคนจะมกีารรบัรู้

ทีแ่ตกต่างกนั 

ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภคมหีลายปจัจยัที่ช่วยทําให้

ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรู ้ ([3] ดงัน้ี 

1.องคป์ระกอบทางดา้นเทคนิคคอืลกัษณะต่างๆที่นําเสนอขายทําให้ผูบ้รโิภค

เกิดการรบัรู้เช่นรูปแบบขนาดสีสนัถ้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งจะทําให้

ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจไดม้ากขึน้ 

2.ความพรอ้มดา้นจติใจของผูบ้รโิภคจะทําให้สามารถเปิดรบัข้อมูลและทําให้

เกดิการรบัรูไ้ดง้า่ยขึน้ 

3.ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการตัดสินใจหากมี

ประสบการณ์ที่ดีจะเปิดใจยอมรบัง่ายแต่ถ้ามปีระสบการณ์ไม่ดีจะทําให้เกิด

อคตแิละปฏเิสธการซือ้ 

4.สภาวะอารมณ์เป็นอารมณ์ความรูส้กึเวลานัน้ถ้าไม่พรอ้มจะไม่มสีมาธใินการ

รบัรูท้ําใหไ้มเ่กดิการรบัรูเ้ช่นอารมณ์โกรธหงดุหงดิ 

5.ปจัจยัทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการคิดและตัดสินใจตามสังคมหรือ

วฒันธรรมทีไ่ดร้บัการปลูกฝงัมา 

การรบัรู้ของแต่ละคนมปีจัจยัที่แตกต่างกนัดงันัน้ปจัจยัเหล่าน้ีจะม ี

ผลต่อการรับรู้ซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบและมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อด้วยดงันัน้ควรศึกษาปจัจยัที่เกิดเพื่อจะไดเ้ข้าใจและ 

เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดส้ามารถสรปุไดว้า่กระบวนการรบัรูค้อืกระบวนการรบัรูท้ี่มสีิง่ 

เรา้ภายนอก (External stimuli) คอืลกัษณะหรอืคณุสมบตัขิองสิง่เรา้และสิง่เรา้ 

ภายใน (Internal stimuli) คอืสิง่ที่อยู่ภายในที่เกดิจากรบัรู้จากประสบการณ์ 

หรอืความรูเ้ดมิในอดตีมากระทบกบัประสาทสมัผสัและสมองจะประมวลแปล 

ความหมายออกมาเป็นการรบัรู ้[4]  

จากแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการรบัรู้ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการรบัรู้มี

กระบวนการรบัขอ้มูลและจดัส่งขอ้มูลไปยงัประสาทสมัผสัและเกดิการตคีวาม

ทําให้เกิดการรับรู้ซึ่ งการรับรู้ เกิดจากสิ่ง เร้าภายในและภายนอกซึ่ ง

กระบวนการรบัรูข้องแต่ละคนจะทําใหม้คีวามรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบเมื่อเกดิการ

รบัรูแ้ล้วจะทําใหเ้กดิทศันคตคิวามเชื่อต่อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้และนําไปสู่การ

ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

ทศันคตเิป็นการกําหนดความคดิว่าชอบหรอืไม่ชอบสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่

เกิดจากประสบการณ์ความคิดเห็นความศรทัธาและการเรียนรู้ในอดีตจน

กลายเป็นความเชื่อ (Belief) ต่อสิง่นัน้ความเชื่อที่บุคคลสรา้งขึน้มาจะกระตุ้น

ให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมซึ่งการแสดงออกน้ีของแต่ละคนมคีวาม

แตกต่างทําใหท้ศันคตขิองแต่ละคนกแ็ตกต่างกนัดว้ยแต่ละบุคคลมทีศันคตติ่อ

ทุกสิง่บนโลกน้ีทัง้ต่อบุคคลสิง่ของอาหารเสือ้ผา้ฯลฯอาจจะเรยีกไดว้่าทศันคต ิ

(Attitude) คอืการประเมนิความรูส้กึและความโน้มเอยีงของบุคคลที่มตี่อสิง่ใด

หรอืความคดิใดที่เหนียวแน่นที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคสามารถ

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทศันคติประกอบด้วยด้านความรู้ความเข้าใจจาก

ประสบการณ์ที่ไดร้บัมาจากสิง่เรา้ทําใหเ้กดิความรบัรูแ้ละส่งผลต่อใหเ้กดิดา้น

อารมณ์และความรูส้กึและสง่ผลใหแ้สดงออกทางดา้นพฤตกิรรมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการดงันัน้ทศันคตจิะเปลีย่นแปลงไปตามการรบัรู ้

จากการแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัทศันคติและการรบัรู้ที่กล่าวมา

ขา้งต้นสรุปได้ว่ามปีจัจยัมากมายที่ส่งผลกระทบต่อทศันคติและการรบัรูข้อง

มนุษย์ทัง้จากปจัจยัภายนอกและภายในซึ่งทศันคติและการรบัรูข้องแต่ละคน

ขึน้อยูป่จัจยัทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์ในอดตีทําใหเ้กดิการรบัรูแ้ล้วตคีวามเป็น

ทศันคตทิีม่ตี่อสิง่นัน้และทําใหม้สีว่นต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัS&P 

มคีู่แข่งทางธุรกจิเป็นจํานวนมากมกีารแข่งขนักนัสูงเพื่อแย่งชงิลูกคา้งานวจิยั

น้ีจงึต้องการศกึษาทศันคตแิละการรบัรูข้องลูกคา้S&P  เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้เพื่อทําใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสูงสุดและใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาS&P ให้เป็นที่ยอมรบัและประสบ

ความสาํเรจ็ 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะมีการเรียงลําดบัความต้องการของตน

ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจความจาํเป็นและขอ้จํากดัทางการเงนิโดยการตดัสนิใจ

เลือกซื้อจะพจิารณาจากการรบัรู้ถึงคุณค่าที่จะได้รบัและต้นทุนที่จ่ายไปโดย

ความพงึพอใจของผู้บริโภคสามารถสร้างคุณค่าโดยผ่านคุณภาพ (Creating 

Value Through Quality) ) เป็นการสรา้งใหเ้กดิการรบัรูใ้นคุณภาพของธุรกจิ

สนิค้าหรอืบรกิารที่เกินความคาดหวงัของลูกค้าส่งผลทําใหค้วามพงึพอใจกบั

ลูกคา้ในทีส่ดุจากสมการน้ีลูกคา้จะพอใจกต็่อเมื่อผลประโยชน์ที่ไดร้บัมากกว่า
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ราคาแต่ถ้าราคาสูงเกินกว่าผลประโยชน์ที่ได้รบัจะเกิดความไม่พอใจวิธกีาร

สร้างคุณค่าจงึเป็นสําคญัโดยการสร้างความแตกต่างทัง้คุณค่าและคุณภาพ

ของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือ

คูแ่ขง่เพราะฉะนัน้ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) จะขึน้อยู่

กบัประโยชน์และคุณค่าที่ไดร้บัเทยีบกบัสิง่ที่คาดหวงัดงันัน้การสรา้งความพงึ

พอให้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือเหนือความคาดหวงัของลูกค้าจะทําให้

ความพงึพอใจและเกดิการซื้อซ้ํามคีวามจงรกัภกัดตี่อสนิคา้ความพอใจหรอืไม่

พอใจในความรู้สึกของลูกค้าเป็นการตอบสนองทางอารมณ์เมื่อลูกค้าได้

ประเมนิสนิคา้หรอืบรกิารนัน้โดยเปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัในใจจากความ

หมายความพึงพอใจที่กล่าวมาสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ

บุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบหลงัจากซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารไปแล้วกบั

ความคาดหวงัก่อนซื้อกบัสิ่งที่ได้รบัจริงๆหากการนําเสนอไม่ตรงกบัความ

คาดหวงัจะทําใหเ้กดิความรูส้กึไม่พงึพอใจจะเป็นภาวะความรูส้กึทางลบแต่ใน

ทางตรงขา้มหากนําเสนอตามความคาดหวงัจะเกดิความรู้สกึพงึพอใจจะเป็น

ภาวะความรู้สึกทางบวกและถ้าเกินความคาดหวงัจะทําให้ยิ่งพอใจมากขึ้น

ดงันัน้ตอ้งพยายามสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งทัง้ดา้นผลติภณัฑด์า้น

บรกิารดา้นบุคลากรด้านภาพลกัษณ์เพื่อใหเ้กดิคุณค่าในสายตาและความพงึ

พอใจดงัคํากล่าวของคอลเลอร์ [5] ที่ว่า“คุณค่าที่ส่งมอบแก่ลูกค้าคอืความ

แตกต่างระหว่างคุณคา่ลูกคา้รวม (Total  Customer Value) และต้นทุนรวม 

(Total Customer Cost) ” กลุ่มลูกคา้รวมคอืกลุ่มผลประโยชน์ที่ลูกคา้คาดหวงั

จะได้รบัก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนต้นทุนรวมคือต้นทุนที่ลูกค้าคาดหวงัว่าจะ

เกดิขึน้หลงัจากการซือ้และใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ 

3. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

3.1  เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อทัศนคติการรับรู้และความพึงพอใจต่อ

ภาพลกัษณ์S&P ของประชากรศาสตร์โดยมปีระชากรศาสตร์คอืเพศชัน้ปี

การศกึษาอายรุายได ้

3.2  เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของการบรโิภครา้นอาหารและเบเกอ

รีข่องนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

3.3  เพื่อศึกษาแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

ผลติภณัฑแ์ละเบเกอรีข่องS&P 

ขอบเขตการวจิยั 

 การวิจ ัยครัง้ น้ีเป็นการใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาการรับรู้และ

ทศันคติของนักศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนที่มตี่อร้านอาหารและเบเกอรี่ของ

S&P  ซึ่งทําการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างคอืนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนและ

รฐับาลชัน้ปีที ่1-4  ทุกเพศจาํนวน 400 คน 

 

4. ผลของการวิจยั 

จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนเพศหญิงจํานวน 

238 คนรอ้ยละ 60% และเพศชายจํานวน 157 คนร้อยละ 39% ส่วนใหญ่อยู่

ระดบัปีการศึกษาชัน้ปีที่ 3 ร้อยละ 37%  และมอีายุ 21 ปีรอ้ยละ 39%  โดย

ส่วนใหญ่เรยีนที่มหาวทิยาลยัเอกชนจํานวน 238 คนร้อยละ 60%  อาจเป็น

เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุช่วงเดียวกนักบัผู้ทําแบบสํารวจและเรียน

มหาวทิยาลยัเอกชนทําใหไ้ดร้บัความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามมากกว่า

มหาวทิยาลยัรฐับาลและส่วนใหญ่มรีายได้ 5,001-10,000 บาทจํานวน 178 

คนร้อยละ 45% อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามยงัเป็นนักศึกษาที่ยงัไม่

สามารถหาเงนิไดด้ว้ยตวัเองจงึทําใหส้ว่นใหญ่แลว้มรีายไดต้่อเดอืนประมาณน้ี 

4.1 พฤตกิรรมผูบ้รโิภครา้นอาหารและเบเกอรี ่

จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนมีจํานวนผู้ที่

รบัประทานอาหารนอกบ้านทัง้หมด 392 คนร้อยละ 98% อาจเป็นเพราะคน

ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายรวดเรว็ทําใหก้ารรบัประทานอาหารนอก

บา้นมคีวามตอ้งการมากกวา่ในอดตีโดยมปีจัจยัในการเลอืกรา้นอาหารของทุก

เพศที่สําคญัอนัดบัแรกคอืรสชาตดิโีดยเพศหญิงจํานวน 200 คนรอ้ยละ 25% 

และเพศชายจํานวน 132 คนร้อยละ 25% เพราะอาหารที่มรีสชาติดจีะทําให้

ผูบ้รโิภคมคีวามสขุทีไ่ดล้ิม้รสอาหารทีอ่รอ่ยและรูส้กึถงึความคุม้คา่ที่จะจ่ายเงนิ

เพื่อได้สิง่ที่ดทีี่สุดมาจนเกิดความพึงพอใจ ([5] และนักศึกษาที่มรีายได้ต่อ

เดือนที่อยู่ระหว่างตัง้แต่ 5,000 –10,000 บาทนัน้โดยมีความถี่ในการ

รบัประทานอาหารนอกบ้านทุกวนัหรอื3-4 ครัง้ / สปัดาหจ์ํานวน 144 คนรอ้ย

ละ 76% บ่อยครัง้กว่านักศึกษาที่มีรายได้มากซึ่งอาจเป็นเพราะว่านักศึกษา

อาศยัอยู่หอพกับรเิวณใกล้มหาวทิยาลยัและนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนมี

การรบัประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครัง้จํานวน 103 คนร้อยละ 54% ซึ่ง

มากกว่านักศึกษามหาวทิยาลยัรฐับาลเน่ืองจากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ เ ป็นนักศึกษา เอกชน 60%  ส่ วนจํานวนนักศึกษาที่ปกติ

รบัประทานเบเกอรีจ่ากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนนักศกึษา

ที่ร ับประทานเบเกอรี่มีจํานวน 374 คนร้อยละ 94%  โดยที่เพศหญิง

รบัประทานเบเกอรี่จํานวน 232 คนรอ้ยละ 63% มากกว่าเพศชายซึ่งอาจเป็น

เพราะว่าเพศหญิงชอบความสวยงามของรูปลกัษณ์เบเกอรีซ่ึ่งในปจัจุบนันิยม

ถ่ายรปูก่อนรบัประทานทัง้อาหารเบเกอรีห่รอืขนมต่างๆทีม่รีูปลกัษณ์สวยงาม

น่ารบัประทานอพัเดตผ่านโซเชยีลมเิดยีต่างๆเพื่อต้องการใหผู้ต้ิดตามมากด

ไลคเ์ยอะๆ 

4.2 ความพงึพอใจต่อภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑแ์ละเบเกอรีข่องS&P 

จากการทําแบบสอบถามนัน้ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจใน

ดา้นการจําหน่ายมากที่สุดโดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.04 อาจเป็นเพราะว่าผลิตภณัฑ์

และเบเกอรีข่องS&P นัน้มสีาขามากมายที่สามารถเลอืกซือ้ไดง้่ายและสะดวก

รวดเรว็รองลงมาคอืดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85  อาจจะ

เป็นเพราะวา่ผลติภณัฑข์องS&P มหีลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซื้อทัง้เคก้ขนมปงั

พายคุกกี้ฯลฯและบริการที่มีมาตรฐานและมีความรวดเร็วในการบริการใน

ขณะที่ดา้นราคามคีา่เฉลี่ยเพยีงแค่ 3.4  ซึ่งน้อยกว่าทุกดา้นอาจเป็นเพราะว่า

The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference (TNIAC 2015) 

Thai-Nichi Institute of Technology, May 15, 2015

การประชมุสหวทิยาการศกึษาครัง้ที ่3 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 15 พฤษภาคม 2558

431



ผลติภณัฑข์องS&P มรีาคาทีแ่พงเกนิกว่าสิง่ที่ไดร้บัอาจทําใหไ้ปซื้อผลติภณัฑ์

ของคูแ่ขง่ 

 ในการศึกษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อทศันคติและการ

รบัรูต้่อภาพลกัษณ์S&P ทําให้ทราบปจัจยัต่างๆที่ทําใหเ้กดิทศันคตแิละการ

รับรู้จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ทํ าให้เข้าใจ

กระบวนการสร้างทศันคติอีกทัง้ทฤษฎภีาพลกัษณ์ทําให้ทราบถึงการดําเนิน

ธุรกิจการมภีาพลกัษณ์ที่ดจีะช่วยส่งเสรมิให้ธุรกิจมคีวามน่าเชื่อถือได้เรยีนรู้

พฤตกิรรมการบรโิภครา้นอาหารและเบเกอรีข่องนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน

ดว้ยวธิกีารทําแบบสอบถามจากทฤษฎีความพงึพอใจโดยส่วนใหญ่มคีวามพงึ

พอใจในดา้นการจดัจําหน่ายของS&P มากที่สุดทัง้สะดวกต่อการเลอืกซื้อการ

ตกแต่งรา้นสวยงามและความสะอาดของสถานที ่

5. สรปุผลงานวิจยั 

 จากการทําแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนมเีพศหญิงจํานวน  238 

คนและเพศชาย 157 คนสว่นใหญ่ศกึษาระดบัปีที่ 3  จํานวน 149 คนมอีายุอยู ่

21 ปีอาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามมอีายุช่วงเดยีวกบัผูท้ําแบบสอบถาม

เลยได้รบัความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากกว่าช่วงอายุอื่นและ

สว่นมากเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนมจีาํนวน 238 และมรีายไดต้่อเดอืน

ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทจํานวน 178 คนอาจเป็นเพราะนักศกึษายงัไม่

สามารถหารายได้ด้วยตัวเองจึงยังมีรายได้ไม่มากนักจากแบบสอบถาม

ทัง้หมดมผีู้บรโิภคที่รบัประทานอาหารนอกบ้านมจีํานวน 392 คนซึ่งอาจเป็น

เพราะว่าในปจัจุบันมีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสไตล์อีกทัง้มี

รปูลกัษณ์สวยงามน่ารบัประทานและมคีวามสะดวกสบายและประหยดัเวลาใน

การทําอาหารเองทําให้ปจัจุบันร้านอาหารได้ร ับความนิยมมากและมี

ผู้ประกอบการจํานวนมาก [1] โดยส่วนมากนักศึกษาที่มรีายได้น้อยที่อยู่

ในช่วงน้อยกว่า 5,000 – 10,000 บาทจํานวน 144 คนมคีวามถี่ในการ

รบัประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครัง้กว่านักศึกษาที่มรีายได้มากที่อยู่ในช่วง 

10,001 – 20,000 บาทขึ้นไปซึ่งตรงกบัสมมติฐานข้อที่ 1 และนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเอกชนจํานวน 103 คนมคีวามถี่ในการรบัประทานอาหารนอก

บ้านบ่อยครัง้กว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่มหาวิทยาลยัเอกชนซึ่งตรงกบัสมมติฐานข้อที่ 2 

ทีต่ ัง้ไวโ้ดยปจัจยัในการเลอืกรา้นอาหารนัน้แต่ละเพศมปีจัจยัในการเลอืกที่ไม่

แตกต่างกันปจัจยัอันดบัแรกคือรสชาติดีเพราะการรบัประทานอาหารที่มี

รสชาติดีจะทําให้ผู้บรโิภคมีความสุขที่ได้ลิ้มรสชาติที่ดแีละยินดีที่จะจ่ายเงิน

เพื่อไดร้บัสิง่ทีคุ่ม้คา่กลบัมานอกจากการมรีสชาตทิี่ดแีล้วการมคีุณภาพดแีละมี

โปรโมชัน่ทีด่กีเ็ป็นสาเหตุที่ทําใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกรา้นอาหารดว้ยเพราะ

อาหารที่มคีุณภาพดทีําให้ผู้บริโภคได้รบัรู้ถึงคุณค่าอาหารที่ได้รบัและการมี

โปรโมชัน่ทําใหผู้โ้ภคเหน็ตดัสนิใจในการเลอืกร้านอาหารไดง้่ายมากยิง่ขึน้ซึ่ง

ไม่ตรงกบัสมมติฐานข้อที่ 3 และจากแบบสอบถามทัง้หมดผู้ที่รบัประทานเบ

เกอรีม่จีํานวน 374  คนเพศหญิงรบัประทานเบเกอรี่มากกว่าเพศชายจํานวน 

232 คนอาจเป็นเพราะว่าเพศหญิงมเีพื่อนในกลุ่มหลายคนและมกีารสนทนาที่

หลากหลายอาจทําใหห้าร้านที่สามารถเข้าไปนัง่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของ

แต่ละคนอีกทัง้ในปจัจุบันนิยมถ่ายรูปอาหารเบเกอรี่หรือขนมต่างๆที่มี

รูปลกัษณ์สวยงามน่ารบัประทานอพัเดตผ่านสื่อโซเชยีลมเิดยีต่างๆเพื่อใหผู้้ที่

ติดตามสามารถเห็นภาพและกดไลค์ซึ่งตรงกบัสมมติฐานข้อที่ 4  และจาก

แบบสอบถามนัน้นักศึกษาที่เคยบรโิภคผลิตภณัฑ์และเบเกอรี่ของS&P มี

ความพึงพอใจด้านการจําหน่ายมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 4.04  อาจเป็น

เพราะS&P มีช่องทางในการจําหน่ายที่มากมายหลายสาขาตาม

หา้งสรรพสนิคา้และย่านกลางใจเมอืงทําให้ผูบ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบาย

ในการเลือกซื้อและมีความพึงพอใจในด้านอื่นๆด้วยคือด้านผลิตภณัฑ์และ

บรกิารซึง่อาจเป็นเพราะผลติภณัฑแ์ละเบเกอรีข่องS&P มคีอ่นขา้งหลากหลาย

ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยัและมีการบริการที่มีมาตรฐานและ

บรกิารไดร้วดเรว็ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดซ้ึ่งไม่ตรง

สมมตฐิานขอ้ที ่5 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรกึษาที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานวจิยัชิ้นน้ี  

ช่วยสอนวิธีการทําวิจยัและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอนวิธีการทําวิจยัแบบ

ปฏิบตัิจรงิทําให้สามารถเข้าใจการทํางานของการทํางานวจิยัได้เป็นอย่างด ี

ช่วยหาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาช่วยเสรมิในการเขยีนงานวจิยัชิ้นน้ีทําใหง้านชิ้นน้ี

มคีวามหมายเชงิวชิาการมากขึน้ 
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