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บทคัดยอ  

ในปจจุบันการใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายมีการใหบริการอยางแพรหลาย เนื่องจากการใชงานท่ีสามารถ
เชื่อมตอแบบไรสายไดโดยงายและสะดวกสบายในทุกสถานท่ี การเขาถึงเว็บไซตตางๆ จึงสามารถเขาถึงไดอยางไม
มีขีดจํากัด เม่ือเชื่อมตอไดแลวทุกคนจะสามารถเขาเว็บไซตใดๆ ก็ไดตามท่ีตองการ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะจํากัดการ
ใชงานเว็บไซตของผูใช โดยจํากัดขอบเขตการใชงานเว็บไซตตามท่ีผูดูแลกําหนดวาเว็บไซตใดท่ีไมตองการใหเขาถึง 
ดวยการใชหลักการดักจับขอมูลแพคเกตภายในระบบเครือขาย แลวนําขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดการระบบ 
หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบในการจัดการเครื่องลูกขาย ซ่ึงพบวามีการทํางาน
ไดอยางรวดเร็วในการจํากัดการทํางานของเครื่องลูกขายไมใหใชงานเว็บไซตท่ีถูกกําหนดวาหามเขาใชงาน เม่ือมี
เครื่องลูกขายเขาใชงานเว็บไซตดังกลาว เครื่องลูกขายนั้นจะถูกปดก้ันสัญญาณอินเตอรเน็ตในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยจะสามารถใชงานไดหลังจากหมดสิ้นเวลาท่ีกําหนด และถูกบันทึกไวในรายงานของระบบ 

คําสําคัญ: เอสเอ็นเอ็มพี เอสเอ็นเอ็มพีวอลค การตรวจสอบการทํางานของเซิรฟเวอร 
 
ABSTRACT 

Presently, the wireless internet access is widely available. Due to the current Internet 
can connect to the Internet wirelessly with ease and comfortable in any place, access to 
various sites can be accessed without limitation. Anyone can access any site which they want. 
We had an idea to limit the user's access by limiting the scope of the site which administrator's 
policy. Our research's concept is to capture the packets in the network management system. 
After that, we do the performance test of the system and see that the system can quickly block 
the client from surfing the site which was blocked. When clients access to the blocked site, 
they also blocked to access the whole Internet. But they can surf the Internet again after the 
punishment period and their violation will report to the administrator. 

Keywords: SNMP, snmpwalk, Server Monitoring 
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บทนํา 
เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันกาวหนาและพัฒนาไปอยางมาก จึงเกิดเทคโนโลยีใหมๆ เกิดข้ึนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร เชน WiFi, WiMax, 3G และ 4G เปนตน (วิกิพีเดีย, 2555ข) ทําใหผูคนท่ี
อยูหางกันขามโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางงายดายเสมือนวาอยูใกลกัน การสื่อสารกันโดยใชการเครือขาย
สัญญาณไรสายเพ่ิมจํานวนมากข้ึน อาจกลาวไดวา ในปจจุบันนี้ ไมวาสถานท่ีใดก็ตามจะมีการสื่อสารกันโดยใช
สัญญาณไรสาย และการเขาถึงการบริการอินเตอรเน็ตไดอยางอิสระ (โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม, 2556) แต
ขาดการคัดกรองหรือปองกันการใชเว็บไซตท่ีไมพึงประสงคซ่ึงอาจสงผลเสียตอการใชชีวิตประจําวันหรือไมเกิด
ประโยชน โดยเฉพาะในหมูเด็กและเยาวชนท่ียังขาดวิจารณญาณในการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ 

จากการศึกษาโครงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบไฟรวอลล (บุญฤทธิ์, 2555) (วิกิพีเดีย, 2555ก)   และ
ระบบเครือขายสัญญาณไรสาย ซ่ึงนายวัฒนพงศ ประสิทธิเม ไดศึกษาเรื่องการนําระบบไฟลวอลล สําหรับเครือขาย
ขนาดเล็ก (Firewall Systems For Small Network) (วัฒนพงศ, 2555) มาเปนตัวชวยปดก้ันเว็บไซต และพอรต
ตางๆ ในเครือขายท้ังขาเขาและขาออก โดยสามารถคอนฟกไดภายในหนาอินเตอรเฟสท่ีสรางข้ึนจากภาษา PHP 
(Personal Home Page Tools) (วิกิพีเดีย, 2555ง) ไมจําเปนตองเขาไปคอนฟกในระบบโดยใชผูเชี่ยวชาญ สวน
ระบบจัดการการใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายแบบจํากัดพ้ืนท่ี (Area-Limit Wifi-Internet Service 
Management System) นอกจากนั้น พฤษพล ตั้งสัจจะธรรม และกายรัฐ เจริญราษฎร ไดศึกษาการจัดการการ
ใหบริการเครือขายสัญญาณไรสายในพ้ืนท่ี ท่ีกําหนด (พฤษพล , 2555) โดยใชโปรโตคอล SNMP 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555) (วิกิพีเดีย, 2555ค) เปนตัวชวยในการจัดการภายในตัวสงสัญญาณวายฟาย 
มีการใชเครื่องเซิรฟเวอรเปนตัวกลางในการจัดการเครื่องลูกขายในเครือขายสัญญาณไรสาย ในการชวยหาพิกัดใน
ขอบเขตของพ้ืนท่ีใหบริการ ถาเครื่องลูกขายในระบบมีการเคลื่อนท่ีออกจากพ้ืนท่ีใหบริการ จะทําการบล็อกไอพี
ของเครื่องลูกขาย และไมสามารถใชบริการอินเตอรเน็ตไรสายได  

จากปญหาการเขาถึงเว็บไซตตางๆไดงายโดยขาดการคัดกรองนั้น   ผูจัดทําจึงเกิดแนวคิดท่ีจะสรางระบบ
คัดกรองการใชเว็บไซตของเครื่องลูกขาย ในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย โดยจะทําการตรวจสอบการใชงาน
เว็บไซตของเครื่องลูกขายท่ีทําการใชงานผานอินเตอรเน็ตไรสาย โดยจะทําการกรองการใชงานเว็บไซตผานระบบ 

ไฟลวอลลท่ีติดตั้งอยูในเครื่องเซิฟเวอร (วิกิพีเดีย, 2555จ) เม่ือเครื่องลูกขายเขาเว็บไซตท่ีผูดูแลระบบไม
ตองการ ทางระบบจะทําการตัดการเชื่อมตอของเครื่องลูกขายชวงเวลาหนึ่ง โดยมีโปรโตคอล SMNP (Simple 
Network Management Protocol) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555) (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน, 2556) เปน
ตัวชวยจัดการไปยังตัวสงสัญญาณไรสายวาใหตัดการเชื่อมตอของเครื่องลูกขายนี้ และศึกษาการเดินทางของขอมูล
ในเครือขายและนําขอมูลไปวิเคราะห เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานและเพ่ือการศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือทดสอบความสามารถของโปรโตคอล SNMP ในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง Access Point 
ในระบบเครือขาย โดยพัฒนาเปนระบบจัดการเครื่องลูกขายภายในเครือขายสัญญาณไรสาย ดวยการใช Shell 
script และคําสั่ง IPtables 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ทําการสรางระบบควบคุมโดยใชภาษา PHP  

    ทําระบบโดยการสรางหนาเว็บเพจเพ่ือติดตอกับเซิรฟเวอรฐานขอมูล มีการทํางานสวนใหญอยูบนหนา
เว็บเพจ อันประกอบไปดวยการตรวจสอบสิทธิ์การใชงาน การจํากัดเว็บไซต ควบคุมเครื่องลูกขายและการแสดงผล
ของระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 1 ถึง 4  

 
รูปท่ี 1: ระบบตรวจสอบสิทธิการใชงานของผูดูแลระบบ 

 

 
รูปท่ี 2: หนาเว็บเพจควบคุมจํากัดเว็บไซต 
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รูปท่ี 3: หนาเว็บเพจควบคุมการทํางานของเครื่องลูกขาย 
 

 
รูปท่ี 4: หนาเว็บเพจแสดงการทํางานของระบบ 
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2. จัดการเก็บขอมูลการใชงานของเครื่องลูกขายภายในเครือขายโดยการส่ังงานท่ีเครื่องเซิรฟเวอร 
   เขียนคําสั่งเพ่ือทําการเก็บ Log ของแพคเก็ตภายในเครือขายโดยใช Network Command (nast–T 

any | grep) ดังแสดงในรูปท่ี 5 เพ่ือเก็บลงระบบฐานขอมูล  

รูปท่ี 5: Log ขอมูลแพคเก็ตภายในเครือขาย 
 

3. เก็บขอมูลการเช่ือมตอเครื่องลูกขายภาย 
    เขียนคําสั่งเพ่ือตรวจสอบการเชื่อมตอของเครื่องลูกขายกับ Access Point โดยการใช Network 
Command >snmpwalk -v1 -c public 192.168.2.1 เพ่ือท่ีจะนําไปใชในการตรวจสอบโดยดูจากหมายเลขไอพี
ของเครื่องลูกขายวามีการใชงานเว็บไซตใดบาง ดังตัวอยางในรูปท่ี 6  
 

 
รูปท่ี 6: จัดเก็บไอพีของเครื่องลูกขายลงฐานขอมูล 

 
 4. เก็บเว็บไซตท่ีจะทําการปดกั้น ลงระบบฐานขอมูล โดยการกรอกขอมูลบนหนาเว็บเพจควบคุม 

     จากรูปท่ี 7 และ 8 เปนตัวอยางการกรอกขอมูลเว็บไซตท่ีตองการบล็อกและทําการกดปุม INSERT 
แลวระบบจะทําการเก็บชื่อเว็บไซตและหมายเลขไอพีของเว็บไซตลงฐานขอมูล 
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รูปท่ี 7: หนาเว็บเพจกรอกชื่อเว็บไซตเพ่ือทําการบล็อค 
 

 
รูปท่ี 8: เก็บขอมูลลงฐานขอมูล 

 
5. สวนตรวจสอบการไอพีแอดแดรสของเว็บไซตตางๆ 

    ระบบนี้มีสวนของฐานขอมูลเว็บไซต เพ่ือใหผูใชสามารถตรวจสอบไอพีแอดแดรสของเว็บไซต ดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9: ตรวจสอบไอพีแอดแดรสของเว็บไซต 
 

6. สวนตรวจสอบการใชงานของเครื่องลูกขาย 
    ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบวาเครื่องลูกขายแตละเครื่องวาใชงานเว็บไซตใดบาง โดยระบบจะแสดง
ชื่อเว็บไซต ซ่ึงอางอิงจากฐานขอมูลเว็บไซตท่ีมีรายชื่อจากสวนการเก็บขอมูลในฐานขอมูล ถาเกิดเครื่องลูกขายทํา
การเขาเว็บไซตท่ีทางฐานขอมูลไมมีชื่อเว็บไซตจะแสดงผลชื่อเปน Unknow ดังตัวอยางในรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10: การตรวจสอบรายชื่อเว็บไซตท่ีเครื่องลูกขายใชงาน 

 
7. สวนตรวจสอบตาราง iptables  
ตาราง iptales จะแสดงไอพีแอดแดรสของเครื่องลูกขายท่ีโดน Firewall ตัดการเชื่อมตอขอมูลชั่วคราว 

เม่ือมีการใชงานเว็บไซตท่ีไมตองการ ดังตัวอยางในรูปท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 11: จากตาราง iptables แสดงไอพีเครื่องลูกขายใดโดนบล็อคอยูบาง 

 
8. ระบบจัดการ Access Point หลายตัว 

    Access Point แตละตัวมีขอจํากัดในการเชื่อมตอของเครื่องลูกขายในจํานวนไมมาก ระบบนี้จึง
ออกแบบมาใหสามารถเพ่ิม Access Point ไดหลายตัวทําใหรองรับการใชงานของเครื่องลูกขายไดจํานวนมากข้ึน 
ดังแสดงในรูปท่ี 12 
 

 
รูปท่ี 12: หนาจัดการ Access Point  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การเก็บขอมูลการใชงานของเครื่องลูกขายลงฐานขอมูล 
    เม่ือเริ่มตนระบบ ระบบจะเก็บขอมูลการใชงานลงฐานขอมูล โดยจะเก็บสวนของหมายเลข source 
และ destination  ลงฐานขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 13 
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รูปท่ี 13: ฐานขอมูลไอพีตนทางและไอพีปลายทาง 

 
2. การแสดงผลแบบสถิติและขอมูลของระบบ 

    ระบบจะทําการเก็บสถิติขอมูลตางๆ ในการใชงานของเครื่องลูกขายเพ่ือนํามารายงานผลไดดังรูปท่ี 14 
และรูปท่ี 15 

 
รูปท่ี 14: สถิติของการโดนปดก้ันการใชงานของแตละเครื่องลูกขาย 

 

 
รูปท่ี 15: รายชื่อเว็บไซตท่ีเคยทําการบล็อค และมี Filter ในการคนหา 
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3. ผลทดลองตรวจสอบการใชงานของเครื่องลูกขาย 
    ตัวอยางการทดลองในรูปท่ี 16 แสดงเครื่องลูกขายเปาหมายคือเครื่องหมายเลข “192.1682.240” 
ทดลองบล็อกเว็บไซต  www.pantip.com เพ่ือตรวจสอบระบบวาสามารถปดก้ันไดจริงหรือไม โดยเม่ือกรอกชื่อ
เว็บไซตดังกลาวแลว ระบบจะเก็บหมายเลขไอพีของเว็บไซตไวดวย ดังรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 16: ตัวอยางการปดก้ันเว็บไซต www.pantip.com  

 

 
รูปท่ี 17: รายการหมายเลขไอพีของเว็บไซต 

 
 จากรูปท่ี 18 จะพบวาระบบไดทําการเก็บ source ซ่ึงคือหมายเลขของเครื่องลูกขาย และ destination 
ซ่ึงคือหมายเลขของเว็บไซต www.pantip.com ลงฐานขอมูล จากเปาหมายท่ีทดลอง “ip : 192.168.2.240” มี
การใชงานเว็บไซตอ่ืนๆ รวมอยูดวย เว็บไซตเปาหมาย คือ www.pantip.com โดยจากรูปท่ี 17 มีการเก็บไอพีของ
เว็บไซตไวดวยซ่ึงตรงกัน  
 

 
รูปท่ี 18: Log การใชงานของเครื่องลูกขาย 

 

http://www.pantip.com/
http://www.pantip.com/
http://www.pantip.com/
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รูปท่ี 19: Iptables Rule 

 
ระบบจะเพ่ิมกฎการปดก้ันการใชงานตามท่ีผูดูแลระบบไดปอนไว และหลังจากทําการ กดปุม RUN 

PROCESS ระบบจะแสดงหนา POPUP ดังแสดงในรูปท่ี 20 และเม่ือมีการตรวจพบวา เครื่องลูกขายหมายเลข 
192.168.2.240 มีใชงานเว็บไซต www.pantip.com ระบบจะทําการปดก้ันการใชงานของเครื่องหมายเลข 
192.168.2.240 นี้ แตจะสามารถกลับมาใชงานอินเตอรเน็ตอีกครั้งไดภายใน ระยะเวลาท่ีไดตั้งคาเอาไว ขางตนตั้ง
คาเวลาไว 30 วินาที  

 

 
รูปท่ี 20: การพบใชงานเว็บไซต  www.pantip.com ของเครื่องลูกขาย2เปาหมาย  
 
สรุป 

จากการทดลองพบวาระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการจํากัดการใชงานของเครื่องลูก
ขายในการการใชงานเว็บไซตท่ีผูควบคุมระบบไมตองการใหเขาถึง โดยทําการตรวจสอบชื่อเว็บไซตปลายจากการ
ใชงานของเครื่องลูกขาย แลวไปตรวจเทียบกับรายการเว็บไซตท่ีไมตองการใหเขาถึง ซ่ึงถาเกิดตรงกันจะทําการปด
ก้ันการใชงานของเครื่องลูกขายนั้นดวยไฟรวอลลตามระยะเวลาท่ีกําหนดเอาไว ซ่ึงจะทําใหเครื่องลูกขายไมสามารถ
ใชงานอินเตอรเน็ตไดชั่วคราว หลังจากหมดเวลาตามท่ีตั้งคาไวเครื่องลูกขายจะสามารถกลับมาใชงานอินเตอรเน็ต
ไดอีกครั้ง หรือผูดูแลระบบสามารถสั่งงานยกเลิกการตัดสัญญาณอินเตอรเน็ตไดจากหนาระบบควบคุม ท้ังนี้ ผูดูแล
ระบบสามารถตั้งคารายการเว็บไซตท่ีไมตองการใหเขาถึงไดหลายเว็บไซต และสามารถบล็อกเครื่องลูกขายไดหลาย
เครื่องลูกขายในเวลาเดียวกัน ระบบจะทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากการเริ่มโปรแกรม และจะสิ้นสุดเม่ือปด
โปรแกรม แตระบบจะยังทําการเก็บ Log ของเครื่องลูกขายตอไปถาเกิดยังมีการใชงานในระบบเครือขายอยูระบบ
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จะทําการเก็บสถิติการใชงานในรูปแบบตางๆเพ่ือการรายงานผล  
จากระบบท่ีไดทําการทดลองผูจัดทําคิดวาจะเปนประโยชนตอการควบคุมการทํางานของบุคลากรตางๆ 

ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถาหากนํามาใชกับสถานศึกษา ครู อาจารยจะสามารถควบคุมนักเรียนใหอยู
ในของเขตในการศึกษาหาความรู จากอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพไมไดใชเทคโนโลยีไปทางเสื่อมเสียใหเกิด
โทษจากเทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปมากกวานี้ อีกท้ังถามีนิสิตนักศึกษาจะมาพัฒนาตอในสวนท่ีขาดจะเกิดผลดีตอ
ท้ังตัวผูพัฒนาและตอผูใชงานระบบอีกดวย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนระหวางวิธีสอน
ดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนากับวิธีสอนปกติเรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป (2) เปรียบเทียบความ
คงทนในการเรียนรูระหวางวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนากับวิธีสอนปกติ (3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยาภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา 2557 จํานวน 
2 หองเรียนใชวิธีสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนาเอกสารการสอนแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนาแผนการจัดการเรียนรูปกติแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 30 ขอ ท่ีมีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.91และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนาสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (T-
Test for Independent Samples) และผลการวิจัยปรากฏวา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนาสูงกวาวิธีสอนปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 2) ความคงทนในการเรียนรูวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนามีความคงทนในการ
เรียนรูสูงกวาวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนามีความพึง
พอใจในระดับมาก 
 คําสําคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู 
ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
 This study has three objectives. First, compare the academic achievement 
betweenwebboard-utilized e-learning method and conventional teaching method, on the 
subject of geography of Europe. Second, compare the knowledge sustainability between the 
two teaching methods. Third, find students' satisfaction toward the webboard-utilized e-learning 
method.    
 The sample groups used in the study were two classes, 30 students each, all of which 
were 8th grade students at Thungpo-Wittaya School, in the first semester of academic year 2014. 
Sampling was done by simple sampling method. One class was assigned as experiment group 
and the other as control group. The study tools were webboard-utilized e-learning lessons and 
their lesson plan, conventional teaching materials and their lesson plan, academic achievement 
test which consisted of 30 questions and had the reliability coefficient of 0.91, and students' 
satisfaction test toward the webboard-utilized e-learning method. Data analysis used statistics 
including mean, standard deviation, and T-Test for independent samples. The results of the 
study revealed as follows, 
  1. The academic achievement of webboard-utilized e-learning method was 
higher than conventional teaching method, with the statistical significance level of 0.05.   
  2. The knowledge sustainability in case of webboard-utilized e-learning method 
was higher than conventional teaching method, with the statistical significance level of 0.05.   
  3. The students in the study had high satisfaction toward the webboard-utilized 
e-learning method.   
 Keywords: webboard e-learning, learning achievement, knowledge sustainability, 
satisfaction 
 
บทนํา 
 ในสภาพปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรหรือท่ีเรียกกันวาเครือขายอินเทอรเน็ต 
(InternetNetwork) ไดถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะความเร็วในการประมวลผลงานของ
คอมพิวเตอรและความเร็วในการสื่อสาร จึงทําใหผูวิจัยงานทางดานการศึกษามีโอกาสท่ีจะวิจัยหรือพัฒนางานได
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ท่ีใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปน
สื่อกลางการเรียนรูในสถานการณท่ีผูเรียนทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุถึงความสําเร็จในงาน (Harvard, B., Du, J. & 
Xu, J., 2008: 37-50) หรือเปาหมายท่ีรวมกันทํา (Working Together to Accomplish Shared Goals) ภายใต
สถานการณท่ีเรียนรูรวมกัน ผูเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุมและชวยเหลือกันภายในกลุม (Neo, M., 2005: 220-
232) ดังนั้นการเรียนรูของผูเรียนจึงเกิดข้ึนในบริบททางสังคม (Social-Context) ท่ีผูเรียนแตละคนมีโอกาสจะ
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พูดคุย (Ma, X., Wang, R. & Liang, J., 2008) หรือสื่อสารกับผูอ่ืนไดสําหรับผูสอนจะมีบทบาทเสมือนเปนคน
กลางท่ีคอยชวยเหลือแนะแนวทางการทํางานเม่ือผูเรียนเกิดปญหาหรือมีขอสงสัยในขณะท่ีทํางาน  

โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา เปนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีหนาท่ีพัฒนาผูเรียนตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานท่ีกําหนด สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถดานวิชาการ โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
และเผยแพรความรูสูชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการวัดคุณภาพของสถานศึกษา สามารถกําหนดขอบเขต
การเรียนรูตามสภาพความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน ผูเรียนตองเรียนหลักทฤษฎีเบื้องตน 
ผูสอนตองจัดหาสื่อใหเหมาะสมตรงกับเนื้อหาเพ่ือสรางความรูใหกับผูเรียนใหมากท่ีสุด ซ่ึงเนื้อหาของสื่อบางเรื่อง
ไมตรงหรือไมครอบคลุม การอธิบายใหผูเรียนเขาใจทําไดยากและผูสอนไมมีเวลาหรือความรูในการพัฒนาสื่อการ
สอน การเผยแพรความรูบนเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา e-Learning (P.-C. S., H. K. C., T.-C. L. & F.-S. W., 2008: 661-667) ถือวาเปน
ชองทางหนึ่งท่ีจะทําใหโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคในขางตนและการจัดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส  ผานกระดานสนทนา  เปนสิ่งสะดวกและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู   กอใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่องและเนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือผูเรียนกับผูเรียน  ซ่ึงเปน
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม  เปนการเรียนรูรวมกันแบบไมประสานเวลา  นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มท่ี  ชวยลดปญหานักเรียนท่ีข้ีอาย  ไมกลาแสดงออกในหองเรียน  เนื่องจากกลัวเพ่ือนๆหัวเราะ  
หากมีการถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีผิดๆออกไป  ซ่ึงการเรียนอิเล็กทรอนิกส  ผานกระดานสนทนา  ทําให
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดและมีความกลาแสดงออกมากข้ึน  เกิดปฏิสัมพันธระหวางกันเพ่ิม
มากข้ึนและพบวาการสอนในหองเรียนปกติ ครูผูสอนจะเปนผูพูดถึง 2 ใน 3  หรือ  3 ใน 4  แตการอภิปรายผาน
กระดานสนทนากอใหเกิดการแสดงความคิดเห็น  นักเรียนมีสวนรวมและกลาแสดงออกทางความคิดมากข้ึน  
นอกจากนี้กระดานสนทนายังชวยสรางความรูท่ีหลากหลาย  สรางทักษะการคิด  เกิดการสะทอนทางความคิดอัน
นําไปสูการพัฒนาสติปญญา (Sarah, G., Tami, M., Matthew, W. & Peter, R., 2006) ท้ังชวยสงเสริมให
นักเรียนเปนนักอานท่ีแทจริง  ขจัดอุปสรรคระหวางการเรียนในชั้นเรียนและการพูดในท่ีประชุมเพราะตองอาศัย
ความพรอมหลายอยาง  ท้ังในเรื่องระยะทาง เวลา และสถานท่ี สงเสริมใหผูเรียนรักการอานและเรียนรูไปพรอม
กับสังคม (Serena, 2008) ซ่ึงการอภิปรายผานกระดานสนทนาเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีทาทายและแตกตางไป
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 

ดวยคุณลักษณะเฉพาะของกระดานสนทนา จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนเรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีความกระตือรือรน  มีความรับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนและนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  ซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง   
 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
ระหวางการเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนากับวิธีปกติ  
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูระหวางการเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนากับวิธี
ปกต ิ
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา จังหวัด
พังงา ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 4 หองเรียน ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เพ่ือเลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 30 คน  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  
2.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป นําเสนอผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต มีรูปแบบเปนบทเรียนท่ีนําเสนอดวยขอความและกราฟกเปนหลัก ท่ีมีการบรรจุเนื้อหา
รายวิชาเพ่ือการสอนและนักเรียนใชกระดานเสวนาในการติดตอเพ่ือนในกลุมเพ่ือชวยกันระดมความคิดในการหา
คําตอบ  บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนาสรางดวยโปรแกรม Moodle ในการสรางกลุมใหกับนักเรียน  
โดยผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนาใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองดาน 
เนื้อหาและการนําเสนอและการใชภาษาและไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

2.2 เอกสารการสอน เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป   
2.3 แผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา  
2.4 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง

ของแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
2.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรางและออกแบบ ดวยแบบประเมินความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ใหผูเชี่ยวชาญ3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด ดวยแบบประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
นําขอสอบท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.20-0.80 จํานวน 30 ขอ สําหรับใช
เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียน (Pre-test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียน (Post-Test)  

2.6 แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู  แบบประเมินความพึงพอใจ ตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา ใชลักษณะการประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ท่ีมีความ
คิดเห็นใหเลือก 5 ระดับ นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและเสนอแนะเก่ียวกับ
การใชภาษา ความชัดเจน ความเหมาะสม แลวนําคําแนะนําท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแบบประเมิน นําแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนไปทดลองเก็บขอมูล   

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.1 แนะนําวิธีการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และกลุมควบคุม พรอมท้ังทํา

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) จํานวน 30 ขอ  
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3.2 นักเรียนกลุมทดลองเริ่มเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา เรื่อง
ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยใชเวลาเรียน 10 คาบ (คาบละ 50 นาที) ตอ 1 เรื่อง จํานวน 5 เรื่อง และตอบคําถามบน
กระดานสนทนาของแตละเรื่องจนครบ 

3.3 นักเรียนกลุมควบคุมเรียนเรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยมีครูเปนผูสอนบรรยายในชั้นเรียน
ตามปกติโดยใชเวลาเรียน 10 คาบ (คาบละ 50 นาที) ตอ 1 เรื่อง จํานวน 5 เรื่องและทํากิจกรรมการเรียนการสอน
จนครบท้ังหมด 

3.4 นักเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชขอสอบชุดเดียวกับการสอบกอนเรียนท้ังสองกลุม 

3.5 นักเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เพ่ือวัดความ
คงทนทางการเรียนรูหลังเรียนจบไป 1 สัปดาห และ 1 เดือน โดยใชขอสอบชุดเดียวกับการสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนท้ังสองกลุม 

3.6 สอบถามความพึงพอใจของกลุมทดลองท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนา เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป 

3.7 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป ไปวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน   

3.8 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนา เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป และกลุมท่ีเรียนโดยวิธีบรรยายในชั้นเรียนปกติ ไปวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
ผลการวิจัย 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา  
กับวิธีปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม นํามาวิเคราะห เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีสอนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา กับวิธีสอนปกติ นําขอมูลท่ีได ไปวิเคราะหหาคาที (T-Test) ดวย
โปรแกรม SPSS ไดผลการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน กลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมแตกตางกัน 
ดังตารางท่ี 1และจากการวิเคราะหคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม นําขอมูลท่ีได มาวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาที (T-Test) ดวยโปรแกรม SPSS ไดผลการวิเคราะห 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน กลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 1: แสดงผลคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีของ คะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กลุมตัวอยาง N X  S.D. t p 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

30 
30 

16.03 
16.27 

2.28 
2.24 

-.399 .691 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนากับการเรียนแบบปกติ เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดผลวิเคราะหดังตารางท่ี 2 และจากการวิเคราะหคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มาวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาที (T-
Test) ดวยโปรแกรม SPSS ผลการวิเคราะห พบวากลุมทดลองท่ีเรียนดวยวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผาน
กระดานสนทนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 
 
ตารางท่ี 2: แสดงผลคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที ของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม    

นักเรียน N X  S.D. t p 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

30 
30 

25.93 
21.00 

1.23 
2.10 

11.10 0.00* 

* p< 0.05 
3. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูท่ีเรียนดวยบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดาน

สนทนากับการเรียนแบบปกติ  เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4และพบวาผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู
ระหวางวิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนากับวิธีปกติจากการวิเคราะหคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังจบบทเรียนไปแลว 1 สัปดาหและ 1 เดือนมาเปรียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมพบวาความคงทนในการเรียนรูเรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรปของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 3: เปรียบเทียบผลของความคงทนในการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังจากจบบทเรียน 1 
สัปดาห 

กลุมตัวอยาง N X  S.D. t p 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

30 
30 

25.33 
19.93 

1.77 
1.98 

11.14 0.00* 

* p< 0.05 
ตารางท่ี 4: เปรียบเทียบผลของความคงทนในการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังจากจบบทเรียน 1 
เดือน 

กลุมตัวอยาง N X  S.D. t p 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

30 
30 

23.47 
17.97 

1.50 
1.47 

14.36 0.00* 

* p< 0.05 
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4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 
4.22 หมายถึงพอใจระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  เรื่องภูมิศาสตรทวีปยุโรป  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
ระหวางการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนากับวิธีปกติ พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา วิธีสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนาท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนมา  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนกวาวิธีสอนปกติ ท้ังนี้มาจากขอดีของการเรียน
การสอนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา (อนุโรจน นันทิวัตถพงศ, 2554)ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัย
การเปรียบเทียบผลของวิธีสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายกับวิธีสอนปกติท่ีมีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรู เรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบตง 
“วีระราษฎรประสาน” จังหวัดยะลา โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายมาใชในการเรียนการสอนในชั้น
เรียน  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการอภิปรายรวมกับเพ่ือนๆในชั้นเรียนและมีการ
นํากระดานสนทนามาใชเพ่ือชวยใหเกิดความยืดหยุนทางการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอสื่อสาร
กันไดทุกท่ี  ทุกเวลา  ทุกโอกาส โดยผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ผานเครือขายสูงกวาวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความคงทนในการเรียนรูวิธีสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวาวิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย มีความพึงพอใจในระดับมาก 
และสอดคลองกับนิ่มอนงค เดชภูงา (นิ่มอนงค เดชภูงา, 2555) ซ่ึงไดทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนออนไลน 
(Online) โดยใชเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
คอมพิวเตอรกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทรโดยใช
เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social  Media) พบวามีลักษณะท่ีมีขอไดเปรียบหลายประการคือ การเขาถึงเครื่องมือในการ
สอน ไดแกเว็บไซดซ่ึงทําไดตลอดเวลาและทุกสถานท่ี มีเวลาในการโตตอบ โดยผูเรียนสามารถใชเวลาในการคิด
พิจารณาและไตรตรองถึงเนื้อหาท่ีจะนําเสนอตอกลุม  ผูเรียนสามารถบูรณาการความคิดจากการเขาถึงแหลงขอมูล
ตางๆ พรอมกับการสงขอมูลได  ผูเรียนมีสมาธิในการเรียนท่ีดี  ทําใหสามารถเชื่อมโยงและสรางองคความรูตางๆ 
ไดดี ทําใหผูเรียนใชสติปญญาเต็มความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน (Online)  โดยใชเทคโนโลยีสื่อสังคม  (Social  
Media) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องคอมพิวเตอรกราฟก  มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

2. ความคงทนในการเรียนรู พบวาผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา เม่ือ
จบบทเรียนผานไป 1 สัปดาหและ 1 เดือน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคะแนนลดลงรอยละ 2.00   
และ 8.20 ตามลําดับ ในขณะท่ีความคงทนในการเรียนรู ของผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติเม่ือจบบทเรียน
ผานไป 1 สัปดาหและ 1 เดือน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดคะแนนลดลงรอยละ 5.57 และรอยละ 10.10 
ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนท้ังสองกลุม  พบวาผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อ
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บทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา  มีความคงทนในการเรียนรูวาสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบวาความคงทนในการเรียนรูเปนไปตามเกณฑการประเมินผล
ความคงทนในการเรียนของผูเรียน(มนตชัย เทียนทอง, 2544) ไดเสนอเกณฑการประเมินวา หลังจากผาน
กระบวนการเรียนรูไมเกิน 1 สัปดาห (7 วัน) ความคงทนทางการเรียนจะลดลงไดไมเกินรอยละ 10 และหลังจาก
ผานกระบวนการเรียนรูไมเกิน 1 เดือน (30 วัน) ความคงทนทางการเรียนจะลดลงไดไมเกินรอยละ 30 หาก
บทเรียนท่ีสรางและพัฒนาข้ึน ทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรูตามเกณฑท่ีกําหนดไวนี้ จะถือวาเปนบทเรียนท่ีมี
คุณภาพดี ซ่ึงความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรผานกระดานสนทนา ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวนี้(อนุโรจน นันทิวัตถพงศ, 2554)ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลของ
วิธีสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายกับวิธีสอนปกติท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู เรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” 
จังหวัดยะลา พบวาผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา เม่ือจบบทเรียนผานไป 1 
สัปดาหและ 1 เดือน มีความคงทนในการเรียนรู  ลดลงรอยละ 2.93 และ16.89 ตามลําดับ  ในขณะท่ีความคงทน
ในการเรียนรู ของผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติเม่ือจบบทเรียนผานไป 1 สัปดาหและ 1 เดือน ลดลงรอยละ 
4.07 และ 19.2 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู ของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา พบวาสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (สิริลักษณ ดวงตา, 2552) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใชชุดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรผาน
เครือขาย เรื่อง เซลล ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
4 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่อง 
เซลล ซ่ึงประสิทธิภาพอยูท่ี 81.80/82.50  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอรผานเครือขาย สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรผานเครือขายสูงกวานักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอวิธีสอนดวยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ผานกระดานสนทนา รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยท่ี 1–5 เรื่องภูมิศาสตรยุโรป มีคาเฉลี่ย
รวมอยูท่ี 4.22 หมายถึง พอใจระดับมาก ซ่ึงสามารถกลาวไดวา สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา มี
องคประกอบท่ีสงกระทบตอความพึงพอใจของผูเรียน ไดแก ความทาทาย สนุกและตื่นเตน และจากคุณลักษณะท่ี
สําคัญของสื่อบนเครือขาย ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดาน
สนทนา เชน การเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับเนื้อหา
บทเรียน สามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อผสม เปดโอกาสใหผูใชมีอิสระในการเขาถึงขอมูลไดท่ัวโลกท่ีอุดมไป
ดวยทรัพยากรเพ่ือการสืบคนออนไลน ความไมมีขอจํากัดทางสถานท่ีและเวลา ผูเรียนท่ีมีคอมพิวเตอรในระบบใดก็
ได ซ่ึงตอเขากับอินเทอรเน็ต จะเขาเรียนจากสถานท่ีใดก็ไดในเวลาใดก็ได เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูควบคุมการ
เรียนดวยตนเอง  ผูเรียนสามารถเรียนตามความพรอม ความถนัดและความสนใจของตน (กิติศาอร พรมแกว, 
2551) ซ่ึงไดวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย เรื่องการหายใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอยูในระดับ
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มาก และ (รัตนา บรรณาธรรม, 2546) เรื่อง ผลของการสรางผังความคิดและการเปดเผยตัวในกระดารสนทนาท่ีมี
ผลตอการคิดวิเคราะหในการเรียนบนเว็บตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา เพ่ือนําไปใชในการเรียน
การสอน  

1. รายวิชาท่ีจะนํามาสรางและพัฒนาเปนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา ควรพิจารณาถึง
ความจําเปน ความพรอม ความเหมาะสม ตอการเรียนการสอน และประโยชนท่ีจะเกิดตอผูเรียน  

2. การสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา โรงเรียนควรมีโครงสรางพ้ืนฐานดาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ท่ีมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน เชน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง มีเครื่องเซิรฟเวอรท่ีสามารถใหบริการเว็บเซิรฟเวอรได   
 3. โรงเรียนควรมีบุคลากรท่ีมีความรู ดานการสรางและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสผานกระดานสนทนา 
ท่ีสามารถใหความรู ใหคําปรึกษาได ตลอดจนสามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ
เครื่องเซิรฟเวอรท่ีสามารถใหบริการเว็บเซิรฟเวอรได 

4. ควรศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย ดวยโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีสามารถเก็บขอมูลของ
ผูเรียนในรูปแบบฐานขอมูล  

5. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบและเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพราะสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอรผานเครือขายเพียงอยางเดียว ไมสามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ  ควรใชเทคนิคการสอนและสื่อ
อ่ืนๆ มาประกอบดวย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการทํางานในกระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น บริษัท ซีพีเอฟ แปร
รูปไข่บ้านนา  โดยนําหลักการ Lean Six Sigma  มาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานในกระบวนการผลิตไข่เหลว
พาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น โดยทวนสอบผลจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น ย้อนหลัง 3 
เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว่ามีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์
ไรซ์แช่เย็นเฉลี่ย 2,600 CFU/g ผู้ศึกษาจึงได้ระดมสมอง เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหา จัดทําตารางการ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)  พิจารณาเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของข้อบกพร่อง โอกาสการ
เกิดข้อบกพร่อง และความสามารถในการตรวจพบเพ่ือควบคุมปัจจัยข้อบกพร่อง นําไปสู่การคํานวณค่าดัชนีความ
เสี่ยงชี้นํา (Risk Priority Number: RPN) และวิเคราะห์ผลกระทบ ความถ่ี มาตรฐานการควบคุม  และคัดเลือก
ปัจจัยเพ่ือแก้ปัญหา งานวิจัยน้ีเลือกปัจจัยที่มีคะแนน RPN สูง 17 ปัจจัย มาดําเนินการแก้ปัญหา พบว่าจํานวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดก่อนการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ย 2,600 CFU/g ภายหลังการปรับปรุงลดเหลือไม่เกิน 100 CFU/g ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท สามารถลดการนําผลิตภัณฑ์เข้ากระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ใหม่ และส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า 
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 คําสําคัญ: Lean Six Sigma การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ แผนผังพา
เรโต      
 
 
ABSTRACT 
 This research applied a principle of Lean Six Sigma in order to improve a process of 
pasteurized chilled liquid whole egg at CPF (Thailand) Public Co. Ltd., egg processing plant (Ban 
Na). The total plate count was determined for 3 months from March to May, 2014.The average 
total plate count in pasteurized chilled liquid whole egg products was 2,600 CFU/g. The 
brainstorming was conducted to find an appropriate solution by using Cause and Effect Diagram 
(Fishbone diagram) as well as Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).The probability of risk 
factors occurrence, the severity of risk factors and the ability to detect and control risk factors 
were used to calculate the risk priority number (RPN). The risk factors were selected based on 
their impact, frequency as well as a control standards. Then, Pareto diagram was generated to 
show relationship between the causes of the defect and the amount of losses incurred. 
Seventeen risk factors with high RPN were selected to improve the process. It was found that 
the average total plate count of products successfully decreased to less than 100 CFU/g. This 
reduced the frequency of re-pasteurization process and the products which meet the 
customers satisfaction could be delivered. 
 Keywords: Lean Six Sigma, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Pasteurized chilled 
liquid whole egg g, Pareto diagram 
 

บทนํา 

 การดําเนินงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไข่  มีข้อกําหนดในการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพที่จําเป็นต่างๆ  เช่น 
การวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control Point)  ระบบการบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล (ISO 9001) เป็นต้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอุตสาหกรรมที่
มีการเจริญเติบโตอย่างมากและมีการแข่งขันกันสูง ดังน้ันทางผู้ผลิตจึงจําเป็น มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต 
สามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขันและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงข้ึน ซึ่ง
แนวทางหน่ึงที่สําคัญ คือการลดความผันแปรท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตลง เพ่ือประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสูงข้ึน โดยทั่วไปแล้วในกระบวนการผลิตจะมีความผันแปรเกิดข้ึนตลอดเวลา ซึ่งแหล่งที่มาสําคัญ 
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น้ันมาจากการเลือกใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิต ดังน้ันการลดปริมาณจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตจึงเป็นส่วน
สําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผันแปรของปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด โดยวิธีทางสถิติ เพ่ือหาสาเหตุของความผันแปรและลดความผันแปรที่เกิดข้ึนลง เพ่ือเป็นแนวทางในการลด
ปริมาณ  จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็น
จํานวนมาก ส่งผลให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ีในปริมาณที่สูง ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์น้ีมาศึกษาถึง
สาเหตุของการปนเป้ือนจุลินทรีย์ เพ่ือเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ไข่เหลวทั้งหมด  ซึ่งจากการศึกษาปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็นเบ้ืองต้นพบว่า ปัจจุบันมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ปนเป้ือนใน
ผลิตภัณฑ์ 2600 CFU/g และมีเป้าหมายภายหลังปรับปรุงกระบวนการที่ทําให้เกิดการปนเป้ือน คาดหวังให้
ปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนทั้งหมดลดลงเหลือ ≤ 1000 CFU/g  เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานกําหนด  และอาจจะ
ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. วิเคราะห์หาความเส่ียงท่ีเกิดการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ทั้งหมด ในผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์ 
แช่เย็น 
 2. เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมด ในผลิตภัณฑ์ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น  
ให้เหลือ ≤ 1000 CFU/g    
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 1. การสํารวจสภาพแวดล้อมทั่วไปของการดําเนินการผลิตในโรงงาน 
 การสํารวจบริเวณโรงงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งบริเวณสํานักงานโรงอาหารและหอพักของ 
บริษัท  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  โดยการเดินสํารวจ สังเกตบริเวณต่างๆ ด้วยสายตา และมีการจด
บันทึก 
 
 2. การศึกษาขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิต 
 ดําเนินการสังเกต สํารวจ สอบถาม และจดบันทึกข้อมูลที่เก่ียวกับสายการผลิตในโรงงาน  โดยการสํารวจ
การดําเนินงานของแต่ละสายการผลิต 
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 3. การทวนสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อทําการกําหนดปัญหาในการศึกษา (Define)  
 ตรวจสอบผลจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด CFU/g โดยการทวนสอบผลจํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมดย้อนหลัง 3 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ข้อมูลดังกล่าวทวนสอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  โดย
ผู้วิจัยนําข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป   
 
 4. การสอบเทียบ เพื่อลดการคลาดเคลื่อนในการแปรผลจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Measure)   
 ประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือวัดในกระบวนการผลิต เพ่ือลดการคลาดเคลื่อนในการแปรผลจํานวน
จุลินทรีย์ทั้งหมด โดยดําเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงาน 
 
 5. การวิเคราะห์ (Analyze) 

 นํา ข้อมูลที่ ได้ จากการทวนสอบผลจํานวนจุลินท รี ย์ทั้ งหมดย้อนหลั ง  3  เดื อน  ตั้ งแต่ เดือน 
มีนาคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพที่อาจ
เกิดในขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยจัดทําแผนผังก้างปลา (Fish Bone diagram) มีการระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุ
ของปัญหาและจัดทําตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: 
FMEA) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบ ความถ่ี มาตรการควบคุม มีการให้คะแนนของตัวเลขลําดับความสําคัญ Risk 
Priority Number (R.P.N) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี Severity (S) เป็นความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก
ความล้มเหลว (1= ไม่มีผลกระทบ,4=มีผลกระทบน้อย, 7 = มีผลกระทบมาก 10 = มีผลกระทบมากที่สุด) 
Occurrence (O) เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุน้ันว่าบ่อยเพียงใด (1 = ไม่มีโอกาสเกิด, 4 = มีโอกาสเกิดน้อย, 
7 = มีโอกาสเกิดมาก, 10 = มีโอกาสเกิดมากที่สุด ) Detection (D) เป็นความสามารถในการตรวจจับและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้น (1 = มีการควบคุมแบบอัติโนมัติ, 4 = มีการควบคุม visual check ,WI, 7 = มีการ
ควบคุมแต่ไม่มีการจัดการ, 10 = ไม่มีการควบคุม) RPN = S x O x D ซึ่งค่า S,O และ D จะถูกบันทึกอยู่ในตาราง
ของ FMEA ด้วย  ใช้แบ่งแยกระดับความเสี่ยงของความล้มเหลว และแสดงให้เห็นความเร่งรีบในการจัดการกับ
ความล้มเหลวน้ัน จากนั้นจัดทําแผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ
ของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดข้ึน 

 

 6. การหาแนวทางในการแก้ไข (Improvement) 
 เก็บข้อมูลในช่วงก่อนการปรับปรุงปัญหา และดําเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบจากแผนผังพาเรโต(Pareto 
diagram) ที่มีผลต่อการแปรปรวนของจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 
 
 7. การควบคุมเพ่ือให้กระบวนการที่ดําเนินการยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุม (Control) 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
F 26 

 เปรียบเทียบข้อมูลจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/g) ในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง และแก้ปัญหาที่มีผล
ต่อความแปรปรวนของจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ถูกตรวจสอบ โดยหลังจากการปรับปรุงจํานวนผลเชื้อจุลินทรีย์
ทั้งหมดต้องมีจํานวนไม่เกิน 1,000 CFU/g (ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางโรงงานได้กําหนด) และต้องมีการควบคุม
ให้จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดดังกล่าวอยู่ในระดับมาตรฐานตลอดการดําเนินการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 1. การสํารวจสภาพแวดล้อม การดําเนินการผลิตในโรงงาน  
 การสํารวจบริเวณโรงงาน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งบริเวณสํานักงานโรงอาหาร และหอพักของ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปไข่ บ้านนา โดยแบ่งออกเป็น 4 อาคาร ดังนี้ อาคาร
สํานักงาน โรงคัดไข่ โรงแปรรูปไข่ และหอพัก 
 
 2. การศึกษาขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิต  
 ในข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ มีข้ันตอนในการดําเนินงาน เร่ิมจากการรับวัตถุดิบ 
โหลดไข่สด ตอกไข่สด ถังเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้า บรรจุ เก็บวัถุดิบหลังพาสเจอร์ไรซ์ กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ 
บรรจุ และเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 
 

 
 
รูปที ่1: กระบวนการผลิตผลติภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ ์
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 3. การทวนสอบข้อมูลย้อนหลังเพ่ือกําหนดปัญหาในการศึกษา (Define)   
 จากการทวนสอบข้อมูลผลจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/g) ในสินค้าไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็นย้อนหลัง 
3 เดือน  ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว่าจํานวนผลเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในสินค้าไข่รวมพาส
เจอร์ไรซ์  มีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดสูงสุดเฉล่ีย 2,600 CFU/g  และมีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดต่ําสุดเฉล่ีย 70 
CFU/g 
 
 4. การสอบเทียบ เพ่ือลดการคลาดเคลื่อนในการแปรผลจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Measure)   
 ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิต เพ่ือลดการคลาดเคลื่อนในการแปรผลต่อจํานวน
จุลินทรีย์ทั้งหมด โดยการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงาน (Monfort et al, 2012) 
พบว่าเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบไม่มีการคลาดเคล่ือนในการแปรผลจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  
 
 5. การวเิคราะห์ (Analyze) 
 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผลจํานวนจุลินทรีย้ังหมดในไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เกินมาตรฐานที่โรงงาน
กําหนด โดยการระดมสมองจากฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง และจัดทําแผนผังก้างปลา (Fish Bone diagram) 
(Samiullah et al, 2013) ดังแสดงในรูปท่ี 2 และจัดทําตารางวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effects Analysis: FMEA) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของผลกระทบ ความถ่ี มาตรการควบคุม และ
คัดเลือกปัจจัยเพ่ือนํามาแก้ปัญหา พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหามีจํานวน 78 ปัจจัย จึงได้ดําเนินการเลือก
ปัจจัยท่ีมีคะแนนสูงสุด 17 ปัจจัย มาทําการวิเคราะห์ และหาวิธีแก้ปัญหา เพ่ือนําไปสู่วัตถุประสงค์งานวิจัย แสดง
ดังรูปที่ 3 
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รูปที ่2: การระดมสมองเพือ่หาสาเหตุของปัญหา (Fish Bone diagram)  

 

 
 
รูปที ่3: แผนผงัพาเรโต (Pareto Chart) 
  
  6. การหาแนวทางในการแก้ไข (Improvement)  
  6.1 การปรับปรุงระยะเวลาในการเก็บไข่ไก่สดนอกห้องเย็น 
  ปรับปรุงระยะเวลาในการเก็บไข่ไก่สดนอกห้องเย็น โดยเปล่ียนการปฏิบัติงานของพนักงานจาก
โหลดไข่  1 พาเรท ต่อ เคร่ืองโหลดไข่ 1 เครื่อง ใช้เวลา 20 นาที เป็นการโหลดไข่ 1 พาเรท ต่อ เครื่องโหลดไข่ 2 
เครื่อง ทําให้เวลาในการโหลดไข่ เหลือเพียง 10 นาที ส่งผลให้อุณหภูมิไข่ไก่สดเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าการปฏิบัติงาน
แบบเดิม แสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที ่4: การปรับปรุงระยะเวลาในการเก็บไข่ไก่สดนอกหอ้งเย็น 
 
   6.2 การปรับปรุงการเปิด/ปิด ถังเก็บน้ําไข่ (Balance tank)   
   ก่อนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานจะมีการเปิดถังเก็บนํ้าไข่ (Balance tank) ตลอด
ระยะเวลาการผลิต เมื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นให้มีการเปิดฝาถังที่เก็บน้ําไข่ (Balance tank) 
เฉพาะเวลามีการเติมนํ้าไข่ลงในถังเก็บนํ้าไข่ (Balance tank) แล้วปิดฝาถังทันที ทําให้ลดโอกาสการปนเป้ือนจาก
จุลินทรีย์ได้มากขึ้น (Jakociune et al, 2014) 
 
    6.3 การปรับปรุงวิธีการล้างถังเก็บน้ําไข่ (Balance tank)  
  จากเดิมวิธีการล้างถังเก็บนํ้าไข่ (Balance tank) จะมีการล้างถังเก็บน้ําไข่ 3 ส่วน คือ ล้างส่วนข้อต่อ ล้าง
ส่วนท่อ และล้างคราบและเปลือกไข่ ปรับปรุงเป็น 6 ส่วน คือ ล้างส่วนข้อต่อ ล้างส่วนท่อ ล้างคราบและเปลือกไข่ 
ขัดถูบริเวณภายนอก ขัดถูบริเวณภายใน ล้างนํ้ายาทําความสะอาด พบว่าหลังการปรับปรุงวิธีการล้างถังเก็บไข่ 
(Balance tank) มีความสะอาดมากข้ึน และไม่พบคราบไข่หรือเปลือกไข่ไก่หลงเหลืออยู่ในถังเก็บนํ้าไข่ (Balance 
tank) แสดงดังรูปที่ 5 
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รูปที ่5: การปรับปรุงวิธีการล้างถังเก็บนํ้าไข่ (Balance tank) 
 

  6.4 การปรับปรุงการจัดเก็บอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานของพนักงานแบบเดิมมีการเก็บอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงานไม่เหมาะสม กล่าวคือพนักงานจะ
เก็บอุปกรณ์ไว้ตามข้อต่อท่อส่งไข่ต่างๆ  จึงเป็นผลให้จุลินทรีย์ปนเป้ือนในอุปกรณ์ได้ ปรับปรุงการปฏิบัติโดยการ
จัดหาอ่างน้ําแช่อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์และแช่อุปกรณ์ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  พบว่าผลจุลินทรีย์ทั้งหมดในนํ้าแช่
อุปกรณ์ลดลงจาก 1400 CFU/g เหลือ 120 CFU/g   

 
  6.5 การปรับปรุงวิธีการตอกไข่ไก่ก่อนเข้าเครื่องตอกไข่  
  ก่อนการปรับปรุงพนักงานจะเก็บไข่ไก่ก่อนเข้าเคร่ืองตอกไข่โดยการขยําไข่ไก่ทีละหลายๆฟอง  ปรับปรุง
เป็นหยิบไข่ไก่ทีละฟองมาตอก โดยไม่มีการขยําไข่ไก่ จากการปรับปรุงดังกล่าวสังเกตด้วยสายตาพบว่าสิ่ง
แปลกปลอม เช่น เปลือกไข่ไก่ ขนไก่ และมูลไก่ ที่ไม่สามารถล้างออกให้หมดได้ลดลง 
 
  6.6 การปรับปรุงวิธีการบรรจุ 
  ปรับปรุงโดยให้พนักงานล้างมือและเปลี่ยนหัวบรรจุทุกๆ 30 นาทีระหว่างการบรรจุ  พบว่าการปรังปรุง
วิธีการบรรจุดังกล่าวมีผลทําให้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในสินค้าไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์ลดลง 
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  จากการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาผลเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐานที่โรงงานกําหนด  จํานวนผล
เชื้อจุลินทรีย์จากเดิม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2600 CFU/g  ลดลงเหลือเพียง ≤ 100 (CFU/g) แสดงดังรูปที่ 6, 7 
 

 

 
 
รูปที ่6:  ผลจาํนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดก่อนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 
 

          
 
รูปที ่7: ผลจํานวนจุลินทรียท้ั์งหมดหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 
 
สรุป 
  งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษากระบวนการทํางานเพ่ือลดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในสินค้าไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์
แช่เย็น โดยนําหลักการ Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาความ
เสี่ยงท่ีเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมดและลดความเสี่ยงท่ีเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์
ไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น จากปัจจุบันจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ท่ี 2600 CFU/g ให้ลดลงเหลือ ≤ 1000 
CFU/g  โดยมีการระดมสมอง เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหา จัดทําตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ
ผลกระทบ (FMEA)  พิจารณาเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของข้อบกพร่อง  โอกาสการเกิดข้อบกพร่อง และ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
F 32 

ความสามารถในการตรวจพบเพ่ือควบคุมปัจจัยข้อบกพร่อง นําไปสู่การคํานวณค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นํา (Risk 
Priority Number: RPN) วิเคราะห์ผลกระทบ ความถี่ มาตรฐานการควบคุม  และคัดเลือกปัจจัยเพ่ือแก้ปัญหา 
งานวิจัยน้ีเลือกปัจจัยที่มีคะแนน RPN สูง17 ปัจจัย มาดําเนินการแก้ปัญหา พบว่าจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดก่อนการ
ปรับปรุงมีค่าเฉลี่ย 2,600 CFU/g ภายหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานปริมาณจุลินทรีย์ลดลงเหลือน้อยกว่า 
100 CFU/gผลจุลินทรีย์ทั้งหมดในสินค้าไข่รวมพาสเจอร์ไรซ์แช่เย็น เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ส่งผลให้
สามารถลดการดําเนินการนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ใหม่ (reprocess) และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้
ตามความต้องการของลูกค้า 
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Carbon footprint assessment in services: Case study convenient store 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคารบอนฟุตพริ้นท สําหรับรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีแสดง
สินคา 190.50 ตารางเมตร โดยใชแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทการบริการ ซ่ึงจะทําการประเมินการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแต การไดมาของวัตถุดิบ การขนสง การบริการ และการกําจัดของเสียหลังการใหบริการ 
จากการศึกษาพบวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของวัฏจักรการบริการ ของรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา มี
ปริมาณเทากับ 1,817.10 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร โดยกิจกรรมท่ีมีการปลอยกาซ
เรือนกระจกมากท่ีสุดคือ กิจกรรมการเลือกซ้ือสินคาซ่ึงมีคา 778.40 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ
ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 42.84 ของกิจกรรมท้ังหมดของรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา รองลงมาคือกิจกรรมการ
ขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคามารานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา กิจกรรมการเตรียมสินคา กิจกรรมการกําจัดของ
เสียหลังการใหบริการ กิจกรรมการคํานวณราคาสินคาและบรรจุ และจากกิจกรรมการไดมาของวัตถุดิบ ตามลําดับ 
  คําสําคัญ: คารบอนฟุตพริน้ท คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
 
Abstract 
 This research aims to evaluate the carbon footprint of case study convenient store 
which has display area 190.50 square meters by using the assessment guideline for carbon 
footprint in services. The scopes of carbon footprint evaluation are: raw materials acquisition, 
transportation, service and waste disposal from service processes. The study found that the 
amount of greenhouse gas emissions of a case study convenience store is 1,817.10 kilograms of 
carbon dioxide equivalent per square meter. The products selection activity has highest 
emission of greenhouse gas 778.40 kilograms of carbon dioxide equivalent per square meter or 
42.84 % of the activity in case study convenience store. Followed by transportation activities 
from the convenience store distribution center, product preparation activities, waste disposal 
activities after the service, price calculation and packaging activities and from the acquisition of 
raw materials, respectively. 
  Keywords: Carbon footprint, Carbon dioxide equivalent 
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บทนํา 
ปจจุบันมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยางตอเนื่อง ท้ังการใชพลังงาน 

การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนสง ธุรกิจบริการ รวมท้ังการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลวนเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกรอน และนับวันปญหาดังกลาวก็
ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน จากผลกระทบของภาวะโลกรอน ทําใหประเทศตางๆ ท่ัวโลกตื่นตัวในการดําเนินงาน
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก เปนวิธีการในการแสดงขอมูลปริมาณกาซเรือน
กระจกท่ีปลอยจากการดําเนินงานขององคกร อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกได 

คารบอนฟุตพริ้นทริเริ่มครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดย “คารบอนทรัสต” 

(Carbon Trust) องคกรเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาลสําหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกเปนองคการมหาชน เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2550 มีวัตถุประสงคหลักในการ
วิเคราะห กลั่นกรองและทําความเห็นเก่ียวกับการใหคํารับรองโครงการท่ีลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตาม
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด รวมท้ังติดตามประเมินผลโครงการท่ีไดรับคํารับรอง สงเสริมการพัฒนาโครงการและ
การตลาดซ้ือขายปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง เปนศูนยกลางขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณดําเนินงาน
ดานกาซเรือนกระจก จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับโครงการท่ีไดรับคํารับรองและการขายปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี
ไดรับการรับรอง สงเสริมและพัฒนาศักยภาพตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับ
การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

  ผูวิจัยไดทําการคํานวณคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา ซ่ึงเปนรานสะดวกซ้ือรายใหญ
ท่ีมีสาขาอยูท่ัวประเทศไทยและมีการขยายตัวของรานสาขาอยางตอเนื่อง ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงจะเห็นวาธุรกิจมี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหมีการใชพลังงานมากข้ึนตามไปดวยสงผลใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสูงข้ึน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงเริ่มจัดทําการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทรานสะดวกซ้ือท่ีเปนรานตนแบบเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ขยายผลไปยังรานสาขาอ่ืนๆ ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1: อัตราการขยายตัวของรานสะดวกซ้ือ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินคํานวณคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทดานการบริการ เปนการอางอิงหลักการประเมินคารบอนฟุต 
พริ้นทสําหรับผลิตภัณฑจากหลักการประเมินผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมตลอดชวงชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle 
Assessment: LCA) โดยพิจารณาตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร การใชงานของผูบริการ
ตลอดจนการจัดการของเสียหรือซากหลังการใชงาน ซ่ึงมีข้ันตอนในการประเมินดังนี้ 
  1. กําหนดเปาหมายการศึกษาคารบอนฟุตพริ้นท 
  2. กําหนดขอบเขตการประเมิน 
   2.1 ระบบผลิตภัณฑ 
   2.2 หนวยการทํางาน 
   2.3 ขอบเขตของระบบ 
    -  ข้ันการไดมาของวัตถุดิบหรือวัสดุใชสอย 
   - ข้ันการบริการ 

   - การขนสงวัตถุดิบและวัสดุใชสอย และการเดินทาง 

   - ข้ันการใชงานอุปกรณหรือวัสดุใชสอย ในกิจกรรมบริการ 

   - ข้ันการกําจัดซากวัสดุใชสอยและของเสียหลังหมดอายุการใชงาน 

 

 3. ขอมูลและคุณภาพขอมูล 

 4. การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกของการบริการ 

 5. การแสดงผล  

(องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 2555) 
 ในการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของรานสะดวกซ้ือ ไดมีผูทําการศึกษาคือ ณัฐพล (2555) ซ่ึงงานวิจัย
ของณัฐพลไดใชหลักการการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก 3 ขอบเขตตามแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพ
ริ้นทขององคกร โดยมีลักษณะการเก็บขอมูลท่ีมีความใกลเคียงกับรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังมี ธนาพร 
(2556) ท่ีใชหลักการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทเชนเดียวกับรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินท่ี
แตกตางกันคือขอบเขตการประเมินแบบ Cradle to Gate (B2B) เปนการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก 
ตั้งแตข้ันตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ และกิจกรรมการผลิต ณ สถานประกอบการนั้นๆ เพ่ือจัดทํามาตรฐานการ
คํานวณคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา โดยมี 4 ขอบเขตในการประเมินคือ การไดมาของ
วัตถุดิบ การขนสงสินคา การบริการ และการกําจัดของเสียหลังการใหบริการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินงานวิจัย มี 3 ข้ันตอน แสดงดังรูปท่ี 2 โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวมรวบขอมูล โดยขอมูลแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ข้ันตอนการไดมาของวัตถุดิบ 
2) ข้ันตอนการขนสง 3) ข้ันตอนการบริการ 4) ข้ันตอนการกําจัดของเสียหลังการใหบริการ  
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 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงาน คือการคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตามแนวทางการ
ประเมินคารบอนฟุตพริ้นทการบริการ 
 ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลดําเนินงาน คือการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการคํานวณ และสรุปผลการวิจัย  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2: ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 
  

 การไดมาของวัตถุดิบ 1.ปริมาณการสั่งวัสดุสิ้นเปลือง(กิโลกรัม) 
   2.ระยะทางการขนสงสินคา(กิโลเมตร) 
   3.ชนิดของยานพาหนะ 
   4.ชนิดของสารทําความเย็น 
   5.ปริมาณการเติมสารทําความเย็น(กิโลกรัม) 

วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 

คํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมิน  

คารบอนฟุตพริ้นทการบริการ 
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การขนสง  1.ปริมาณการสั่งสินคา(กิโลกรัม) 
   2.ระยะทางการขนสงสินคา(กิโลเมตร) 
   3.ชนิดของยานพาหนะ 
   4.สัดสวนการขนสงสินคา(รอยละ) 

การบริการ  1.ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา(kWh)(ใบเสร็จ, เครื่องผลิต 
   พลังงานไฟฟาแสงอาทิตย,จากการวัด, ขอมูลจําเพาะ) 
   2.ปริมาณเครื่องใชไฟฟา (เครื่อง) 
   3.ระยะเวลาในการใชเครื่องใชไฟฟา (ชั่วโมง) 

การกําจัดของเสีย 1.ปริมาณของอะไหล(กิโลกรัม)   
หลังการใหบริการ 2.ระยะทางการขนสงไปยังท่ีกําจัด(กิโลเมตร) 
   3.จํานวนพนักงานในรานสะดวกซ้ือ(คน) 
   4.จํานวนถังขยะในรานสะดวกซ้ือ(ใบ) 
   5.ระยะทางการขนสงไปยังเทศบาล (กิโลเมตร) 
   6.ปริมาณการใชน้ําประปา(ลูกบาศกเมตร) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 สวนท่ี 1 ผลการเก็บรวบรวมขอมูล 
 คือผลท่ีไดจากข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรานสะดวกซ้ือในระยะเวลา 2 ป ซ่ึงแสดงในรูปท่ี 3 
ยกตัวอยางเชน การเก็บรวบรวมขอมูลของข้ันตอนการไดมาของวัตถุดิบ คือ ปริมาณการใชกระดาษ 540.75 
กิโลกรัม ปริมาณการใชแกวกระดาษ 343.20 กิโลกรัม ปริมาณการใชแกวพลาสติก 24,029.70 กิโลกรัม ปริมาณ
การใชถุงพลาสติก 768.00 กิโลกรัม และปริมาณการใชสารทําความเย็น R-134a 180.00 กิโลกรัม 

 
รูปท่ี 3: ผลการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแยกเปนกระบวนการ 
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สวนท่ี 2 ผลการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา 
  จากการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษาในรอบระยะเวลา 1 ป 
พบวารานสะดวกซ้ือมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ แสดงดังรูปท่ี 4 โดยมีรายละเอียดคือ 
  - กิจกรรมการเลือกซ้ือสินคา 778.40 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร  
  - กิจกรรมการขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคามารานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา 368.04 กิโลกรัม 
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร  
  - กิจกรรมการเตรียมสินคา 315.94 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร  
  - กิจกรรมการกําจัดของเสียหลังการใหบริการ215.6 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร  
  - กิจกรรมการคํานวณราคาสินคาและบรรจุ 74.14 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร  
 - จากกิจกรรมการไดมาของวัตถุดิบ 64.91 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร  
 

                    
รูปท่ี 4:  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเม่ือแยกตามกระบวนการ 

 
ตัวอยาง การคํานวณของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชกระดาษ เชน รานสะดวกซ้ือมีปริมาณการ
ใชกระดาษตั้งแต 1 มิถุนายน 2556ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงแบงออกเปนกระดาษ A4 288.00 กิโลกรัมและ
กระดาษใบเสร็จ 252.75 กิโลกรัม 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก= �
ปริมาณการใชกระดาษ

พ้ืนท่ีวางสินคาเพ่ือจําหนาย
�  x  EF 
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การบรกิาร: 
เลือกซ้ือสินคา 

การขน 
สงสินคา 

การบรกิาร: 
เตรียมสินคา 

การกําจัด 
ของเสียหลัง 
การใหบรกิาร 

การบรกิาร: 
คํานวณราคา 

สินคาและบรรจ ุ

การไดมา 
ของวัตถุดิบ 

kg CO2 eq/m
2 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเม่ือแยกตามกระบวนการ  

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก %สะสม 
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ปริมาณการใชกระดาษ A4 = 288.00  Kg 
 ปริมาณการใชกระดาษใบเสร็จ = 252.75  Kg 
 พ้ืนท่ีวางสินคาเพ่ือจําหนาย = 190.51  ตารางเมตร 
 คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก (EF) = 0.5122  KgCO2e/Kg 
  

 ดังนั้น ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก= �288.00 + 252.75

190.51
�  x 0.5122 

 
           = 1.45 KgCO2e/ตารางเมตร 
 
ตัวอยาง การคํานวณของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จากการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปมน้ํา ตั้งแต 1 
มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 
 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก= �
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

พ้ืนท่ีวางสินคาเพ่ือจําหนาย
�  x EF 

  
 ปริมาณการใชพลังงานงานไฟฟา = 285,986.00 kWh ขอมูลจากการไฟฟานครหลวง
 ปริมาณการใชพลังงานงานไฟฟา = 437,967.80 kWh ขอมูลจากการเครื่องใชไฟฟาใน
 รานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา (ขอมูลจําเพาะ) 
 คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก = 0.5813 KgCO2e/ kWh 
 พ้ืนท่ีวางสินคาเพ่ือจําหนาย = 190.51 ตารางเมตร 
 

ขอมูลพ้ืนท่ีการเตรียมสินคา 
 ปริมาณการใชพลังงานงานไฟฟา = 158,567.01   kWh  (ขอมูลจําเพาะ)  
 

  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา  = �158,567.01

437,967.80
�  x 100   = 36.21%  

 

  ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา   =
285,986.00 x 36.21

437,967.80
   (จากใบเสร็จ) = 103,555.53 kWh 

ขอมูลของเครื่องปมน้ํา 
 จํานวนเครื่องปมน้ํา  = 4 เครื่อง 
 เวลาใชงาน   = 4.08 ชั่วโมง  
 คาพลังงานไฟฟา (ขอมูลจําเพาะ) = 370 W 
 ปริมาณการใชพลังงานงานไฟฟา = 2,204.02 kWh (ขอมูลจําเพาะ)  
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  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา = � 2,204.02

158,567.01
�  x 100  =1.39%  

   ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา    =
103,555.53 x 1.39

100
  (จากใบเสร็จ) = 1,439.42 kWh  

 

  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก = �1,439.42 

190.51
�  x 0.5813 = 4.39 KgCO2e/ตารางเมตร 

 
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการคิดมูลคาของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษาท่ีมีการใหบริการในการขาย 3 สวนคือ  
1) บริการขายสินคาอุปโภค 2) บริโภคบริการขายขนมปงอบสด และ 3) การบริการท่ีมีเภสัชกรในการใหคําแนะนํา
และจําหนายยา มีการปลอยกาซเรือนกระจก 1,817.10 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซ่ึงหากมีการชดเชย
โดยการซ้ือคารบอนเครดิต เม่ือใชราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาสําหรับสงมอบในเดือนธันวาคม 2557 อยูท่ีระดับ 
4.99 เหรียญสหรัฐตอตันหรือเทากับ 164 .23 บาทตอตัน ดังนั้นจะตองเสียคาใชจายเทากับ 298.42 บาท โดย
ราคาในการซ้ือขายคารบอนเครดิตนั้นเปนไปตามกลไกลของการตลาด แตสวนใหญแลวการประเมินคารบอนฟุตพ
ริ้นทการบริการนั้น จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงทําได 2 แนวทางคือ 1) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากกิจกรรมตางๆ ใน และ 2) การเขารวมโครงการซ้ือคารบอนเครดิต 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการบริการท้ังหมดของรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา เทากับ 
1,817.10 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร ซ่ึงเม่ือแยกตามกระบวนการจะเห็นไดวามีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเลือกซ้ือสินคาซ่ึงมีคามากท่ีสุดคือ 778.40 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 42.84 ของกิจกรรมรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา รองลงมาคือกิจกรรมการ
ขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคามารานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา368.04 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด เทียบเทาตอ
ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 20.25 ของกิจกรรมรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเตรียมสินคา 315.94 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 17.39 ของกิจกรรมรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา 
จากกิจกรรมการกําจัดของเสียหลังการใหบริการ 215.64 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร คิด
เปนรอยละ 11.87 ของกิจกรรมรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา จากกิจกรรมการคํานวณราคาสินคาและบรรจุ 74.14 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 4.08 ของกิจกรรมรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา 
และจากกิจกรรมการไดมาของวัตถุดิบ 64.91 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร คิดเปนรอยละ 
3.57 ของกิจกรรมรานสะดวกซ้ือกรณีศึกษา  
 2. จากผลศึกษาพบวากิจกรรมท่ีมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดคือ กิจกรรมการใหบริการใน
พ้ืนท่ีการเลือกซ้ือสินคา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการใชพลังงานไฟฟาจากระบบแสงสวาง ระบบทําความเย็น ระบบ
ปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด  
 3. จากผลการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีได สามารถนํามาใชเสนอแนะมาตรการเพ่ือลดการปลอย
กาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ และนําไปสูการวางแผนการบริหารจัดการปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
รานสะดวกซ้ือกรณีศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษานับเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความรูและศักยภาพของบุคลากร จากแตกอนท่ีอาจารยผูสอน
จะบรรยายและเขียนบนกระดาน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนข้ึนหลากหลาย
รูปแบบไมวาจะเปนสื่อในการนําเสนอ สื่อวีดีโอการสอน หรือการพัฒนาการเรียนในรูปแบบออนไลน แมวาจะมีสื่อ
การเรียนหลากหลายรูปแบบในบางครั้งผูเรียนก็ไมไดใหความสนใจกับสื่อเหลานั้นเพราะไมไดมีการโตตอบ ตัวสื่อ
การเรียนไมมีความนาดึงดูดใจ หรือ กระตุนใหอยากเรียน ซ่ึงปจจุบันนี้ผูเรียนสวนใหญมีอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ท่ี
สามารถเขาถึงความบันเทิงได เชน เกม หนัง แมกระท่ังสื่อสังคมออนไลน เพ่ือตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดมี
การประยุกตเกมการเรียนรู หรือ Game-Based Learning เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจและสนุกกับการเรียน โดย
พัฒนาเกมการเรียนรูดานการออมเพ่ือมอบความรูใหกับนักเรียนโดยใชหลักการของ Games-Based Evaluation 
Frameworkผลการประเมินของตัวเกมท่ีไดพัฒนาโดยหลักการนี้แสดงใหเห็นวาผูเรียนใหความสนใจมากข้ึนและ
สามารถตอบสนองตอระดับการเรียนรูของผูเรียนในแตละระดับได 
 คําสําคัญ: เกมการเรียนรู ผูเรียน กรอบการประเมินเกมการเรียนรู การออม 
 
Abstract 

Education is important to build knowledge and capability of the people. Previously, 
teachers were teaching through lectures and writing on the board.  With the advancement of 
technology, teaching media can be developed in various forms such as presentations, 
educational videos, and even e-learning portals.  However, with varieties of teaching media, 
sometimes the learners lose their interest due to lack of interaction, the teaching media not 
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being interesting or does not engage the learner to learn.  There are also distractions such as 
games, movies or even social media that can distract the learner. To respond to such problems, 
Games-based learning has been applied to stimulate the learner to develop interest in and 
enjoy the education.  Games-based evaluation framework was chosen as a guideline to develop 
game-based learning to save money.  The evaluation of the game-based learning to save 
money shows that learners are more interested to learn and the game is suitable for each 
individual’s learning style.   
 Keywords: Game-Based Learning, Learner, Games-Based Learning Evaluation Framework, 
Saving Money 
 
บทนํา 
 การศึกษานับเปนสวนสําคัญสําหรับเยาวชนในการพัฒนาความรูและศักยภาพ การเรียนการสอนระหวาง
อาจารยและนักเรียนเปนการถายทอดความรูเพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูนั้นไปพัฒนาตอยอดและใชใน
วิชาชีพได ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายวิธีข้ึนอยูกับรูปแบบการสอนของอาจารยแตละคน โดย
สวนมากจะเปนรูปแบบท่ีอาจารยบรรยายเนื้อหาใหกับนักเรียน ทํากิจกรรมและแบบทดสอบในหองเรียนซ่ึงปจจัย
หนึ่งท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนไดแกสื่อการเรียนการสอน เพราะเปนตัวกลางท่ีใชในการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยผสอนกับผูเรียนซ่ึงผูเรียนตองศึกษาและทําความเขาใจเพ่ือพัฒนาเปนความรู ดวยความกาวหนา
ของเทคโนโลยีทําใหผูสอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน เชนใช Power Point 
ในการนําเสนอเนื้อหา ใช VDO เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและทําความเขาใจไดงายข้ึน หรือแมกระท่ังพัฒนา
เปนการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอลออนไลน หรือ e-Learning ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูระบบออนไลนและ
เรียนรูจากสถานท่ีใดก็ไดท่ีสามารถเชื่อมตอเขาสูระบบ 
 แมวาสื่อการเรียนการสอนในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบแตปญหาท่ีพบคือตัวผูเรียนนั้นมีทักษะ ความรู 
ความสามารถไมเทากัน บางคนอาจจะตองการเวลาในการทําความเขาใจในเนื้อหามากกวาคนอ่ืน ทําใหการเรียน
การสอนแบบบรรยายหรือการนั่งเรียนในหองเรียนไมอาจตอบโจทยใหกับนักเรียนทุกคน บางครั้งระหวางการเรียน
การสอน นักเรียนบางคนตามเนื้อหาท่ีอาจารยสอนไมทันก็จะเริ่มหมดความสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอน และ
เริ่มหากิจกรรมอ่ืนทําในระหวางเรียน อีกท้ังบางวิชามีการใชคอมพิวเตอรในการเรียนแตนักเรียนบางคนใช
คอมพิวเตอรในการเลนอินเตอรเน็ตหรือเกมระหวางเรียนทําใหไมไดรับฟงเนื้อหาในชวงนั้น ท่ีสําคัญเนื่องดวย
ปจจุบันมีอุปกรณเทคโนโลยีเชน โทรศัพทมือถือไดมีการพัฒนาเปนโทรศัพทสมารทโฟนท่ีสามารถรองรับการใชงาน
ไดอยางหลากหลายไมวาจะเปนการโทรศัพท การเช็ค e-Mail สื่อบันเทิง เชน เกม หนัง และเพลง ซ่ึงสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนได จึงทําใหผูเรียนบางกลุมไมสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอน 
 เพ่ือตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดจึงไดมีแนวคิดในการประยุกตใช Game-Based Learning เพ่ือพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบเกม เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับเนื้อหา และกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเขา
รวม โดยการพัฒนาเกมการเรียนรูในรูปแบบของสื่อ Power Point ท่ีสามารถนําไปใชในการศึกษาไดทุกท่ีทุกเวลา 
อีกท้ังยังมีการใชงานท่ีงายสําหรับผูสอนสวนใหญในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามความเหมาะสม 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เกมการเรียนรูหรือ Game-Based Learning ไมใชการนําเกมไปใชสอนแทนอาจารยเปนการนําเกมไปใช

ในหองเรียนเพ่ือกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจในเนื้อหาตลอดจนกิจกรรมตางๆในหองเรียน (Prenksy, 2004; 
Pivec, 2009; Perrotta et. al., 2013) ซ่ึงเกมนับเปนสวนหนึ่งของการเติบโตของผูเรียนซ่ึงทุกคนเคยเลนเกม
ตั้งแตเด็กจนโต เกมจึงเสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิต (Oblinger, 2004) ในปจจุบันมีเกมจํานวนมากมายท่ีสามารถ
เขาถึงไดผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปน จากทางอินเตอรเน็ต หรือ สมารทโฟน 

Raptivity: e-Learning Tool (2012) ไดกลาวถึง Game-Based Learning วาเปนการเรียนในรูปแบบ 
e-Learning แบบหนึ่งซ่ึงผูเรียนจะตองมีท้ังความตั้งใจและไวใจตนเองไดเพ่ือท่ีจะสามารถสรางความคืบหนาในการ
เรียนรูได Boyle (2011) ไดกลาววาเกมเปนนําเสนอโครงสรางรูปแบบใหมในการสอน จุดประกายความคิด
สรางสรรคและความหลากหลาย นอกจากนี้สภาพแวดลอมของเกมยังชวยใหผูเลนมีความรูสึกสมจริงสมจังมากข้ึน
ซ่ึงชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากเหตุการณเสมือนจริง เชน เกนการเรียนดานการบิน การทหาร หรือ ความ
ปลอดภัย ผูเรียนสามารถเรียนจากเหตุการณเสมือนจริงไดโดยไมตองนําตัวเองไปอยูในสถานการณจริงเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูเรียน (Annetta, 2008) 

จึงสามารถกลาวไดวาเกมการเรียนหรือ Game-Based Learning เปนการประยุกตใชเกมการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจและตองการเรียนมากข้ึนดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถเรียนจากท่ีใดก็ได ไม
จําเปนตองไปอยูในสถานการณจริง 

Perrottaet. al. (2013) ไดกลาวถึงหลักการของ Game-Based Learning ไดแก 
• Intrinsic Motivation คือ ตองเกิดจากแรงจูงใจภายในของผูเรียน เม่ือผูเรียนรูสึกสนใจจะทําใหผูเรียน

อยากเลนและจะเปนการชวยสงเสริมการเรียนรู 
• Enjoyment and Fun คือ ในการเลนเกมการเรียนรูจะผูเลนจะตองสนุกสนานและชื่นชอบ 

• Authenticity คือ ตัวเกมตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนวาตองการสื่ออะไรและผลท่ีไดคืออะไร 

• Self-reliance คือผูเรียนตองสามารถพ่ึงพาตัวเองในการเลนเกมการเรียนรูได 
• Experiential Learning คือผูเรียนสามารถสรางและพัฒนาประสบการณจากเนื้อหาได 

โดยหลักการนี้สามารถทําใหทําสื่อการเรียนในรูปแบบเกมท่ีสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในการท่ีจะเลนและ
เรียนในเวลาเดียวกันซ่ึงยังมุงเนนไปท่ีผูเรียนเปนหลักโดยผูเรียนจะสนุกไปกับการเลน ในขณะท่ีผูเรียนตองสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดเพ่ือใหไดคําตอบเพ่ือใหสามารถจบบทเรียนได 

ในการพัฒนาเกมการเรียนนั้นหลักการคลายกับการพัฒนาเกมท่ัวไปแตเนื้อหาจะเปนสวนท่ีผูสอนตองการ
ใหผูเรียนไดศึกษา (Teed 2004) โดยท่ัวไปการพัฒนาเกมเนนท่ี  

• Competition เม่ือมีการแขงขันเกิดข้ึนทําใหผูเลนเริ่มสนใจและพยายามมากข้ึน 

• Engagement ผูเลนจะพยายามเลนใหจบซ่ึงความตองการนี้มาจากแรงจูงใจตางๆของผูเลน 

• Immediate Reward ไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนทันที ไมวาจะเปนคะแนนหรือสิ่งของ เม่ือผูเลนไดรับ
แลวก็จะเกิดแรงจูงใจใหพยายามเลนตอไป  
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แมวาปจจุบันจะมีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning แตตัว e-Learning นั้น อาจจะไมตอบโจทยผูเรียน
เนื่องจากผูเรียนไมไดรูสึกวามีสวนรวมหรือโตตอบกับสื่อเพ่ือแกปญหาในสวนนี้ Game-Based Learning จึงมี
ความจําเปน 
 Fuszard (2001) ไดกลาววาเกมการเรียนการสอนนั้นมีประโยชนอยางหลากหลายไมวาจะเปนการทําให
การสอนนาสนใจมากข้ึน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการการเรียนการสอนอีกท้ังยังสามารถลดชองวางระหวางผูเรียน
ท่ีเรียนรูไดอยางรวดเร็วและผูท่ีเรียนรูไดชาลงได โดยมุงเนนไปท่ี 

• ชวยใหนักเรียนรับรูถึงสวนสําคัญของเนื้อหาการเรียน 

• ความสรางสรรค 
• ดึงดูดความสนใจจากผูเรียนหลากหลายรูปแบบ 

• สนับสนุนผูเรียนท่ีมีระดับสมาธิตางกัน 

• กระตุนใหนักเรียนสนใจและมีสวนรวม 

• ชวยสรางความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลายในหมูผูเรียน 

• สงเสริมการแกปญหารวมกัน 
 ซ่ึงการเรียนรูดวยเกมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไดหลยรูปแบบและมีความหยืดหยุนสูง สามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีนักเรียนสามารถสนุกสนานและผอนคลายไปกับการเรียนรู 
 Connolly et. al. ไดพัฒนากรอบการประเมินเกมการเรียนรู Games-Based Evaluation Framework 
ซ่ึงเกมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมุงเนนท่ีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• Learner Motivation: การประเมินการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน เปนการประเมินเกมการเรียนรูวา
สามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในการเรียนหรือไม 

• Learner Attitude: การประเมินทัศนคติของผูเรียนตอหัวขอการเรียนดวยเกม อีกท้ังยังสวนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับเกม ไมวาจะเปนภาพ เสียง สี หรือ สวนผสานกับผูใชงาน 

• Learner Performance: การประเมินประสิทธิภาพของผูเรียนเปนการประเมินความกาวหนาของผูเรียน
จากการใชเกมการเรียนรู เชน การรับรู การวิเคราะห และทักษะอ่ืนๆ 

• Learner Preferences: การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนซ่ึงผูเรียนแตละคนนั้นมีความตองการวิธีใน
การเรียนรูตางกันข้ึนอยูกับรูปแบบการเรียนรูของแตละคน ดังนั้นตัวเกมตองสามารถรองรับผูเรียนท่ี
แตกตางกันได 

• Learner Perceptions: การประเมินการรับรูของผูเรียน วาผูเรียนสามารถรับรูเนื้อหาไดมากนอยแคไหน
และยังประเมินถึงตัวคุณภาพของเนื้อหาเชนกัน 

• Game Based Learning Environment: สภาพแวดลอมของการเรียนรูดวยเกม เปนการประเมิน
สภาพแวดลอมเสมือน การใชงานของเกม ระดับทางสังคม คําแนะนําตางๆสําหรับผูเรียน และ การ
นําไปใชในการเรียน 

 เกณฑการประเมินนี้สามารถนํามาใชเปนหลักการในการพัฒนาเกมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียน
ท่ีหลากหลาย 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาโดยการนําหลักการในการพัฒนาเกมการเรียนรูมาใชในการพัฒนาสื่อการ

สอนโดยใชหลักการ Games-Based Evaluation Framework ของ Connolly et. al. ในการพัฒนาเกมการ
เรียนรูในรูปแบบของ Power Point เนื้อหาของบทเรียนเปนเนื้อหาเก่ียวกับการออมเงินเพ่ือใหผูเรียนรับรูถึง
ประโยชนและความสําคัญของการออมเงิน 

ในหนาหลักของเกมผูเลนสามารถเลือกไดวาตองการทําอะไร สามารถเลือกเขาบทเรียนการออมเงิน การ
ใชจายในชีวิตประจําวัน การฝากเงินออม ทําแบบทดสอบ และเลนเกม ผูเลนมีอิสระในการเลือกกิจกรรมท่ีตน
สนใจ ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1: หนาจอหลักของเกมการเรียนรูในการออม 
 
 เม่ือผูเรียนเลือกท่ีเนื้อหา หัวขอเก่ียวกับการออมจะปรากฎดังรูปท่ี 2 ผูเรียนสามารถศึกษา หัวขอตางๆได
ดวยตัวเองและยังสามารถใชเวลาในการศึกษาไดตามรูปแบบการเรียนของแตละคน 
 

 
รูปท่ี 2: เนื้อหาการออมเงิน 
 
 เพ่ือใหสามารถเขาถึงเนื้อหาในการเรียนมากข้ึนภาพกราฟฟกหลากหลายรูปแบบไดถูกนํามาใชเพ่ือ
สนับสนุนเนื้อหาของบทเรียนและดึงดูดใจใหกับผูเรียนในการเรียนและทํากิจกรรมดังแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3: การนํากราฟฟกมาชวยสรางความนาสนใจ 
 
 ตัวเกมนั้นมีท้ังแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดประเมินตนเองกอนการเรียน หลังจาก
นั้นเม่ือไดศึกษาเนื้อหาแลวผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการเรียนเพ่ือท่ีจะประเมินความรูท่ีไดรับไดอีกดวย 
ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4: แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 
 ในระหวางทําแบบทดสอบนั้นตัวเกมการเรียนรูไดมีระบบคะแนนเพ่ือเปนตัวชี้วัด อีกท้ังยังสามารถใหผูเลน
สามารถขงขันกันได ดังแสดงในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5: คะแนนจากการเลนเกม 

 
 เม่ือผูเลนไดศึกษาและทําแบบทดสอบผานเกณฑท่ีกําหนด ตัวเกมจะแสดงคะแนนท่ีผูเลนไดรับ และแสดง
ความยินดีกับผูเลน ดังแสดงในรูปท่ี 6 เพ่ือเปนสิ่งตอบแทน หรือแสดงเปาหมายของเกม 
 

 
รูปท่ี 6: หนาจอแสดงความยินดีท่ีผูเรียนสามารถเลนจบเกมและไดคะแนนผานเกณฑ 
 
 หลังจากนั้นตัวเกมมีการตอยอดทางความคิดโดยใหตัวเลือกกับผูเลนวาจะนํารางวัลในเกมหรือก็คือเงิน
ออมไปใชอยางไร ตัวเลือกสําหรับตัวตนแบบของเกม ไดแก มอบใหผูปกครอง ฝากธนาคาร และใชจายอยางอ่ืน ดัง
แสดงในรูปท่ี 7 โดยท่ีเม่ือผูเลนสามารถเลือกเสนทางของตนเองไดเสนทางหนึ่ง เม่ือเลือกแลวเนื้อเรื่องของเกมจะ
ดําเนินตอไปในเสนทางท่ีผูเรียนเลือกและสอนเก่ียวกับหัวขอนั้นๆ ดังแสดงในรูปท่ี 8 เชนถาผูเลนเลือกท่ีจะฝาก
ธนาคาร ตัวเกมกจะเปลี่ยนสภาพแวดลอมเปนธนาคารและนําเสนอความรูในสวนของดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ือให
ผูเรียนสามารถเขาใจและเอาไปใชได ดังแสดงในรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 7: ทางเลือกสําหรับผูเลนเพ่ือเรียนรูหัวขอในการตอยอดเงินออม 
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รูปท่ี 8: เนื้อหาตามทางเลือกของผูเลน 

 

 
รูปท่ี 9: เนื้อหาตอยอดการนําเงินออมไปฝากธนาคาร 
 
ผลการวิจัย 
 หลังจากท่ีพัฒนาเกมการเรียนรูเรื่องการออมเงินแลวเสร็จ ไดมีการนําเกมไปทดสอบกับนักเรียน จํานวน 
39 คนและทําการประเมินโดยใชการประเมินของ Games Based Evaluation Framework โดยมุงเนนไปท่ี 
แรงจูงใจ ทัศนคติ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การรับรู และสภาพแวดลอม โดยไดทําแบบสอบถามข้ึนโดยใช
เกณฑตามกรอบการประเมิน แบบสอบถามมีสองสวน โดยสวนแรกใหนักเรียนทําการประเมินในรูปแบบระดับ
ตั้งแต 1 แสดงถึงไมเห็นดวยอยางยิ่งจนถึง 5 แสดงถึงเห็นดวยอยางยิ่ง ในสวนท่ีสองเปนสวนใหนักเรียนหรือผูถูก
ประเมินสามารถใหขอคิดเห็นตลอดจนแนวทางตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป ผลการประเมินดังแสดงในตาราง 
ท่ี 1 
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ตารางท่ี 1: ผลการประเมิน 
หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 
     สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน 4.26 ดีมาก 
     ทัศนคติของผูเรียนตอหัวขอการเรียน 4.28 ดีมาก 
     ประสิทธิภาพของผูเรียน 4.41 ดีมาก 
     ความพึงพอใจของผูเรียน 4.30 ดีมาก 
     การรับรูของผูเรียน 4.30 ดีมาก 
     สภาพแวดลอมของการเรียน 4.20 ด ี
ดีมาก = 4.26-5.00       ดี = 3.26- 4.25      ปานกลาง = 2.26-3.25       แย =1.26-2.25    
แยมาก = 0.00-1.25   

 
 ผลการประเมินพบวา 76.92% (19 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 11 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาเกม
การเรียนนั้นสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน ดวยรูปแบบของเกมทําใหรูปแบบการเรียนมีความนาสนใจมากข้ึน
ทําใหอยากเรียนรูและเลนเกม ในดานทัศนคติของผูเรียน 82.05% (18 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) มี
ทัศนะคติท่ีดีเก่ียวกับเกมการเรียนรู ผูเรียนเห็นดวยวาตัวเนื้อหาตลอดจนองคประกอบอ่ืนๆของเกม เชน ภาพ เสียง 
ขอมูล มีความเหมาะสม และเพียงพอตอการเรียนรู 84.62% (22 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 11 คนเห็นดวย)ของ
ผูเรียนเห็นดวยวาเกมการเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนใหกับผูเรียน ดวยรูปแบบของสื่อท่ีนาสนใจและดึงดูด
ใจ ทําใหผูเรียนสนุกและตั้งใจกับการเรียน นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเรียนนั้นมากข้ึนกับ
คะแนนกอนเรียน ทําใหประสิทธิภาพการเรียนเพ่ิมข้ึน 79.49% (20 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 11 คนเห็นดวย)ของ
ผูเรียนเห็นดวยวาเกมการเรียนรูนั้นสามารถตอบสนองตอรูปแบบการเรียนของแตละคนได ผูเรียนสามารถเลือก
รูปแบบการเรียนท่ีตนเองถนัด และยังสามารถเรียนรูตามระดับความเร็วของแตละบุคคลได ในดานการรับรูของ
ผูเรียน พบวา 79.49% (20 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 11 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาเกมการเรียนรูชวยให
ผูเรียนรับรูถึงขอมูลรายละเอียดไดงายและไวข้ึน และสุดทายในดานสภาพแวดลอมของเกมการเรียนรู พบวา 
82.05% (18 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย)ของผูเรียนเห็นดวยวาเกมการออมนั้นมีข้ันตอนการเรียน
และกิจกรรมท่ีงายซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนไดเองโดยไมตองมีคนชวย 71.80% (12 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 16 คน
เห็นดวย)ของผูเรียนเห็นดวยวา สภาพแวดลอมในเกมทําใหผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งกับเกมเชนฉาก ธนาคาร หรือช
อปปง เปนตน 84.62% (17 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 16 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาตัวเกมมีความ
สนุกสนานและสามารถแขงขันกันเพ่ือวัดระดับไดโดยใชคะแนนท่ีไดระหวางเลนเกม 84.62% (15 คนเห็นดวย
อยางยิ่งและ 18 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยอยางยิ่งวาตัวเกมมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนการเลนเกม
ตางๆ ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจงายข้ึน 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากขอมูลผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาการนําเกมมาใชกับการเรียนเพ่ือสรางเกมการเรียนรู หรือ Game-
Based Learning นั้นสามารถสรางความนาสนใจในเนื้อหาการเรียนไดมากข้ึนและสามารถดึงดูดใจใหผูเรียนอยาก
ท่ีจะเรียนตัวเกมสามารถสรางสรรคไดหลากหลายรูปแบบเพ่ือสรางความแปลกใหมและนาสนใจ อีกท้ังผูเรียน
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สามารถเรียนรูไดดวยตนเองในระดับความเร็วท่ีเหมาะสม ทําใหผูเรียนไมรูสึกเรงรีบและยังสามารถทบทวนเนื้อหา
ซํ้าไปซํ้ามาเพ่ือพัฒนาระดับคะแนนเพ่ือของรางวัลอีกดวย เกมการเรียนรูจึงจัดเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใชเปน
สื่อการสอนในการศึกษา เนื่องจากปจจุบันผูเรียนสามารถเลนเกมไดจากหลายแหลงไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต 
คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทสมารทโฟน ในเม่ือผูเรียนสนุกสนานกับเกม ดังนั้นการนําเกมมาใหเลนระหวางเรียน
และยังสอนเนื้อหาไปดวยจึงเปนอีกแนวทางท่ีตอบโจทยใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสนุกกับเนื้อหา รวมกันแสดง
ความคิดเห็น หรือแมกระท่ังแขงขันกัน จึงทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อ 
 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนารูปแบบของเกมการเรียนใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน การพัฒนาระดับในการเรียนแตละ
บท หรือ ใชรูปแบบตางๆของเกมโชวในปจจุบันมาประยุกตใชกับเกมเพ่ือใหผูเรียนท่ีติดตามเกมโชวเหลานั้นสนใจท่ี
จะใชสื่อเกมการเรียนรู ตัวเกมการเรียนสามารถพัฒนาใหเชื่อมกับ Social Network เชน Facebook เพ่ือให
ผูเรียนสามารถแชรคะแนนท่ีตนไดรับเพ่ือสรางบรรยากาศในรูปแบบการแขงขันเพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ
มากยิ่งข้ึนรวมถึงพัฒนาดานภาษาใหเกมการเรียนรูนั้นมีท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เปนตน 
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บทคัดยอ 

สื่อการสอนนับเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสําคัญในการศึกษา ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหสามารถผลิตสื่อ
การสอนไดหลากหลายรูปแบบเชน สื่อการนําเสนอ สื่อวิดีโอ และสื่อการสอนออนไลน เปนตน สําหรับผูเรียนบาง
กลุมสื่อเหลานี้ไมคึงดูดหรือสรางความนาสนใจใหกับผูเรียน เนื่องจากไมมีการโตตอบระหวางผูเรียนกับสื่อทําให
ผูเรียนหมดความสนใจในเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเขาถึงความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ได ไมวา
จะเปนเกมในรูปแบบตางๆ ท่ีผูเลนสามารถเขาถึงออนไลนหรือผานอุปกรณสวนตัว เพ่ือตอบโจทยปญหาท่ีเกิดข้ึน
จึงไดพัฒนาเกมการเรียนรูโดยนําเทคโนโลยี Augmented Reality มาประยุกตใชในการพัฒนาเกมการเรียนรู หรือ 
Game-Based Learning เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูและเกมในการทดสอบความรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสนุกและ
สนใจกับเนื้อหามากข้ึน โดยหัวขอของบทเรียนเปนหัวขอการใชเงินอยางประหยัด 
 คําสําคัญ: เกมการเรียนรู สื่อการเรียน กรอบการประเมินเกมการเรียนรู การผสานโลกเสมือนกับโลกจริง 
การประหยัด 
 
Abstract 

Learning materials are one of the important aspects of education. Advancement of 
technology allows learning materials to be created in various forms such as presentations, 
videos, and online materials.  For some groups of learners, such learning materials are not 
attractive as there is no interaction between learner and learning material. As a result the 
learners might lose their interest in the learning content.  Furthermore, learners are able to 
entertain themselves from various sources such as online game or game in their personal 
handheld device. To respond to such an issue, Augmented Reality (AR) has been applied in the 
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development of Game-Based learning to develop learning materials and test for understanding.  
This way learner will be interested and enjoyed learning more than before.  The subject of the 
AR Game-Based learning is to spend money wisely.     
 Keywords: Game-Based Learning, Learning Material, Games-Based Learning Evaluation 
Framework, Augmented Reality, Spending Money Wisely 
 
บทนํา 
 เทคโนโลยีเปนหนึ่งในองคประกอบในการพัฒนาสื่อการเรียนรู จากแตกอนท่ีผูสอนบรรยายและเขียนบน
กระดานใหกับผูเรียน ทํากิจกรรม แบบทดสอบในหองเรียน หรือจากหนังสือท่ีผูเรียนอานเพ่ือศึกษาและทํา
แบบทดสอบไดดวยตนเอง ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อการเรียนรูไดถูกพัฒนาหลากหลายรูปแบบ เชน สื่อ
ในการนําเสนอ เชน Power Point ท่ีชวยใหการทําสื่อการเรียนมีความสวยงานเปนระเบียบมากข้ึน และยัง
สามารถนํามาใชตอได ไมตองทําใหมทุกครั้งท่ีสอน สื่อการเรียนในรูปแบบวีดีโอท่ีสามารถมอบเนื้อหาท้ังภาพและ
เสียงเพ่ือใหผูเรียนทําความเขาใจไดงายข้ึน หรือสื่อการเรียนออนไลนในรูปแบบ e-Learning ท่ีผูเรียนสามารถ
ศึกษาไดจากทุกท่ีทุกเวลาดวยการเชื่อตอผานระบบเครือขาย สื่อการเรียนเหลานี้สามารถนําเสนอความรูในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสนกับผูเรียนมากข้ึน 
 แมวาจะมีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แตบางครั้งผูเรียนหมดความสนใจในเนื้อหาระหวางเรียน
เนื่องจากเปนการสื่อสารทางเดียวท่ีผูสอนบรรยายใหกับผูเรียน หรือ ผูเรียนอานจากสื่อ ซ่ึงไมมีการโตตอบระหวาง
ผูเรียนกับสื่อ ทําใหผูเรียนหมดความสนใจในเนื้อหาการเรียน อีกท้ังการทําความเขาใจในเนื้อหาการเรียนของ
ผูเรียนแตละคนนั้นมีระดับและความเร็วในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ทําใหผูเรียนบางคนทําความเขาใจชากวาคนอ่ืน
ในหองเรียน สื่อการเรียนการสอนมีสวนชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนและเรียนรูไดในระดับของตน แตปญหาท่ี
เกิดข้ึนคือ สื่อการเรียนบางครั้งก็ไมดึงดูดใหผูเรียนสนใจ และไมกระตุนใหผูเรียนอยากเรียน ทําใหผูเรียนหมดความ
สนใจในตัวสื่อการเรียน 
 เ พ่ือตอบสนองตอปญหาท่ีเ กิดจึงได มีแนวคิดในการประยุกต ใช  Game-Based Learning และ 
Augmented Reality (AR) มาใชรวมกันในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกม เพ่ือผสมผสานโลก
เสมือนเขาไปในโลกจริง เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับเนื้อหา และกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีเพราะไดมีสวน
รวมกับตัวเกม โดยการพัฒนาเกมการเรียนรูในรูปแบบของ Augmented Reality ท่ีสามารถนําไปใชในการศึกษา
ไดทุกท่ีทุกเวลาและสรางความสนุกสนานใหกับผูเรียน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในงานวิจัยนี้ประกอบดวยองคประกอบหลักสองสวน สวนแรกคือเกมการเรียนรูหรือ Game-Based 
Learning สวนท่ีสองคือการผสานโลกเสมือนเขาไปในโลกจริงหรือ Augmented Reality (AR) องคประกอบท้ัง
สองสวนนี้จะถูกนํามาใชในการพัฒนาเกมการเรียนรู   

เกมการเรียนรูหรือ Game-Based Learning เปนการนําเกมไปใชเปนสื่อการสอนในหองเรียน ท่ีสามารถ
นํามาใชประยุกตในการสอน การมอบเนื้อหา กิจกรรมในหองเรียนตลอดจนการทดสอบเพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ
และมีสวนรวม (Prenksy, 2004; Pivec, 2009; Perrotta et. al., 2013) การนําเกมมาใชในการเรียนนั้นสามารถ
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สรางความนาสนใจซ่ึงเกมถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการเติบโต ทุกคนไดเคยเลนเกมมากอนแลวท้ังนั้นไมวาจะเปน
เด็กหรือผูใหญ (Oblinger, 2004) เนื่องจากเกมมีความสนุกสนาน การนําเกมมาใชในการเรียนจึงทําใหผูเรียน
สามารถสนุกสนานกับการเรียนได อีกท้ังผูเรียนสามารถเขาถึงสภาพแวดลอมของเกมไดโดยไมจําเปนตองไปอยูใน
สถานท่ีจริง จึงทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูไดโดยท่ีตนไมตองเขาไปอยูในสภาวะเสี่ยงอันตราย (Annetta, 
2008) เชน การเรียนการขับเครื่องบิน เปนตน    

จึงสามารถสรุปไดวาเกมการเรียนหรือ Game-Based Learning เปนการประยุกตใชเกมการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจและตองการเรียนมากข้ึนดวยตนเองโดยผูเรียนสามารถเรียนจากท่ีใดก็ได ไม
จําเปนตองไปอยูในสถานการณจริง 

Teed (2004) ไดอธิบายวาปจจัยท่ีทําใหเกมการเรียนรูนั้นนาสนใจและดึงดูดผูเรียน คลายกับเกมท่ัวไป
โดยมุงเนนไปท่ี 

• Competition หรือการแขงขัน เม่ือมีการแขงขันเกิดข้ึนทําใหผูเลนเริ่มสนใจและพยายามมากข้ึนเพ่ือใหผู
เลนไดเปนท่ีหนึ่ง 

• Engagement หรือความผูกพันธท่ีผูเลนจะพยายามเลนใหจบเพ่ือใหรูเนื้อหาท้ังหมดหรือจุดสิ้นสุดของเกม 
ซ่ึงความผูกพันธนี้มาจากแรงจูงใจของผูเลนท่ีมี 

• Immediate Reward หรือการไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนทันทีเพ่ือเปนการกระตุนและเกิดแรงจูงใจ
ใหกับผูเลน 

 ท้ังสามสวนนี้สามารถนําใชในการพัฒนาเกมการเรียนรูท่ีกระตุนใหผูเลนเกิดความสนใจและอยากมีสวน
รวม 

เกมการเรียนรูไมไดมุงเนนท่ีความสนุกเพียงอยางเดียวแตผูเรียนตองไดรับความรูจากการเลนเกมดวยเชน
กัน Connolly et. al. (2009) ไดพัฒนากรอบการประเมินเกมการเรียนรูเรียกวา Games-Based Evaluation 
Framework ซ่ึงเกมการเรียนควรมุงเนนไปท่ีรายละเอียดดังตอไปนี้เพ่ือพัฒนาเกมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

• Learner Motivation: เกมการเรียนรูตองสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน  
• Learner Attitude: ผูเรียนตองมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับเกม ไมวาจะเปนวิธีการ ภาพ เสียง สี หรือ สวน

ผสานกับผูใชงาน 

• Learner Performance: ตัวเกมการเรียนรูตองมีประสิทธิภาพตอผูเรียน 

• Learner Preferences: ตัวเกมการเรียนรูเหมาะสมและรองรับกับผูเรียนท่ีแตกตางกัน 

• Learner Perceptions: เนื้อหาของเกมตองมีคุณภาพ ผูเรียนตองรับรูเนื้อหาไดอยางงาย 

• Game Based Learning Environment: สภาพแวดลอมของการเรียนรูตองมีความเหมาะสม พ่ือให
ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  

 กรอบการประเมิน Games-Based Evaluation Framework นี้สามารถนํามาใชเปนหลักการในการ
พัฒนาเกมการเรียนรูท่ีนาสนใจ กระตุนใหผูเรียนอยากเรียน และ สนุกสนานกับการเรียน 
  อีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีสามารถนําเสนอสื่อใหนาสนใจมากข้ึนไดแก Augmented Reality หรือการผสานโลก
เสมือนเขาไปในโลกจริง เปนการนําของมูลดิจิตอลมาผสานในโลกจริงเพ่ือเสริมการนําขอมูลใหมีความนาสนใจมาก
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ข้ึน และสามารถนําเสนอขอมูลมากกวาท่ีกระดาษหรือเอกสารสามารถทําได [(Mackay, 1998), (Kaufmann and 
Papp, 2006), (Höllerer and Feiner, 2004)] โดยคุณลักษณะของ AR มีดังนี้ 

• ผสามโลกเสมือนเขากับโลกจริง 
• มีการโตตอบหรือสนองแบบ Real-Time 

• นําเสนอขอมูลในแบบ 3มิติ 
 การผสานโลกเสมือนเขากับโลกจริงเปนการนําจินตนาการ โลกเสมือน และ โลกจริง ผสมผสานเขาดวยกัน 
(Nilsen et. al., 2004) ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดในหลายดาน เชน การทําสื่อ การทําการตลาด การศึกษา 
ความสนุกสนาน และ เกม เปนตน  

ในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบดิจิตอล 3 มิติ ท่ีผูเรียนสามารถโตตอบได ทําใหตัวสื่อมีความนาสนใจมาก
ข้ึนและสามารถนําเสนอสื่อไดในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเนื้อหา ภาพ 3มิติ หรือวีดีโอ ซ่ึงสามารถนําเทคโนโลยี 
AR มาใชในการผลิตสื่อการสอนท่ีนาสนใจได โดยการผสานโลกเสมือนเขากับโลกจริงและจินตนาการของผูเรียน
เพ่ือสามารถสื่อเนื้อหาไดอยางนาสนใจ ทําใหผูเรียนเห็นโลกรอบๆ ตัวในมุมมองท่ีใหมไปจากเดิม (Duneleavy & 
Dede, 2014) ซ่ึงการสอนในบางเรื่องนั้นบางสถานศึกษาอาจไมสามารถหาสื่อหรืออุปกรณการเรียนการสอน
สําหรับผูเรียนทุกคนได เชน การศึกษาโครงสรางของสิ่งมีชีวิตในวิชาชีวะ หรือ การศึกษาโครงสรางทางวิศวะกรรม 
ประโยชนในการนํา AR มาใชในหองเรียนไดแก 

• ในการนําเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีไดในหลายรูปแบบ 

• ใชในการอธิบายหรือแสดงตัวอยางของทฤษฎี 
• เปนสื่อผสมท่ีผูเรียนสามารถโตตอบกับสื่อได 
• ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรวมกันและการอภิปรายในหมูผูเรียน 

 ในการเรียนผานสื่อ AR นั้น ผูเรียนสามารถสํารวจรายละเอียดไดในหลายมิติและรายละเอียดในหลาย
ระดับของสื่อการเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถศึกษาและจดจอกับสิ่งในสวนของเนื้อหาท่ีสําคัญได (Liarokapis & 
Anderson, 2010) 

การพัฒนาสื่อการเรียน AR สามารถสรางความนาสนใจใหกับเนื้อหาการเรียน แตอาจจะยังไมเพียงพอตอ
ผูเรียนจึงไดมีการประยุกตนํา AR มาพัฒนาเกมสําหรับการเรียนซ่ึงสามารถทําใหผูเรียน สามารถเรียนโดยการเลน 
(Learning by Playing) 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงพัฒนาโดยการนําหลักการในการพัฒนาเกมการเรียนรู  (Game-Based 
Learning) และการผสานโลกเสมือนกับโลกจริง (Augmented Reality) มาใชในการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ
ของ AR เกมสําหรับการเรียน (AR Game-Based Learning) เพ่ือใหผูเรียนสามารถโตตอบและสนุกกับการเรียน 
โดยใชหลักการของ Games-Based Evaluation Framework ของ Connolly et. al. ในการพัฒนาเกมการ
เรียนรู เนื้อหาของบทเรียนเปนเนื้อหาเก่ียวกับการประหยัดคาใชจาย เปนการลดหรือประหยัดคาใชจายเพ่ือให
ผูเรียนเห็นวิธีและแนวทางท่ีจะสามารถลดคาใชจายลงได 

เริ่มตนจากจัดทําตัว Marker ท่ีตองการใหแสดงผลขอมูลในรูปแบบ 3มิติ เม่ือนําโทรศัพทสมารทโฟนมา
สองท่ีตัว Marker โดยตัว Marker จะมีสองแบบ แบบท่ีหนึ่งเพ่ือนําเสนอเนื้อหาของการเรียนดังแสดงในรูปท่ี 1 
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และแบบท่ีสองเปนเกมเพ่ือวัดผลการเรียนรูดังแสดงในรูปท่ี 2 ตัว Marker นี้สามารถพิมพลงบนกระดาษ หรือ
ผูเรียนจะใชโทรศัพทสมารทโฟนสองท่ีหนาจอ คอมพิวเตอร 

 

 
รูปท่ี 1: Marker ของบทเรียน 

 

 
รูปท่ี 2: Marker ของตัวเกมทดสอบความรู 
 

ในสวนของบทเรียน เม่ืนําโทรศัพทสมารทโฟนท่ีไดติดตั้งตัวโปรแกรมเกนการเรียนท่ีไดพัฒนาข้ึนสองท่ีตัว 
Marker เนื้อหาของบทเรียนจะแสดงข้ึนมาดังรูปท่ี 3 ผูเรียนสามารถแตะลูกศรทางดานขวาเพ่ือไปหนาถัดไป หรือ
แตะลูกศรทางดานซายเพ่ือยอมกลับไปหนากอนนี้ ในการแสดงผลรูปแบบนี้ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง
ในระดับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตน ผูเรียนไมตองจําเปนตอวเรงรีบในการทําความเขาใจในเนื้อหา และสามารถ
ทบทวนเนื้อหาในสวนท่ีตนตองการได 
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รูปท่ี 3: เนื้อหาบทเรียน 
 
 เม่ือผูเรียนศึกษาเนื้อหาแลวเสร็จ ผูเรียนสามารถใช Marker ตัวท่ี 2 ในการเลนเกม ตัวเกมเปนรูปแบบ
ถามตอบท่ีระบบจะข้ึนคําถามแลวใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองจากตัวเลือกท่ีมีในระบบโดยแตะคําตอบท่ีหนาจอ 
ดังแสดงในรูปท่ี 4 ตัวคําถามจะมาจากการประยุกตใชขอมูลจากเนื้อหาการประหยัด 
 
 

 
รูปท่ี 4: คําถามและตัวเลือก 

 
หนาจอของเกม ดังแสดงในรูปท่ี 5 ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนท่ีหนึ่งคือสวนคําถามและคําตอบท่ีจะ

แสดงโจทยและตัวเลือกคําตอบใหกับผูเลน สวนท่ีสองคือสวนของตัวละครของเกม และสวนท่ีสามคือสวนของ
ระดับหรือคะแนนท่ีผูเรียนสะสมได 
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รูปท่ี 5: หนาจอหลักของเกม 
 
 เม่ือผูเลนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง คะแนนก็จะเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีถาผูเลนเลือกคําตอบผิด คะแนนก็จะลดลง 
โดยทุกครั้งท่ีตอบถูก ตัวละครจะเปลี่ยนรูปแบบไป เสมือนวาผูเลนเขาใจหลักการและวิธีการประหยัด ตัวละครก็จะ
ดูภูมิฐานมากข้ึน ดัง แสองในรูปท่ี 6 แถบทางดานซายของหนาจอจะทําหนาท่ีแสดงระดับท่ีผูเลนตอบถูก โดยผูเลน
สามารขยับหรือหมุนตัว Marker เพ่ือดูรายละเอียดของตัวละครในมุมตางๆ ได ดังแสดงในรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 6: การพัฒนาตัวละครเม่ือตอบคําถามถูก 
 

 
รูปท่ี 7: ผูเรียนสามารถมองรายละเอียดของตัวละครไดในหลายมุมมอง 
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 หนาจอจะแสดงผลคําตอบท่ีผูเรียนไดเลือกไวเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับไปใหผูเลนเขาใจวาสิ่งท่ีตัวผูเลนเลือก
นั้นถูกหรือผิด ดังแสดงในรูปท่ี 8 ในสวนนี้สามารถแสดงใหผูเรียนเขาใจไดวาผูเรียนอาจจะเขาใจผิดหรือคลุมเครือ
ในบางประเด็นซ่ึงผูเรียนสามารถนําผลยอนกลับไปใชในการศึกษาในสวนเนื้อหาเพ่ิมเติม 
 

 
รูปท่ี 8: ผลยอนกลับ ถูก-ผิด ใหกับผูเรียน 

 
 เม่ือผูเรียนเลนเกมจบ ตัวเกมจะแสดงผลรายละเอียดเพ่ือใหเรียนทราบถึงความกาวหนาของตน ดังแสดง
ในรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9: แสดงขอมูลใหกับผูเรียนเม่ือเลนเกมจนจบ 
 

ซ่ึงผูเรียนจะมีเวลาในการทบทวนเพ่ือนําความรูท่ีไดศึกษามากอนหนาในการเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
ผลจากการทําแบบทดสอบสามารถนํามาใชในการวัดระดับความเขาใจในหัวขอนั้นๆ ซ่ึงถาผูเรียนตอบหัวขอใดผิด 
ก็สามารถกลับไปศึกษาเพ่ิมและเลนเกมอีกรอบได ในการแสดงรูปแบบของตัวละครท่ีใชแทนผูเลนเกมสามารถ
เปลี่ยนระดับไดสามารถทําใหเกิดการแขงขันระหวางผูเรียนอีกดวย  

 
ผลการวิจัย 
 หลังจากท่ีพัฒนาเกมการเรียนรูในรูปแบบของ AR เรื่องการประหยัดเงินแลวเสร็จ ไดมีการนําเกมไป
ทดสอบกับนักเรียน จํานวน 37 คนและทําการประเมินโดยใชหลักการประเมินของ Games Based Evaluation 
Framework โดยการประเมินมุงเนนไปท่ีตัวเกมสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ทัศนคติของเกมกับผูเรียน 
ประสิทธิภาพในการเรียน ความพึงพอใจของผูเรียน การรับรูของผูเรียน และสภาพแวดลอมในการเรียนจากตัวเกม
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ในรูปแบบของ AR โดยไดทําแบบสอบถามข้ึนโดยใชเกณฑตามกรอบการประเมิน แบบสอบถามประกอบดวยสอง
สวน สวนแรกใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอตัวเกมโดยทําการประเมินในรูปแบบระดับ ระดับมีตั้งแตระดับ 1 
(แสดงถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึงระดับ 5 (แสดงถึงเห็นดวยอยางยิ่ง) ในสวนท่ีสองเปนสวนใหนักเรียนหรือผูถูก
ประเมินสามารถใหขอคิดเห็นตลอดจนแนวทางตางๆ เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป ผลการประเมินดังแสดงในตาราง 
ท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: ผลการประเมิน 

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับ 
     สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน 4.43 ดีมาก 
     ทัศนคติของผูเรียนตอหัวขอการเรียน 4.16 ด ี
     ประสิทธิภาพของผูเรียน 4.24 ด ี
     ความพึงพอใจของผูเรียน 4.19 ด ี
     การรับรูของผูเรียน 4.30 ดีมาก 
     สภาพแวดลอมของการเรียน 4.36 ดีมาก 
ดีมาก = 4.26-5.00       ดี = 3.26- 4.25      ปานกลาง = 2.26-3.25       แย =1.26-2.25    
แยมาก = 0.00-1.25   

 
 ผลการประเมินพบวา 86.49% (21 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 11 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาเกม
การเรียนรูในรูปแบบของ AR นั้นสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียน ดวยรูปแบบของเกมท่ีแปลกใหมซ่ึงผูเรียนไม
เคยพบมากอน ทําใหผูเรียนสนใจในรูปแบบการเรียนซ่ึงทําใหผูเรียนอยากเรียนรูและเลนเกม ในดานทัศนคติของ
ผูเรียน 81.08% (13 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 17 คนเห็นดวย) มีทัศนะคติท่ีดีเก่ียวกับเกมการเรียนรู ตัวเกมใน
รูปแบบ 3มิติ ท่ีตอบสนองตอผูเลน ทําใหผูเลนสนุกและรูสึกมีสวนรวม ตัวละครในรูปแบบ 3 มิติ ทําใหตัวเกมมี
ความนาสนใจ ผูเรียนสามารถดูรายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆมุมเม่ือตอบคําถามไดถูกตอง 81.08% 
(16 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาเกมการเรียนรูในรูปแบบของ AR สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนใหกับผูเรียน ดวยรูปแบบของสื่อท่ีนาสนใจและดึงดูดใจ ทําใหผูเรียนสนใจในเนื้อหามาก
ข้ึน ตัวเกมมีการเปลี่ยนระดับของตัวละครทําใหผูเรียนมีความสนใจมากข้ึน อีกท้ังยังสรางความสนุกใหกับผูเรียน 
78.38% (15 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาผูเรียนแตละคนสามารถใชเวลาใน
การเรียนดวยตัวเองไดอยางเหมาะสม และยังสามารถทําความเขาใจในระดับการเรียนรูของแตละบุคคลได ซ่ึงตัว
เกมมีการตอบสนองโดยการแสดงผลยอนกลับหลังจากผูเรียนเลือกคําตอบ  ทําใหผูเรียนเขาใจในสิ่งท่ีตนทําและ
นํามาปรับปรุงได 83.78% (17 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาเกมการเรียนรูใน
รูปแบบของ AR ชวยใหผูเรียนสามรถรับรูในเนื้อหาการเรียนไดงายและสะดวกมากยิ่งข้ึน ในดานสภาพแวดลอม
ของเกมการเรียนรู จากการประเมินพบวา 94.59% (21 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็น
ดวยวาเกมการเรียนรูในรูปแบบของ AR นั้นมีข้ันตอนการเรียนและกิจกรรมท่ีงายซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนไดเองโดย
ไมตองมีคนชวย 91.89% (20 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวา สภาพแวดลอมใน
เกมทําใหผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งกับเกมโดยการนําภาพ 3 มิติมาแสดงในโลกจริงผานทางเกมการเรียนรู 89.18% 
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(19 คนเห็นดวยอยางยิ่งและ 14 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยวาตัวเกมมีความสนุกสนาน 72.97% (12 คนเห็น
ดวยอยางยิ่งและ 15 คนเห็นดวย) ของผูเรียนเห็นดวยอยางยิ่งวาตัวเกมมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนการเลน
เกมตางๆท่ีสามารถเขาใจไดงาย ไมวาจะเปนในสวนเนื้อหาหรือตัวเกมท่ีใชรูปแบบและสัญลักษณท่ีเปนมาตรฐาน  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การนํา AR มาประยุกตใชในการพัฒนาเกมการเรียนรูสามารถสรางความนาสนใจใหกับเนื้อหาและกระตุน
ใหผูเรียนสนใจ จากขอมูลผลการวิจัยสามารถแสดงใหเห็นวาผูเรียนใหความสนใจกับสื่อในรูปแบบท่ีผูเรียนสามารถ
โตตอบกับสื่อได การนํา AR มาผสานโลกเสมือนเขากับโลกจริง ทําใหผูเรียนสามารถเห็นเนื้อหาในรูปแบบท่ีแปลก
ใหม และยังสามารถเห็นรายละเอียดในหลายมิติได ผูเรียนสามารถใชเวลาในการทําความเขาใจหรือทบทวนเนื้อหา
ไดตามความเหมาะสม การนําเกมมาใชเปนบททดสอบทําใหผูเรียนมีความสนุกกับการทดสอบและเม่ือมีการ
แขงขันกัน ผูเรียนจะมีความตั้งใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเนื้อหาและเกมสามารถพัฒนาไดหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับผูสอน 
ทําใหสื่อการสอนมีความหลากหลาย อีกท้ังการแสดงภาพ 3มิติในโลกจริงทําใหผูเรียนเหมือนมีสวนรวมกับเกมมาก
ยิ่งข้ึน Augmented Reality จึงนับเปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาประยุกตในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนได 
 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 การพัฒนาตอยอดเกมการเรียนรูในรูปแบบของ AR สามารถผสานพัฒนารูปแบบของสื่อเนื้อหาเปน
ภาพเคลื่อนไหวหรือการตูนเพ่ือใหเนื้อหามีความนาสนใจมากข้ึน โดยการใชโมเดล 3มิติมานําเสนอเนื้อหา หรือ
สามารถนําสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอมาใชในการนําเสนอเนื้อหา ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
หรือวีดีโอสามารถอธิบายเนื้อหาใหเขาใจงายข้ึน ตัวเกมสามารถพัฒนาไดหลากหลายรูปแบบ สามารถนําเกมโชวใน
ปจจุบันมาประยุกตเปนเกมไดเพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานและสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

ในรายวิชาท่ีไมมีเกณฑการตัดสินถูกหรือผิดอยางชัดเจน หากอาจารยผูสอนใหคะแนนนักศึกษานอยกวาท่ี
นักศึกษาคาดหวัง นักศึกษาจะไมยอมรับ และ มีอคติตออาจารยผูสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาในภายหลัง การวิจัยนี้แสดงวิธีการท่ีใชในการใหคะแนนโดยใชความคิดเห็นของนักศึกษาภายในชั้นเรียน 
ผลลัพธแสดงใหเห็นวานักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอวิธีการใหคะแนนในลักษณะนี้ 
 คําสําคัญ: เกณฑการใหคะแนน งานกลุม ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 
Abstract 

In the teaching subject which scoring based on opinion, there is not exact rule to judge 
student's score, thus, the score is depending on lecturer opinion. If the lecturer give score to 
the students less than their expectation, the student will refuse, and, usually has bias to the 
teaching later. This research shows a method to score student's work using class opinion. The 
result shows that most students have good attitude to this scoring method. 
 Keywords: scoring rubric, students work group, class opinion 
 
บทนํา 

ในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนใหนักศึกษาแสดงความคิดสรางสรรค หรือ สรางสรรคผลงานซ่ึงไมมี
เกณฑการตัดสินถูกหรือผิดอยางชัดเจน เชน รายวิชาท่ีเก่ียวของกับดานศิลปะ หรือ วิชาการออกแบบท่ีตองใช
ความรูสึกในการตัดสินคะแนน คะแนนของนักศึกษาจะข้ึนอยูกับความคิดเห็นของอาจารยผูสอนในรายวิชาเปน
หลัก เหตุการณท่ีนักศึกษาไดคะแนนนอยกวาท่ีตนเองคาดหวังเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา นักศึกษาท่ีไดคะแนน
นอยจะพยายามยกเหตุผลตางๆ มาแสดงเพ่ือใหตนเองไดรับการพิจารณาคะแนนสูงข้ึน นักศึกษาบางคนสามารถ
เขาใจเหตุผลท่ีอาจารยผูสอนอธิบาย แตมีนักศึกษาบางสวนท่ีไมยอมรับเหตุผลท้ังท่ีผลงานมีคุณภาพแยอยางชัดเจน 
ซ่ึงสรางความลําบากใจใหแกอาจารยผูสอน หากอาจารยไมใหคะแนนอยางท่ีนักศึกษาตองการ นักศึกษาจะไม
พอใจ และ มีผลตอการประเมินการสอนของอาจารยในภายหลัง 
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การตัดสินคะแนนโดยอาจารยผูสอนเพียงคนเดียว และ ลักษณะการตัดสินท่ีไมมีเกณฑการตัดสินถูกหรือ
ผิดอยางชัดเจน มีสวนทําใหนักศึกษาบางคนใชเปนเหตุผลในการไมยอมรับผลการตัดสินคะแนน จึงเกิดเปน
แนวความคิดการใหคะแนนโดยใชความคิดเห็นของนักศึกษาทุกคนท่ีอยูในชั้นเรียน เพ่ือชวยใหนักศึกษามีความรูสึก
วาผลการตัดสินเปนความเห็นของคนกลุมใหญ ไมไดมาจากความคิดเห็นของอาจารยผูสอนเพียงคนเดียว ทําให
นักศึกษามีแนวโนมในการยอมรับผลการตัดสินคะแนนมากข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือแสดงผลการทดสอบวิธีการตัดสินคะแนนโดยใชความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน วามีผลอยางไร
ตอทัศนคติท่ีนักศึกษามีตอการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยชิ้นนี้มีอยูท้ังหมด 5 ข้ันตอนคือ 
1. ออกแบบวิธีการท่ีจะนํามาใชตัดสินคะแนนโดยใชความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน 
2. แจงงานท่ีจะมอบหมายใหนักศึกษาทํา และ วิธีการตัดสินคะแนน ใหนักศึกษาทุกคนทราบ 
3. ใหเวลานักศึกษาทํางานท่ีไดรับ แลวนําผลงานท่ีทํามาแสดงใหเพ่ือนนักศึกษาทุกคนดู 
4. ใหนักศึกษาทุกคนประเมินผลงานของเพ่ือนนักศึกษาแตละกลุม 
5. นําผลการประเมินของนักศึกษาทุกคนมาวิเคราะห แลวคิดเปนคะแนนของแตละกลุม 

 
วิธีการตัดสินคะแนนโดยใชความคิดเห็นของนักศึกษาในช้ันเรียน 

รายวิชาใชในงานวิจัยนี้คือ " CPE4901: การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Selected 
Topics in Computer Engineering)" ซ่ึงเปนรายวิชาเปดท่ีใหนักศึกษาเรียนหัวขอดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ี
แตกตางจากรายวิชาท่ีเปดสอนตามปกติ เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในขณะนั้น โดยหัวขอท่ี
เลือกมาใชในการเรียนการสอนคือ "การใชงานโปรแกรมประยุกต Blender" ซ่ึงเปนโปรแกรม Open Source ท่ีใช
สําหรับสรางภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขนาดเล็ก สามารถ download มาใชไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
[1] มีนักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 23 คน (หนวยกิต 3 (3-0-6)) 

รูปแบบการเรียนการสอนเริ่มตนโดยอาจารยผูสอนอธิบายพ้ืนฐานการใชงานโปรแกรม Blender ให
นักศึกษาสามารถนํารูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางในฉาก และ สอนวิธีการสรางรูปทรงใดๆ โดยใช "Edit Mode" 
ในชวงเวลา 2 อาทิตยแรก จากนั้นจึงใหนักศึกษาจัดกลุมไมเกิน 5 คนเพ่ือไปศึกษาเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม เอามา
นําเสนอหนาชั้นเรียนใหนักศึกษากลุมอ่ืนฟง จากนั้นนักศึกษากลุมอ่ืนแตละคนจะนําเทคนิคใหมท่ีไดเรียนมาทํางาน
สงทายชั่วโมง 1 ชิ้น (กลุมท่ีนําเสนอไมตองสงงานในวันท่ีนําเสนอ) 

หลักเกณฑการใหคะแนนกลุมโดยท่ัวไปซ่ึงเปนท่ียอมรับคือ การใหคะแนนโดยใช "scoring rubric" ซ่ึง
ประกอบดวยหัวขอยอยสําหรับใหคะแนนในดานตางๆแลวนํามารวมกันเปนคะแนนสุดทาย คะแนนสูงสุดในแตละ
ขออาจไมเทากัน โดยหัวขอท่ีมีความสําคัญมากอาจมีคะแนนสูงกวาหัวขออ่ืน [2] [3] และ [4] แตเม่ือนําผลคะแนน
มาประกาศใหนักศึกษาทราบ บอยครั้งท่ีพบวานักศึกษาท่ีไดคะแนนนอยไมยอมรับในผลการตัดสิน โดยเฉพาะการ
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ใหคะแนนท่ีไมมีเกณฑการตัดสินถูกหรือผิดอยางชัดเจน จําเปนตองใชความรูสึกในการตัดสินวา สวยหรือไมสวย 
คนอ่ืนชอบหรือไมชอบ เปนตน 

งานวิจัยชิ้นนี้นําเสนอวิธีการตัดสินคะแนนอีกรูปแบบ ซ่ึงใชผลการเปรียบเทียบความชอบของแตละคน
ภายในชั้นเรียน แลวตีคาออกมาเปนคะแนน หลังจากนักศึกษาทุกกลุมไดนําเสนอเทคนิคท่ีกลุมตนไดศึกษาครบ
แลว อาจารยผูสอนจะใหนักศึกษาทุกคนเขียนลําดับกลุมท่ีชอบ จากกลุมท่ีชอบมากท่ีสุดไลจนถึงกลุมท่ีชอบนอย
ท่ีสุด และ กําชับใหนักศึกษาแยกกันทําแลวนํามาสงโดยหามใหเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนรู เนื่องจากอาจทําใหนักศึกษา
เกิดความเกรงใจในการใหคะแนนกัน การเรียงลําดับกลุมท่ีชอบนั้นตองไมนํากลุมของตนเองมาเรียงอยูในลําดับ 
เพ่ือไมใหนักศึกษาสามารถประเมินกลุมอ่ืนต่ํากวากลุมของตน และ หามมีกลุมท่ีอยูในลําดับเดียวกัน จะตอง
ตัดสินใจใหไดวาชอบกลุมไหนมากวากัน ไมวาจะเปนดานปริมาณสาระความรูท่ีไดรับ ความยากงายในการนําเสนอ
ใหเกิดความเขาใจ ความประทับใจในการนําเสนอ เปนตน หากมีกลุมท่ีจะไดคะแนนเทากันจริง เม่ือรวมผลการ
ตัดสินจากนักศึกษาทุกคน ลําดับท้ัง 2 กลุมจะอยูใกลกันตามธรรมชาติ ตัวอยางเชน หากมีนักศึกษาจํานวน 20 คน 
นักศึกษา 10 คนอาจใหกลุม A เปนอันดับ 3 และ กลุม B เปนอันดับ 4 ในขณะท่ีนักศึกษาอีก 10 คนท่ีเหลืออาจ
ใหกลุม A เปนอันดับ 4 และ กลุม B เปนอันดับ 3 เปนตน ในกรณีนี้คะแนนของท้ังกลุม A และ กลุม B จะเทากัน 
สรุปขอหามท่ีตองแจงใหนักศึกษาทราบในการจัดลําดับคือ 
          1. หามนักศึกษาปรึกษากันในขณะทําการจัดลําดับ 

2. หามนักศึกษานํากลุมของตนมาจัดในลําดับ 
3. หามมีกลุมท่ีไดลําดับเทากัน 
คําถามท่ีนักศึกษาจะถามเม่ือไดรับทราบวิธีใหคะแนนนี้คือ กลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกในกลุมนอยกวาจะ

เสียเปรียบกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกมากกวาหรือไม ใหอาจารยผูสอนแจงนักศึกษาวา "ผลการจัดลําดับความชอบของ
นักศึกษาจะถูกใชเพ่ือดูวาอาจารยใหคะแนนสอดคลองกับความเห็นของนักศึกษาสวนใหญแลวหรือไม สุดทาย
แลวแตละกลุมจะไดคะแนนเทาใด อาจารยจะเปนผูตัดสินเอง" ตอนนําเอาคะแนนมาคํานวณ จะนําเอาการ
จัดลําดับความชอบของอาจารยมาใสแทนนักศึกษาท่ีไมมาเรียน หรือ จํานวนสมาชิกท่ีขาดไป ทําใหจํานวนสมาชิก
ของทุกกลุมเทากัน 

การคํานวณคะแนนจากผลการจัดลําดับของนักศึกษาแตละคน กําหนดใหกลุมท่ีนักศึกษาชอบนอยท่ีสุดได 
1 คะแนน และ กลุมท่ีอยูลําดับสูงกวาได 2 คะแนนไลไปถึงกลุมท่ีนักศึกษาชอบมากท่ีสุดซ่ึงจะไดคะแนนสูงสุด 
จากนั้นจึงนําคะแนนท้ังหมดจากนักศึกษาทุกคนมารวมกันจะไดคะแนนดิบของแตละกลุม สุดทายใชวิธีเทียบ
บัญญัติไตรยางคเพ่ือปรับใหคะแนนอยูในชวงท่ีตองการ (ตั้งแต 0 ถึง 30 คะแนน) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

นักศึกษาแบงเปนท้ังหมด 7 กลุมโดยแตละกลุมจะมีชื่อกลุมเรียงตามลําดับตามตัวอักษรตั้งแต A ถึง G 
สามารถแสดงจํานวนสมาชิกและเทคนิค หรือ หัวขอความรูท่ีนักศึกษานําเสนอไดดังตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 
แสดงการจัดลําดับความชอบของอาจารยผูชอบโดยพิจารณาจาก ปริมาณเนื้อหาความรูท่ีผูฟงไดรับ ลักษณะการ
นําเสนอ ความยากงายของเนื้อหา (ลําดับท่ี 1 คือชอบมากท่ีสุด) 
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ตารางท่ี 1: ตารางแสดงรายชื่อกลุม จํานวนสมาชิก และ หัวขอความรูท่ีนักศึกษานําเสนอ 
ช่ือกลุม สมาชิก หัวขอความรู ตัวอยางงาน 

A2 5 คน 

- การสรางน้ําใหเสมือนจริง 
- การเคลื่อนไหวของน้ํา 
- การสรางทอโดยเทคนิคการใช Path 
- การสรางทอใหเหมือนแกวโปรงใส 
- การเปลี่ยนพ้ืนผิววัตถุให Smooth 

 

 
 

B3 2 คน 
- การใช Sculpt Mode ข้ึนรูปทรงวัตถุ 
- การใส Toon Shedding ใหวัตถุ 
- การใส Smoke and Fire ลงในฉาก 

 

 
 

C4 4 คน 

- การใส Particle จํานวนมากลงในฉาก  
- การใช Path กําหนดเสนทางการเคลื่อนไหว 
- การใส Force Field จําลองลมพัด 
- การใช Node System แกไขรายละเอียดภาพ 

 

 
 

D5 2 คน 
- การใช Modifier เพ่ิมจํานวนวัตถุแบบ Array 
- การใช RigidBody ใน Physic Simulation 
- การแกไข Origin Point ของวัตถุ 

 

 
 

 
 
 

E6 
 
 

 

2 คน 
- การใส Keyframe เพ่ือควบคุมการเคลื่อนไหว 
- การใส Particle ลงบนพ้ืนผิวของวัตถุ 
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ช่ือกลุม สมาชิก หัวขอความรู ตัวอยางงาน 

F7 4 คน 
- การสรางเกมโดยใชโปรแกรม Blender 
- การใช Logic Editor กําหนดพฤติกรรมของ
วัตถุท่ีอยูในฉาก 

 

 
 

G8 4 คน 
- การจําลองการเคลื่อนไหวของน้ําเม่ือวัตถุวิ่ง
ผาน 

 

 
 
ตารางท่ี 2: ตารางแสดงลําดับความชอบท่ีจัดโดยอาจารยผูสอน (ลําดับท่ี 1 คือชอบมากท่ีสุด) 

ลําดับท่ี 1 2 3 4 5 6 7 
ช่ือกลุม C F A B D E G 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการจัดลําดับความชอบโดยนักศึกษาท่ีอยูในชั้นเรียน ซ่ึงมีบางบรรทัดซ่ึงเปนการจัดลําดับ

ท่ีมาจากอาจารยผูสอนเพ่ือทําใหจํานวนสมาชิกในแตละกลุมมีจํานวนเทากัน เม่ือนําความเห็นของอาจารยผูสอนใส
เพ่ิมลงในกลุมใด จะตองตัดชื่อกลุมนั้นออกไปจากลําดับซ่ึงแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 3: ตารางแสดงการจัดลําดับความชอบโดยอาจารยและนักศึกษาท่ีอยูในชั้นเรียน 

ช่ือกลุม ผูใหคะแนน 
คะแนน 

6 5 4 3 2 1 

A 

นักศึกษา F B G E C D 
นักศึกษา E G C B F D 
นักศึกษา E G B C F D 
นักศึกษา G F C B E D 
นักศึกษา E G F B C D 

B 

นักศึกษา G E C A D F 
นักศึกษา C E A G F D 
อาจารย C A F D E G 
อาจารย C A F D E G 
อาจารย C A F D E G 

C นักศึกษา B A D G F E 
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ช่ือกลุม ผูใหคะแนน 
คะแนน 

6 5 4 3 2 1 
นักศึกษา D A G F B E 
นักศึกษา F E D G B A 
อาจารย A B F D E G 
อาจารย A B F D E G 

D 

นักศึกษา E C A B G F 
นักศึกษา E C A B G F 
อาจารย C A B F E G 
อาจารย C A B F E G 
อาจารย C A B F E G 

E 

นักศึกษา G B D A C F 
อาจารย C A B F D G 
อาจารย C A B F D G 
อาจารย C A B F D G 
อาจารย C A B F D G 

F 

นักศึกษา G B A E D C 
นักศึกษา E A G C B D 
นักศึกษา G B A E D C 
อาจารย C A B D E G 
อาจารย C A B D E G 

G 

นักศึกษา D F A B E C 
นักศึกษา D F A B E C 
นักศึกษา F A C E B D 
นักศึกษา F A C E B D 
อาจารย C A B F D E 

 
จากตารางท่ี 3 กลุมท่ีไดรับการโหวตใหอยูในลําดับท่ี 1 (ชอบมากท่ีสุด) จะไดรับ 6 คะแนน ในขณะท่ีกลุม

ท่ีไดรับการโหวตใหอยูในลําดับท่ี 6 (ชอบนอยท่ีสุด) จะไดรับ 1 คะแนน ผลรวมคะแนนดิบจากท้ังอาจารย และ 
นักศึกษาท่ีอยูในชั้นเรียนสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4 เรียงลําดับจากกลุมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดไปยังกลุมท่ีได
คะแนนนอยท่ีสุด (ข้ันตอนท่ี 1) ซ่ึงตองเทียบใหคะแนนสูงสุดเทากับ 30 คะแนนในข้ันตอนตอไป 
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ตารางท่ี 4: ตารางแสดงข้ันตอนการคํานวณหาคะแนนท่ีนักศึกษาแตละกลุมจะไดรับ 

ข้ันตอนการคํานวณ 
ช่ือกลุม 

A C B F E G D 
1. ผลรวมคะแนนดิบท้ังหมด 137 130 111 102 95 84 76 
2. นํามาลบกับคะแนนดิบต่ําสุด 61 54 35 26 19 8 0 
3. เทียบหาผลตางคะแนนเต็ม 12.00 10.62 6.88 5.11 3.73 1.57 0.00 
4. คะแนนท่ีแตละกลุมจะไดรับ 30.00 28.62 24.88 23.11 21.73 19.57 18.00 
 

จากนั้นอาจารยผูสอนจะทําการประเมินคะแนนเฉพาะกลุมท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุดและต่ําท่ีสุด คะแนนของ
กลุมอ่ืนจะถูกคิดโดยการเทียบบัญญัติไตรยางคตามลําดับคะแนนดิบ กําหนดใหกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดได 30 
คะแนน และ กลุมท่ีไดคะแนนต่ําสุดคือ 18 คะแนน ดังนั้นผลตางของคะแนนคือ 12 คะแนน 

คํานวณในข้ันตอนท่ี 2 จะทําการหาตางของคะแนนโดยนําคะแนนดิบมาลบกับคะแนนท่ีต่ําท่ีสุดคือ 76 
คะแนน แลวจึงเทียบบัญญัติไตรยางคใหอยูในชวง 0 - 12 คะแนนในข้ันตอนท่ี 3 (เทียบหาผลตางคะแนนเต็ม) 
จากนั้นจึงนํามาบวกกับคะแนนต่ําสุดคือ 18 คะแนน จะไดคะแนนท่ีแตละกลุมจะไดรับในข้ันตอนท่ี 4 
         หมายเหตุ: สําหรับการประเมินผลความพอใจท่ีวิธีการใหคะแนนนี้จากนักศึกษา ในเบื้องตนไดทําการแจง
ผลคะแนนผานระบบ Facebook ซ่ึงมีนักศึกษาเห็นแลวจํานวน 25 คน ถูกใจ 3 คน แตไมมีนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นใดเพ่ิมเติม แตเนื่องจากถึงกําหนดเวลาสงบทความฉบับนี้แลวจึงมีผลลัพธการประเมินแสดงอยูเพียงเทานี้ 
หากยังสามารถแกไขบทความนี้ได และ ผลการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ผูเขียนจะนําผลการประเมินใหมมา
แสดงใหทราบตอไป 
 
สรุป 

งานวิจัยชิ้นนี้นําเสนอวิธีการหนึ่งซ่ึงสามารถใชชวยตัดสินคะแนนไดสําหรับรายวิชาท่ีไมมีเกณฑการตัดสิน
คะแนนถูกหรือผิดอยางชัดเจน นักศึกษาแตละคนจะแสดงความเห็นโดยเรียงลําดับกลุมท่ีชอบจากมากไปหานอย
แลวนํามาสงอาจารยผูสอนเพ่ือคํานวณคะแนน การจัดลําดับจะตองไมมีกลุมใดอยูลําดับเดียวกัน และ นักศึกษา
สามารถนํากลุมอ่ืนมาจัดลําดับไดเทานั้น หามแสดงความคิดเห็นตอกลุมของตน 

การใหคะแนนโดยวิธีนี้ อาจารยผูสอนสามารถกําหนดชวงคะแนนสูงสุด และ ต่ําสุดได ขอควรระวังในการ
คํานวณคือจํานวนนักศึกษาแตละกลุมจะตองเทากัน วิธีการนี้เหมาะสําหรับการใหคะแนนกลุมเนื่องจากจํานวน
ขอมูลท่ีนํามาคํานวณจะเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ 

เม่ือพิจารณาผลการจัดลําดับของนักศึกษาโดยรวมพบวานักศึกษามีแนวโนมท่ีจะชอบกลุมท่ีนําเสนอ
เนื้อหางายๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการใชความคิดเห็นของอาจารยผูสอนเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา
รวมในการคํานวณดวย โดยอาจนําไปใสเพ่ิมลงในกลุมท่ีจํานวนสมาชิกไมเทากับกลุมอ่ืน หรือ อาจสรางเปนกลุม
ใหมท่ีมีแตความเห็นของอาจารยผูสอนเพ่ือถวงน้ําหนักคะแนน  

เม่ือแจงวิธีการใหคะแนนใหนักศึกษาทราบวาจะนําความคิดเห็นของนักศึกษาทุกคนมาใชในการพิจารณา
คะแนน พบวานักศึกษาสามารถยอมรับไดแตก็ยังมีบางสวนท่ีรูสึกไมแนใจเนื่องจากเปนวิธีการใหมท่ีไมเคยเจอมา
กอน ซ่ึงยังตองทําการศึกษาผลจากการใชวิธีการนี้ตอไป 
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บทคัดยอ 
 แคปทชาขอความมักใชเปนเครื่องมือเพ่ือยืนยันความเปนมนุษยของผูใชอยางไรก็ตามแคปทชาขอความ
ยังคงเปนปญหาในการใชงานของมนุษยท้ังนี้ อัตราการยืนยันความเปนมนุษย หมายถึง อัตราท่ีผูใชสามารถระบุ
อักษรท่ีปรากฎในแคปทชาขอความไดถูกตอง ดังนั้นจึงนาสนใจท่ีจะวิเคราะหผลของ (1) ระยะหางระหวางอักษร 
(2) ตําแหนงอักษรและ (3) จํานวนอักษรของแคปทชาขอความตออัตราดังกลาว 
 การวิเคราะหผลของการทดลองในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พบวาระยะหางระหวางอักษรและจํานวน
อักษร มีผลตออัตราการยืนยันความเปนมนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ทวาผลของตําแหนงอักษรตอ
อัตราการยืนยันความเปนมนุษยไมมีนัยสําคัญขอสรุปท่ีไดจากการศึกษานี้เปนแนวคิดในการพัฒนาแคปทชา
ขอความ อีกท้ังผูพัฒนาแคปทชายังใชเปนขอมูลในการเลือกระยะหางระหวางอักษรตําแหนงอักษร และจํานวน
อักษรของแคปทชาขอความเพ่ือใหงายตอการใชงานของมนุษย 
 คําสําคัญ: แคปทชาขอความ, ระยะหางระหวางอักษร, ตําแหนงอักษร, จํานวนอักษร, อัตราการยืนยัน
ความเปนมนุษย 
 
ABSTRACT 
 Text-based CAPTCHAs are used to confirm that a user is human.However,they are still a 
problem for humans. The human-affirmative rate is the proportion of those who are able to 
correctly decode the text-based CAPTCHAs to those who have made an attempt to do it. It is 
thus interesting to examine the effects of (1) spacing, (2) positions, and (3) numbers of 
charactersof CAPTCHAs on the human affirmative rates. 
 The analysis of a lab experiment indicated that the effect of spacing,and numbers of 
characters of CAPTCHA are statistically significant on the human affirmative rates at the 0.05 
level, but the effect of positions of CAPTCHA were not significant.In addition to extending 
knowledge of text-based CAPTCHA’s design, developers could apply the findings to select 
spacing,positions, and numbers of characters of text-based CAPTCHA that easy for human. 
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 Keyword: text-based CAPTCHAs, Spacing, Positions, Numbers of Characters, Human 
Affirmative Rates 
 
บทนํา 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหจํานวนผูแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต
เพ่ิมมาก จึงเปนโอกาสใหผูไมประสงคดีพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัติหรือบอต (Bot) ท่ีสามารถแสดงตัวในระบบ
เหมือนผูใชท่ัวไป เพ่ือขโมยหรือทําลายขอมูลดังกลาว (ศูนยประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรประเทศไทย, 2556; สุทธิเกียรติ มีลาภ, 2557) ดังนั้นจึงมีผูคิดคน แคปทชา (CATPCHA) อันยอมา
จาก Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart เพ่ือทดสอบ
ผูใชวาเปนมนุษยหรือเปนบอต โดยใหผูใชท่ีเปนมนุษยเทานั้นสามารถเขาใชงานในระบบได (Ahn et al., 2004; 
Shirali-Shahreza and Shirali-Shahreza, 2007; Yan and Ahmad, 2008; สุทธิเกียรติ มีลาภ, 2557) 
 การศึกษานี้ไดเลือกแคปทชาขอความมาเปนประเด็นสําคัญของการวิจัย เนื่องจากแคปทชาขอความไดถูก
นํามาใชงานมากท่ีสุด เนื่องจากเปนแคปทชาท่ีผูใชท่ัวโลกใชงานไดงายเม่ือเปรียบเทียบกับแคปทชาประเภทอ่ืน
(Taghva, Borsack, and Condit, 1996;Yan and Ahmad, 2008; Imsamai and Phimoltares, 2010) และ
ใหความสําคัญประเด็นการออกแบบแคปทชาขอความสามประเด็น คือ (1) ระยะหางระหวางอักษร (2) ตําแหนง
อักษร และ (3) จํานวนอักษรของแคปทชาขอความ 
 ระยะหางระหวางอักษร (Spacing)ในท่ีนี้หมายถึง ระยะหางระหวางอักษรท่ีประกอบเปนแคปทชา 
(นวลจันทร เสมาขันธ, 2539) กําธรสถิรกุล (2515) ไดอธิบายถึงระยะหางระหวางอักษร วาหากขอความมี
ระยะหางระหวางอักษรท่ีมากหรือนอยเกินไป จะทําใหใชเวลาอานนานหรือยากข้ึน และ Chellapilla, Larson, 
Simardและ Czerwinski (2005)พบวาระยะหางระหวางอักษรท่ีมนุษยยังคงอานไดโดยงาย คือระยะหางระหวาง
อักษรท่ีขยายจากระยะหางปกติอยางมากไมเกินรอยละ 40 ของความกวางอักษร (ในงานวิจัยนี้หมายถึงขยาย
ระยะหางไมเกิน 8 พอยต) ในขณะท่ี Bursztein, Martin และ Mitchell (2011) พบวาระยะหางระหวางอักษรท่ี
ถูกบีบจนไมเหลือระยะหาง (Collapsing) (ในงานวิจัยนี้หมายถึงบีบระยะหาง3.4 พอยตข้ึนไป)สามารถปองกันการ
โจมตีจากบอตได สอดคลองกับAhmad, Yan และTayara (2011) ท่ีไดอธิบายวาอักษรท่ีถูกบีบจนติดกัน 
(Connected characters) จะทําใหบอตอานอักษรไดผิดพลาด อีกท้ังยังไมพบการเปรียบเทียบเชิงประจักษเพ่ือ
ยืนยันความสามารถของระยะหางระหวางอักษร ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบความสามารถของแคปทชา
ขอความ เม่ือระยะหางระหวางอักษรเปน (1) ขยาย 8 พอยต และ (2) บีบ 3.4 พอยตรูปท่ี 1 คือตัวอยางระยะหาง
ระหวางอักษรของแคปทชาขอความโดยท่ีระยะหางระหวางmnopqไดถูกขยายเปน 8 พอยต สวนระยะหาง
ระหวาง rstuv ไดถูกบีบลงจนเหลือ 3.4 พอยต 
 

 
รูปท่ี 1: ตัวอยางระยะหางระหวางอักษรของแคปทชาขอความ 
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 ตําแหนงอักษร (Position) หมายถึง ตําแหนงท่ีใชวางตัวอักษรของแคปทชาขอความในแนวตั้ง ท้ังนี้การ
เลื่อนตําแหนงอักษรคือการเลื่อนอักษรข้ึนลงในแนวตั้งCabibi (1973) ไดอธิบายถึงความงายในการอานวา อักษร
ควรเรียงกันเปนบรรทัด สอดคลองกับกําธร สถิรกุล (2515) ท่ีอธิบายวาตําแหนงอักษรปกติท่ีเสนบรรทัด เรียงกัน
เปนแนวเสนบรรทัด เปนตําแหนงท่ีอานไดงายกวาอักษรท่ีเรียงกันไมเปนบรรทัดแตในขณะท่ี Chellapillaและ
คณะ (2005)กลับพบวาการยกข้ึนหรือต่ําลงในระดับหางกันไมเกินรอยละ 40 ของความสูงตัวอักษร (ในงานวิจัยนี้
หมายถึงยกข้ึนหรือต่ําลงไมเกิน 5 พอยต) มนุษยยังคงอานไดงาย อีกท้ังการยกข้ึนและต่ําลงสลับกันนั้น Ahmad 
และคณะ (2011) ไดอธิบายวาจะทําใหบอตไมสามารถจําแนกอักษรพิมพเล็กกับพิมพใหญได ท้ังนี้Burszteinและ
คณะ (2011) ไดแนะนําวาควรออกแบบใหแคปทชาขอความใหมีลักษณะตําแหนงอักษรท่ียกข้ึนและต่ําลงสลับกัน
เปนคลื่น (Waving the captcha) เพ่ือปองกันการโจมตีของบอตอยางไรก็ตามยังไมพบการเปรียบเทียบเชิง
ประจักษเพ่ือยืนยันความสามารถของตําแหนงอักษรดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบตําแหนงอักษรของแคปท
ชาขอความท่ี (1) ตําแหนงปกติและ (2) ยกข้ึนและต่ําลง 5 พอยตสลับกัน รูปท่ี 2 คือตัวอยางตําแหนงอักษรของ
แคปทชาขอความตําแหนงอักษร zabcdคือตําแหนงปกติ ในขณะท่ีตําแหนงอักษร efghiไดถูกยกข้ึนและต่ําลง 5 
พอยตสลับกัน โดยท่ี e, g และ iยกข้ึน 5 พอยต และ f และ h ต่ําลง 5 พอยต  
 

 
รูปท่ี 2: ตัวอยางตําแหนงอักษรของแคปทชาขอความ 
 
 จํานวนอักษรของแคปทชาขอความ หมายถึง จํานวนอักษรท่ีแสดงหรือปรากฏของแคปทชาขอความ(มณี
รัตน ชาติรังสรรค, 2555)ผลของงานในอดีตเชิงประจักษท่ีวิเคราะหความสามารถของจํานวนอักษรในแคปทชา
ขอความ มีความไมสอดคลองกัน กลาวคือ ในขณะท่ี Yan และ Ahmad(2008) พบวาจํานวนอักษรท่ีนอยจะทําให
มนุษยตอบแคปทชาไดถูกตองไดงาย และจํานวนอักษรท่ีมากจะทําใหแคปทชานั้นปลอดภัยจากการโจมตีของบอต
ไดดี ในขณะท่ีRice, Kanai และ Nartker (1993) พบวาเม่ือเอกสารออนไลนมีจํานวนอักษรท่ีมากข้ึน จะทําใหบอต
มีความแมนยําในการอานท่ีต่ําลง แตมณีรัตน ชาติรังสรรค (2555)ไดเปรียบเทียบจํานวนอักษรสี่ตัวกับสิบตัวอักษร
พบวาจํานวนอักษรไมมีผลตออัตราการยืนยันความเปนมนุษย โดยใหเหตุผลวาจํานวนอักษรดังกลาวยังแตกตางกัน
ไมมากพออยางไรก็ตาม Miller (1956) ไดนําเสนอทฤษฎีMiller's law และอธิบายวามนุษยสามารถจดจําเปน
ประมวลผลวัตถุจํานวนหาถึงเกาชิ้นไดงาย โดยวัตถุจะเปนอะไรก็ได ผลการทดลองปรากฏวา หนวยทดลอง
สามารถจดจําคํา 5 พยางคได แตไมสามารถจดจําคํา 15 พยางคไดนั้น ท้ังนี้ยังไมมีการเปรียบเทียบเชิงประจักษ
เพ่ือยืนยันความสามารถของจํานวนอักษรท้ังสองจํานวนนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการเปรียบเทียบจํานวนอักษรของ
แคปทชาขอความท่ีใช (1) หาตัวอักษร และ (2) สิบหาตัวอักษร รูปท่ี 3 คือตัวอยางจํานวนอักษรของแคปทชา
ขอความjklmn มีหาตัวอักษรสวน opqrstuvwxyzabc มีสิบหาตัวอักษร 
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รูปท่ี 3: ตัวอยางจํานวนอักษรของแคปทชาขอความ 
 
 งานวิจัยนี้ตองการเปรียบเทียบอัตราการยืนยันความเปนมนุษย (Human Affirmative Rate)อันหมายถึง 
การท่ีผูใชสามารถตอบแคปทชาขอความไดถูกตอง โดยวัดจากสัดสวนของจํานวนผูตอบแคปทชาไดถูกตองตอ
จํานวนผูตอบแคปทชาท้ังหมด (มณีรัตน ชาติรังสรรค, 2555)เม่ือแคปทชาขอความมีลักษณะตางๆ ตามสามตัวแปร
ท่ีไดอธิบายไวขางตน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการยืนยันความเปนมนุษยระหวางแคปทชาขอความท่ีกําหนดระยะหางระหวาง
อักษรสองแบบคือ (1) ขยาย 8 พอยต และ (2) บีบ 3.4 พอยต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการยืนยันความเปนมนุษยระหวางแคปทชาขอความท่ีแสดงอักษร (1) ตําแหนง
ปกติ และ (2) ยกข้ึนและต่ําลง 5 พอยตสลับกัน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการยืนยันความเปนมนุษยระหวางแคปทชาขอความท่ีใชจํานวนอักษร (1) หา
ตัวอักษร และ (2) สิบหาตัวอักษร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้ เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการยืนยันความเปนมนุษยของแคปทชาขอความ
เม่ือตัวแปรอิสระท้ังสามมีคาแตกตางกัน ดังนั้น แนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม คือการศึกษาเชิงทดลอง 
การนําเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยเปนดังนี้ 
 1. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานสามขอเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ อัตราการยืนยันความเปนมนุษย (1) เม่ือ
แสดงแคปทชาขอความท่ีขยายระยะหางระหวางอักษรเปน 8 พอยต จะสูงกวาบีบระยะหางระหวางอักษรเปน 3.4 
พอยตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (2) เม่ือแสดงแคปทชาขอความท่ีใชอักษรตําแหนงปกติ จะสูงกวาแคปทชา
ขอความท่ีใชอักษรยกข้ึนและต่ําลงหาพอยตสลับกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ (3) เม่ือแสดงแคปทชาขอความ
ท่ีใชหาตัวอักษร จะสูงกวาสิบหาตัวอักษรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้สมมติฐานท่ีกําหนดมาจากวรรณกรรมใน
อดีต (กําธรสถิรกุล, 2515;Chellapilla et al., 2005;Bursztein et al., 2011; Ahmad et al., 2011;Cabibi, 
1973;มณีรัตน ชาติรังสรรค, 2555;Yan and Ahmad,2008;Rice et al., 1993;Miller, 1956) 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระในงานวิจัยนี้มีสามตัวแปร ไดแก (1) ระยะหางระหวางอักษร มีสองคาไดแก ขยาย 8 พอยต 
และบีบ 3.4 พอยต (2) ตําแหนงอักษร มีสองคาไดแก ตําแหนงปกติ และยกข้ึนต่ําลงหาพอยตสลับกันและ (3) 
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จํานวนอักษร มีสองคาไดแก หาตัวอักษร และสิบหาตัวอักษรตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบแคปทชาท่ีพัฒนามีจํานวน 8
เง่ือนไขตามสามตัวแปรอิสระ 
 
ตารางท่ี 1: รูปแบบแคปทชาท่ีพัฒนามีจํานวน 8 เง่ือนไข 
 

รูปแบบ 
แคปทชา 
ขอความ 

ระยะหางระหวางอักษร ตําแหนงอักษร จํานวนอักษร 

ขยาย  
8 พอยต 

บีบ  
3.4 พอยต 

ตําแหนงปกติ 
ยกข้ึนต่ําลง 
หาพอยต 
สลับกัน 

หา 
ตัวอักษร 

สิบหา 
ตัวอักษร 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 ตัวแปรตาม คืออัตราการยืนยันความเปนมนุษย (Human Affirmative Rate) หมายถึง อัตราท่ีผูใช
สามารถระบุอักษรท่ีปรากฎในแคปทชาขอความไดถูกตอง จนสามารถเขาใชบริการของเว็บไซตไดโดยวัดจาก
สัดสวนของจํานวนผูตอบแคปทชาไดถูกตองตอจํานวนผูตอบแคปทชาท้ังหมด (มณีรัตน ชาติรังสรรค, 2555; Yan 
and Ahmad, 2008) 
 การศึกษานี้เปนการทดลองในหองปฏิบัติการ จําเปนตองควบคุมปจจัยตาง ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับการวิจัยให
คงท่ีผูวิจัยไดควบคุมลักษณะอ่ืนของแคปทชาขอความ เพ่ือใหการเปรียบเทียบเปนไปอยางถูกตอง ผูวิจัยไดกําหนด
ไวดังนี้ (1) ใชแบบอักษร Arial แบบพิมพเล็กขนาด 24 พอยต เพราะผูใชสามารถเขาใจไดงาย ใชงานโดยท่ัวไป 
(Bernard, Chaparro, Mills, and Halcomb, 2003;Kingery andFuruta, 1997)อีกท้ังมณีรัตน ชาติรังสรรค 
(2555) พบวาหนวยทดลองสามารถตอบแคปทชาขอความท่ีแสดงดวยพิมพเล็กไดถูกตองมากท่ีสุด (2) ใชอักษร a-
z โดยไมรวมตัวเลขและอักขระอ่ืน ๆเพ่ือลดปญหาความสับสนระหวางอักษรกับตัวเลขหรืออักขระท่ีมีลักษระ
คลายกัน (Yan and Ahmad, 2008) (3) ใชแคปทชาขอความท่ีไมมีความหมายในพจนานุกรม เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการสุมเดาคําในพจนานุกรมเพ่ือโจมตีแคปทชาขอความ (Yan and Ahmad, 2008) และ (4) ใชอักษรสีดําบน
พ้ืนหลังสีขาว อันเปนคูสีท่ีมนุษยสามารถตอบแคปทชาขอความไดถูกตองมากท่ีสุด(Tinker and Paterson, 1931; 
Ling and Schaik, 2002) 
 3. การเลือกหนวยทดลองและจํานวนหนวยทดลอง 
 การสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย พบวากลุมผูใชสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2556) ผูวิจัยจึงกําหนดหนวยทดลองเปนนิสิตปริญญาตรีของคณะ
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พาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและตองมีจํานวนหนวยทดลองท่ีเหมาะสมในการทดสอบ
สมมติฐานอยางนอยเง่ือนไขละ 20 คน (Nielsen, 2012)ดังนั้นจึงตองมีหนวยทดลองเปนจํานวน 8*20 = 160 คน 
 4. เครื่องมือในการเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับการดาวนโหลดตัวอยางภาพยนตรเพ่ือใหอยูในความสนใจของ
หนวยทดลองของการศึกษานี้ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2556; Google Inc., 2013)เม่ือหนวย
ทดลองตองการดาวนโหลดตัวอยางภาพยนตร เว็บไซตดังกลาวจะแสดงแคปทชาขอความ เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ทดสอบ 
 5. การเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลในหองปฏิบัติการของศูนยคอมพิวเตอร โดยกอนเริ่มการทดลอง ผูวิจัยจะแจกใบงาน
เพ่ือใหหนวยทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวกลาวคือเม่ือหนวยทดลองเขาเว็บไซตท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับการ
ทดลองนี้ หนวยทดลองจะตองเลือกดาวนโหลดตัวอยางภาพยนตร จากนั้นระบบจะแสดงแคปทชาขอความเพ่ือให
หนวยทดลองตอบแคปทชาขอความท่ีปรากฎ โดยระบบไดตรวจสอบและบันทึกความถูกตองของการตอบแคปทชา
ขอความของหนวยทดลอง จากนั้นระบบจึงใหหนวยทดลองดาวนโหลดตัวอยางภาพยนตรได เม่ือดาวนโหลด
ตัวอยางภาพยนตรเสร็จระบบจะแสดงลิงค เพ่ือใหหนวยทดลองคลิกเพ่ือตอบคําถามสวนบุคคลไดแก (1) เพศ (2) 
หลักสูตร (3) อายุ (4) ปญหาเก่ียวกับสายตาและ (5) วิธีแกปญหาเก่ียวกับสายตาขณะทดลอง โดยคําถามหัวขอนี้ 
มีข้ึนเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหขอมูล 
 6. กรอบการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของหนวยทดลอง จะกระทําดวยสถิติเชิงพรรณาสวนการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และตอบวัตถุประสงคสามขอของงานวิจัย ผูวิจัยเลือกใชสถิติทดสอบ Zแบบ
ทางเดียว และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05เพ่ือทดสอบสมมติฐานของผลตางระหวางสัดสวนของประชากรสอง
ประชากรในลักษณะท่ีสนใจของกลุมประชากรหนึ่งมากกวาหรือนอยกวาอีกกลุมหนึ่ง(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2553) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้ทําในหองปฏิบัติการของศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
โดยสุมเก็บขอมูลจากหนวยทดลองจํานวนท้ังสิ้น191 คนมากกวาท่ีตองการคือ 160 คนการจําแนกตามเพศ พบวา
หนวยทดลองเปนเพศชายและเพศหญิงคิดเปนรอยละ34.0 และ66.0 ตามลําดับสวนการจําแนกตามอายุ พบวา
หนวยทดลองอายุต่ํากวา 20 ป และอายุ 20 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 47.6และ52.4ตามลําดับสวนการจําแนกตาม
ประเภทสายตา พบวาสายตาสั้นคิดเปนรอยละ 56.0รองลงมาคือสายตาปกติ, สายตาสั้นและเอียง, สายตาเอียง 
และสายตายาวคิดเปนรอยละ 22.0, 16.2, 4.9และ 0.9ตามลําดับและผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบและ
นําเสนออัตราการยืนยันความเปนมนุษยจําแนกตามรูปแบบแคปทชาขอความและตัวแปรอิสระ ดังตารางท่ี 2ถึง 5 
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ตารางท่ี 2: อัตราการยืนยันความเปนมนุษย จําแนกตามรูปแบบแคปทชาขอความ 
 

รูปแบบ 
แคปทชาขอความ 

ตัวอยางแคปทชาขอความ อัตราการยืนยัน 
ความเปนมนุษย (%) 

1 
 

95.65 

2 
 

100 

3 
 

100 

4 
 

91.30 

5 
 

64.00 

6 
 

24.00 

7 
 

75.00 

8 
 

69.57 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวาแคปทชาขอความท่ีขยายระยะหาง 8 พอยตจะมีอัตราการยืนยันความเปนมนุษยท่ี
สูงกวาแคปทชาขอความท่ีบีบระยะหาง3.4 พอยต และในสวนแคปทชาขอความท่ีบีบระยะหางในตําแหนงยกสูงข้ึน
ต่ําลงจะมีอัตราการยืนยันความเปนมนุษยท่ีสูงกวาอักษรท่ีบีบระยะหางในตําแหนงปกติ และแคปทชาขอความท่ีมี
อัตราการยืนยันความเปนมนุษยท่ีต่ําท่ีสุดไดแกแคปทชาขอความรูปแบบท่ี 6 อันเปนแคปทชาขอความท่ีบีบ
ระยะหางในตําแหนงปกติ และใชสิบหาตัวอักษร ท้ังนี้ แคปทชาขอความรูปแบบท่ี 7 และ 8 เปนแคปทชาขอความ
ท่ีออกแบบมาเพ่ือปองกันการโจมตีของบอต (Bursztein et al., 2011; Ahmad et al., 2011) แตกลับพบอัตรา
การยืนยันความเปนมนุษยคอนขางสูงท่ีรอยละ 75.00 และ 69.57 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3: อัตราการยืนยันความเปนมนุษย จําแนกตามระยะหางระหวางอักษร 

ระยะหางระหวางอักษร 
จํานวนผูตอบแคปทชา 

ไดถูกตอง (คน) 
จํานวนผูตอบแคปทชา 

ท้ังหมด (คน) 
อัตราการยืนยัน 

ความเปนมนุษย (%) 
ขยาย 8 พอยต 91 94 96.81 
บีบ 3.4 พอยต 56 97 57.73 

 จากตารางท่ี 3 พบวาแคปทชาขอความท่ีขยายระยะหาง 8 พอยตมีอัตราการยืนยันความเปนมนุษยท่ีสูง
กวาแคปทชาขอความท่ีบีบระยะหาง 3.4 พอยตเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะคา z คํานวณได 6.41 มีคามากกวา 1.64 จึงสรุปไดวา อัตราการยืนยันความเปน
มนุษย เม่ือแสดงแคปทชาขอความท่ีขยายระยะหางระหวางอักษรเปน 8 พอยต สูงกวาบีบระยะหางระหวางอักษร
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เปน 3.4 พอยตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนไปตามงานวิจัยในอดีตท่ีกลาววามนุษยยังเขาใจแคปทชาขอความได
โดยงายเม่ือขยายระยะหางไมเกิน 8 พอยต และเขาใจแคปทชาขอความไดยากข้ึนเม่ือระยะหางระหวางอักษรนอย
เกินไป(กําธรสถิรกุล, 2515;Chellapilla et al., 2005) 
 
ตารางท่ี 4: อัตราการยืนยันความเปนมนุษย จําแนกตามตําแหนงอักษร 

ตําแหนงอักษร 
จํานวนผูตอบแคปทชา 

ไดถูกตอง (คน) 
จํานวนผูตอบแคปทชา 

ท้ังหมด (คน) 
อัตราการยืนยัน 

ความเปนมนุษย (%) 
ตําแหนงปกติ 68 97 70.10 

ยกข้ึนต่ําลงหาพอยตสลับกัน 79 94 84.04 
 
 จากตารางท่ี 4พบวาแคปทชาขอความในตําแหนงปกติมีอัตราการยืนยันความเปนมนุษยท่ีต่ํากวาแคปทชา
ขอความท่ียกข้ึนต่ําลงหาพอยตสลับกันแตเนื่องจากผูวิจัยเลือกใชสถิติทดสอบ Z แบบทางเดียวและไดตั้งสมมติฐาน
มาจากการศึกษาในอดีต (กําธรสถิรกุล, 2515; Cabibi, 1973)เม่ือทดสอบสมมติฐาน จึงพบวาไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะคา z คํานวณได -2.29 มีคานอยกวา 1.64และสรุปไดวา อัตรา
การยืนยันความเปนมนุษย เม่ือแสดงแคปทชาขอความท่ีใชอักษรตําแหนงปกติ ต่ํากวาหรือเทากับแคปทชา
ขอความท่ีใชอักษรยกข้ึนและต่ําลง 5 พอยตสลับกันแสดงความแตกตางจากงานวิจัยในอดีตท่ีกลาววาตําแหนงปกติ
เรียงกันเปนบรรทัดอานไดงายกวาอักษรท่ีเรียงกันไมเปนบรรทัด(กําธรสถิรกุล, 2515; Cabibi, 1973) 
 เหตุผลท่ีการทดลองครั้งนี้ไมสามารถยืนยันขอชี้แนะจากการศึกษาในอดีตคงเปนลักษณะของระยะหาง
ระหวางอักษรท่ีสงผลตออัตราการยืนยันความเปนมนุษยของตําแหนงอักษร เนื่องจากงานวิจัยในอดีตศึกษาผลจาก
ระยะหางระหวางอักษรท่ีขยายปกติ ไมไดศึกษาผลจากระยะหางระหวางอักษรท่ีบีบจนติดกัน จากตารางท่ี 2 สรุป
ไดวา ผลจากการบีบอักษรจนติดกันทําใหอัตราการยืนยันความเปนมนุษยของอักษรในตําแหนงปกติลดลงอยาง
มาก แตกตางจากผลของอักษรในตําแหนงยกข้ึนต่ําลงหาพอยตสลับกันท่ีลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น อีกท้ังการ
คนพบในทิศทางดังกลาวนี้ กลับสงผลดีตอการออกแบบแคปทชาขอความ เนื่องจากการออกแบบใหแคปทชา
ขอความใหยกข้ึนต่ําลงหาพอยตสลับกัน นอกจากงายตอความเขาใจของมนุษยแลว ยังเปนการออกแบบท่ีชวย
ปองกันการโจมตีของบอตไดอีกดวย (Bursztein et al., 2011; Ahmad et al., 2011)  



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 80 

ตารางท่ี 5: อัตราการยืนยันความเปนมนุษย จําแนกตามจํานวนอักษร 

จํานวนอักษร 
จํานวนผูตอบแคปทชา 

ไดถูกตอง (คน) 
จํานวนผูตอบแคปทชา 

ท้ังหมด (คน) 
อัตราการยืนยัน 

ความเปนมนุษย (%) 
หาตัวอักษร 80 96 83.33 

สิบหาตัวอักษร 67 95 70.53 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวาแคปทชาขอความท่ีแสดงหาตัวอักษรมีอัตราการยืนยันความเปนมนุษยท่ีสูงกวา
แคปทชาขอความท่ีแสดงสิบหาตัวอักษร และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะคา z คํานวณได 2.10 มีคามากกวา 1.64 จึงสรุปไดวา อัตราการยืนยันความเปนมนุษย 
เม่ือแสดงแคปทชาขอความท่ีใชหาตัวอักษร สูงกวาสิบหาตัวอักษรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสอดคลองกับงานวิจัย
ในอดีตท่ีกลาววาจํานวนอักษรหาถึงเกาอักษร เปนจํานวนท่ีเหมาะสมท่ีมนุษยสามารถจดจําและนําไปประมวลผล
ขอมูลไดดี และจํานวนท่ีนอยกวาจะทําใหมนุษยตอบแคปทชาไดถูกตองไดงายกวาจํานวนอักษรท่ีมากกวา (Miller, 
1956; Yan and Ahmad,2008) 
 
สรุป 
 ผลทดสอบสมมติฐานยืนยันวา แคปทชาขอความท่ีขยายระยะหางระหวางอักษรเปน 8 พอยต (เม่ือใช
อักษร Arial ขนาด 24 พอยต) และใชหาตัวอักษร สงผลใหอัตราการยืนยันความเปนมนุษยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05และผูวิจัยไดสรุปการนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานตามท่ีไดกําหนดไวดังดารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี7: สรุปการนําเสนอผลทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ ความสัมพันธกับอัตราการยืนยันความเปนมนุษย 
ระยะหางระหวางอักษร 
ของแคปทชาขอความ 

แคปทชาขอความท่ีขยายระยะหางระหวางอักษรเปน 8 พอยต สูงกวาบีบ
ระยะหางระหวางอักษรเปน 3.4 พอยต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตําแหนงอักษร 
ของแคปทชาขอความ 

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จํานวนอักษร 
ของแคปทชาขอความ 

แคปทชาขอความท่ีใชหาตัวอักษร สูงกวาสิบหาตัวอักษรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 

 
 งานวิจัยการโตตอบแคปทชาขอความของผูใชในประเทศไทยยังคงมีคอนขางนอย และยังไมมีการศึกษา
และเปรียบเทียบเชิงประจักษของผลระยะหางระหวางอักษร และตําแหนงอักษรตออัตราการยืนยันความเปน
มนุษยแมวามีการเปรียบเทียบของจํานวนอักษร แตผลท่ีไดกลับไมสอดคลองกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงตอยอดองค
ความรูสําหรับการออกแบบแคปทชาขอความ และชวยยืนยันเชิงประจักษใหมีความชัดเจนมากข้ึน เพ่ือการศึกษา
คนควาใหมในอนาคต และเพ่ือเปนแนวทางใหนักพัฒนาแคปทชาขอความไดพัฒนาแคปทชาขอความท่ีงายตอการ
ตอบโตกับมนุษย และรอดพนจากการโจมตีของบอต 
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 การวิเคราะหผลการทดลองของหนวยทดลองท่ีตอบแคปทชาขอความผิด ผูวิจัยพบขอจํากัดสองประการ
ในการศึกษาครั้งนี้ โดยพบวา (1) หนวยทดลองใสเครื่องหมายเวนวรรค ในกรณีท่ีแคปทชาขอความถูกขยาย
ระยะหางระหวางอักษร และ (2) หนวยทดลองตอบเรียงสลับตําแหนง โดยเขาใจวาเปนแคปทชาขอความสอง
บรรทัด ในกรณีท่ีแคปทชาขอความถูกยกตําแหนงอักษรข้ึนลงหาพอยตสลับกัน จากการวิเคราะหผลการทดลองท่ี
หนวยทดลองตอบแคปทชาขอความผิดในสองกรณีนี้ ผูวิจัยอนุโลมใหตอบไดถูกตอง ก็ตอเม่ือหนวยทดลองตอบได
ครบทุกตัวไมขาดไมเกิน เพราะถือวาหนวยทดลองเขาใจอักษรในแคปทชาขอความ 
 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องนี้ผูวิจัยหวังวางานวิจัยในอนาคตควรศึกษาถึงคาของระยะหาง
ระหวางอักษร และจํานวนอักษร โดยอาศัยชวงขอมูลท่ีผูวิจัยศึกษานํามาเปรียบเทียบจากอัตราการยืนยันความเปน
มนุษยคาปกติจนถึงคาวิกฤตคาหนึ่งท่ีต่ําลงอยางรวดเร็วและกําหนดให Step size มีนัยสําคัญ เพ่ือใหผลวิจัย
สามารถระบุคาในชวงท่ียอมรับได และสามารถนําไปใชงานไดจริงในการออกแบบแคปทชาขอความ และอีก
ประเด็นท่ีนาสนใจคือ การศึกษาถึงอิทธิพลรวมของการบีบระยะหางระหวางอักษรจนชิดติดกันกับการยกตําแหนง
อักษรข้ึนลงสลับกันในลักษณะคลื่นของแคปทชาขอความ ท่ีอาจสงผลใหอัตราการยืนยันความเปนมนุษยเพ่ิมสูงข้ึน 
อีกท้ังยังเปนการออกแบบท่ีชวยปองกันการโจมตีของบอตไดอีกดวย (Bursztein et al., 2011; Ahmad et al., 
2011) 
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บทคัดยอ 
 สื่อสังคมออนไลนเปนชองทางท่ีใชในการติดตอสื่อสารท่ีแพรหลายแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลเรื่องท่ีสนใจ 
ทําใหอัตราการเติบโตของกลุมผูใชมากข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากผูคนใชชองทางนี้ในการรับรูขาวสารทําใหเกิดชอง
ทางการสื่อสารมากมายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช สําหรับบทความวิจัยนี้จะนําเสนอการเปรียบเทียบ
การวัดความคลายของขอความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน ท่ีมาจากการตั้งกระทูและแสดงความคิดเห็น โดยใช
การจัดกลุมดวยข้ันตอนวิธี K-means ดวยฟงกชันระยะทางท่ีเปนท่ีนิยมในการจัดกลุมขอมูลจํานวน 10 ระยะทาง
ซ่ึงจะทดสอบกับขอมูลภาษาไทยจากเว็บบอรด โดยจะมีการสกัดคุณลักษณะและเปรียบเทียบผลการจัดกลุมท่ี
ใกลเคียงกับผลการจัดกลุมโดยผูเชี่ยวชาญมากท่ีสุด 
 
ABSTRACT 

Social media is the collective of online communicates channels dedicated to interactive, 
content-sharing and collaboration. Grow rate of users increase continuously, because they use 
this channel to receive information and share something interesting. In this paper, we will 
present a comparison similarity of Thai language on social media. We use unsupervised learning 
K-Means Clustering method with the ten distance functions. The experimentation is conducted 
on social media database for feature extraction and compared the most efficiency with human 
experts. 
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บทนํา 
ปจจุบันเกิดการขยายตัวของสื่อสังคมออนไลนข้ึนอยางรวดเร็ว เปนยุคท่ีผูใชเปนผูสรางขอมูลข้ึนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ หรือเรื่องราวขาวสาร[1] เกิดเปนสังคมขนาดใหญท่ีมีผูคนเขามารวมแบงปน
ขอมูลกัน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันทําใหการรับรูขาวสารเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จากท่ีเคยเปนผูรับสารจากชองทางสื่อยุคเกา ก็สามารถรับรูขาวสารไดบนสื่อสังคมออนไลน ท่ีมีขอมูลมาก 
และหลากหลายแหลง โดยเราสามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะห เชน Amazon.com, Netflix และ
Last.fm ใชเทคนิค Collaborative Filtering (CF)[2] ซ่ึงเปนระบบการนําเสนอกลุมขอมูลสินคาท่ีลูกคานาจะ
สนใจจัดอยูในประเภทเดียวกัน โดยวิธีการวัดความคลายของขอมูลจากขอมูลเริ่มตนท่ีผูใชเลือกและไดรับความ
นิยมในเรื่องการสงเสริมการขาย บริการลูกคา ถึงแมวาระบบ CF จะสามารถทํางานไดอยางดี แตก็ยังพบวามี
ขอจํากัดอยูมาก เนื่องจากระบบ CF จะไมสามารถกําหนดคาของขอมูลท่ีลูกคานาจะสนใจได สงผลใหในสวนของ
การแนะนําของระบบมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นจึงเกิดการตั้งสมมติฐานท่ีวา ถาหากผูใชสามารถกําหนดกลุม
ขอมูลท่ีสนใจไดดวยตัวเองระบบ CF มีความแมนยํามากข้ึน เพ่ือพิสูจนสมมติฐานนี้ จึงไดมีการพัฒนาระบบ 
CiteULike[3]ข้ึน โดยมีรูปแบบการทํางานท่ีผูใชสามารถกําหนดกลุมขอมูลท่ีสนใจคลายๆ กันได โดยจะวัดความ
คลายจากการแบงปน (Share) และการจัดหมวดหมู (Tags) ผลการวิจัยนี้สามารถพิสูจนสมมติฐานในแงของการ
เชื่อมโยงขอมูลท่ีคลายกันระหวางผูใชแบบทางตรงและทางออมในขณะท่ีผลการวิจัยจากGoogle ไดทําการวัด
ความคลายโดยนําเสนอเปรียบเทียบการวัดระยะทางของขอมูล 6 แบบเพ่ือแนะนํากลุมท่ีเหมาะสมกับผูใชใน 
Orkut Social Network[4] ซ่ึงเปนบริการของ Google เองโดยผลของการวิจัยสรุปวา ฟงกชันการวัดความคลายท่ี
ไดประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ L2-Norm (Euclidean Distance) แตแตกตางกับผลการวิจัยของ Killian Q., John 
Blitzer และLawrence K. ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระยะทางแบบEuclidean distance และ
ระยะทางแบบMahalanobis ในการเรียนรูของเครื่อง(Machine Learning) พบวา การใช k-NN รวมกับระยะทาง
แบบMahalanobis ใหประสิทธิผลมากกวา Euclidean โดยพิจารณาจากอัตราผิดพลาด (Error Rate) ผลการ
ทดสอบการแบงกลุมคํา (Text Classification) ของขาว 20 กลุมขาว  แตละกลุมขาวมี 1,000 บทความ 
กําหนดใหมีชุดขอมูลฝกฝน (Training Data Set) 70% และชุดขอมูลทดสอบ (Testing Set) 30% พบวา คา
ความผิดพลาดกับชุดขอมูลทดสอบของ k-NN กับระยะทางแบบ Euclideanอยูท่ี 17.6% ในขณะท่ี k-NN กับ
ระยะทางแบบ Mahalanobis อยูท่ี 13.4% โดยการทดสอบคาความผิดพลาดนั้นใชวิธีการ Linear Kernel[5] 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระยะทางแตละตัว เพ่ือหาขอดี
และขอเสีย เพ่ือสะดวกตอการนําระยะทางท่ีแตกตางกันใชใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท ซ่ึงไดวิธีการทดสอบ
ดวยระยะทาง 7 แบบ ไดแก Euclidean, Mahalanobis, Bit-Vector, Hamming, Jaccard, Cosine และDice 
ซ่ึงในประสิทธิภาพดานการทําเหมืองขอมูล พบวาระยะทางแบบ Cosine เหมาะสมท่ีสุด แตถาหากเปนดานการจัด
กลุมเอกสารระยะทางแบบ Jaccard จะเหมาะสมท่ีสุด[6] ซ่ึงสอดรับกับงานวิจัยดานการวัดความคลายการแบง
เอกสาร (Text Document Clustering) ไดทดสอบขอมูลหลากหลายประเภทเชน กลุมขาว, กลุมผลงานวิจัย และ
กลุมหนาเว็บ โดยใชวิธีการ K-means รวมกับระยะทาง 5 แบบ ไดแก Euclidean, Cosine, Jaccard, Pearson 
Correlative และ Kullback-Leibler Divergence ผลการวิจัยรายงานวา ในสวนของการวัดความเชื่อมโยงภายใน
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กลุมระยะทางแบบ Jaccard ใหประสิทธิภาพดีท่ีสุด[7] แตในการวัดการกระจายตัวของกลุมระยะทางแบบ 
Pearson Correlative ใหประสิทธิภาพดีกวา 

นอกจากงานจําแนกประเภทเอกสารแลว การวัดระยะทางถูกนําไปใชกับงานอ่ืน ๆ เชน งานดานการ
ตรวจจับการบุกรุกระบบเครือขาย มีการใชระยะทางในการวัดความคลายรูปแบบการโจมตีรวมกับวิธีการk-NN
ทดสอบกับฐานขอมูล DARPA-1998 ระยะทางท่ีใชเปรียบเทียบ 4 แบบ ไดแก Liao-vemuri scheme, Binary  
weighted cosine scheme, BTWC scheme และBinary Tanimoto scheme ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา Binary 
Tanimoto scheme ใหประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยมีความผิดพลาดเพียง 3.7% [8]จากท้ังหมด ระยะทาง Roger-
Tanimoto ยังถูกใชในการเปรียบเทียบในงานวิจัยท่ีตองการคนหาระยะทางท่ีใชงานกับ Binary Vector ไดดีท่ีสุด 
สําหรับการจดจําลายมือ โดยทําการทดสอบ 8 ระยะทาง ไดแก Jaccard, Dice, Correlation, Yule, Russell-
Rao, Sokal-Michener, Roger-Tanimotoและ Kulzinski กับชุดขอมูลท้ังหมด 2,826 ชุดจากผูเขียน 942 คน 
โดยกําหนดใหแตละคนเขียนชุดขอมูลคนละสามชุด จากนั้นทําการแบงชุดทดสอบ(Testing Set) โดยการสุมเลือก
ผูเขียน 900 คน จากท้ังหมด แตคัดเลือกขอมูลข้ึนมาหนึ่งชุดจากสามชุดของแตละคน สวนขอมูลท่ีเหลือจะ
กําหนดใหเปนชุดขอมูลเรียนรู (Training Set) ซ่ึงจะเหลือขอมูล 1926 ชุด จากผูเขียนท้ังหมด 946 คน ผลวิจัย
สรุปไดวา เม่ือกําหนดคาบีตา(Beta) เทากับ 0 แลว ระยะทาง Roger-Tanimoto ใหประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยมี
ความถูกตอง 92.11% ในขณะท่ีระยะทางแบบ Jaccard, Dice, Correlation และ Yule ใหผลลัพทอยูท่ี 91% ถึง 
91.5% และเม่ือคาบีตาเทากับ 0.45 ระยะทางแบบ Sokal-Michener ใหประสิทธิภาพดีท่ีสุดอยูท่ี 89.22% [9]. 

จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมาทําใหสามารถกําหนดระยะทางท่ีจะใชในการทดสอบการจําแนกกลุม
ขอความภาษาไทยเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดกลุมท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยไดทําการคัดเลือก 10 ระยะทาง
ท่ีถูกประยุกตใชในงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนในบทความนี้มีกระบวนการจัดกลุมขอความภาษาไทยโดยเริ่มจากการ
ตัดคํา (Tokenization) และตัดคําหยุด (Stopword) หรือคําท่ีไมมีความหมายออกไป จากนั้นแทนคาน้ําหนักของ
คําดวยความถ่ีดวยวิธีการใหน้ําหนักแบบ Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) จากนั้น
ทําการจัดกลุมดวยกับข้ันตอนวิธี K-means ดวยระยะทางแบบตาง ๆ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการแบงกลุมและ
การตรวจสอบความถูกตองเปรียบเทียบกับการจัดกลุมจากผูเชี่ยวชาญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) 
 การสกัดคุณลักษณะเปนการสกัดนัยสําคัญของขอมูลออกมาในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการประมวลผลเชน 
การวัดความคลาย (Similarity Measurement) การจัดกลุม (Clustering) หรือการจําแนกประเภท 
(Classification) เปนตนสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ขอมูลท่ีมีอยูในลักษณะอักษรขอความภาษาไทย เพ่ือใหสามารถ
นํามาวิเคราะหได จึงแปลงขอมูลเปนเชิงตัวเลขดวยวิธีการใชความถ่ีโดยอาศัยวิธีการสกัดคุณลักษณะของขอมูล
ขอความภาษาไทยท่ีปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน สามารถเลือกใชวิธีการสกัดดวยความถวงน้ําหนัก (Term 
weighting) ความถ่ีคํา (Term Frequency) แบบ TF-IDF[10] (Term Frequency-Inverse Document 
Frequency) วิธีการ TF-IDF ท่ีสามารถชี้ใหเห็นถึงน้ําหนักของคําท่ีมีความสําคัญในคลังขอมูล และวิธีการนี้ยังถูก
นํามาใชในการทํา Text-mining โดยคา TF (Term Frequency) จะเพ่ิมข้ึนตามความถ่ีของคําท่ีปรากฏในเอกสาร
[10]โดยจะแทนคาดวยเวกเตอรt = (t1, t2+…+tn) กําหนดให t ทุกตัวคือ คํา (Term) ท่ีปรากฏในเอกสารท่ีไมซํ้า
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กัน สวน d จะแทนเวกเตอรน้ําหนักของคําท่ีเลือกแต IDF (Inverse Document Frequency) เกิดจากแนวคิดท่ี
ตองการลดน้ําหนักของคําท่ีปรากฏมากในหลายเอกสาร จะเปนตัวถวงน้ําหนักของคําท่ีมีความถ่ีท่ีมีสูงมากใน TF
แตไมมีนัยสําคัญเพ่ือดึงคําท่ีมีการปรากฏนอยกวาข้ึนมา ทําใหการวัดคาความแตกตางดีข้ึนการคํานวณ TF มี
ลักษณะดังสมการท่ี (1.1) 

 
{ }

( , )
( , )

max ( , ) :

f t dtf t d
f w d w d

=
∈

 (0.1) 

f (Frequency) คือ ความถ่ีของคําท่ีพบในเอกสาร, t (Term) คือ คําท่ีปรากฏในเอกสารและ d (Document) คือ 
เอกสารท้ังหมดสวนการคํานวณ idf มีลักษณะดังสมการท่ี (1.2) 

 
{ }

(t,d) log
:

Nidf
d D t d

=
∈ ∈

 (0.2) 

N คือ จํานวนท้ังหมดของเอกสารในคลังขอมูลและ |{d D : t d} |∈ ∈ คือ จํานวนของเอกสารท่ี T (Term) ปรากฏ 
ซ่ึง T ตองไมเทากับ 0 แตถาหาก T ไมปรากฏในคลังเอกสาร วิธีการนี้จะถูกทําใหตองหารดวยศูนย ดังนั้นจะมีการ
ปรับเศษ คือ 1 |{d D : t d}|+ ∈ ∈ สําหรับการคํานวณ  TF-IDF จะตองนําคามาคูณกัน [11]ดังสมการ (1.3)
ตอไปนี้  
 (t,d,D) tf(t,d) (t,D)tfidf idf=   (0.3) 

เม่ือไดรับชุดขอมูลเริ่มตนภาษาไทยท่ีผานกระบวนการตัดคํา (Tokenization) และลบคําท่ีไมมีความหมาย
หรือ คําหยุด (Stop word) ออกจากนั้นจะทําการกําหนดคา TF-IDF (Term frequency-Inverse term 
frequency) เปนการนับคําท่ีปรากฏในเอกสาร เม่ือพบจะใสความถ่ีเพ่ือใหน้ําหนักโดยจะคัดเลือกคําท่ีมี
ความสําคัญซ่ึงมักจะเปนคํานามและคํากริยา มากําหนดเปนชื่อของแตละแอตทริบิวต จากนั้นจะทําการพิจารณา
ขอมูลท่ีมีท้ังหมด เพ่ือวัดความถ่ีของคําแตละคําท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนการหาคาของ Term Frequency แตในความเปน
จริงขอมูลมีมากในการวัดความถ่ีเพ่ือหาน้ําหนักของคําอาจจะไมสามารถหานัยสําคัญได ดังนั้นการหาคา IDF จะ
เปนการถวงน้ําหนักความถ่ีท่ีมากของคําบางคําใหสมดุลและจําแนกได 

 
ตารางท่ี 1: ชุดตัวอยางขอความภาษาไทย 
ชุดขอมูลท่ี เนื้อหาขาว 

1 เบาหวิว เจาของคิตตี้รีสอรทยอมรับผิด หลังลูกคาโพสตโวย[12] 
2 เบาหวิว เจาของรีสอรท ยืนยันไมไดละเมิดลิขสิทธิ์ซานริโอ[13] 
3 เจาของคิตตี้รีสอรทแจง โดนคูแขงโจมตีและเอาคิตตี้มาใชไมผิดลิขสิทธิ์[14] 

จากชุดตัวอยางขอความภาษาไทยสามารถใหคาน้ําหนักของคําไดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: แสดงการใหน้ําหนักของคําตามความถ่ี (Term Frequency) 

ชุดขอมูล เจาของ คิตตี้ รีสอรท เบาหวิว ละเมิด/ผิด ลิขสิทธิ์ ซานริโอ 
1 1 1 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 2 1 0 1 1 0 
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 จากนั้นทําการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบไมมีโครงสราง (Unstructured data) แลว สามารถ
เปรียบเทียบขอมูลแตละชุดได จากการกระจายท้ังหมด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนขอมูลเริ่มตนท่ีใช หากมีจํานวนมาก
พอความแมนยําจะสูงในกลุมคําบางคํานั้นปรากฏอยูจํานวนมากทําใหมีความถ่ีสูงและเดนมาก และทําใหคําอ่ืนๆ 
ถูกลดความนาสนใจ เพราะน้ําหนักของคําถูกถวงไวท่ีกลุมคําๆ เดียว ดังตัวอยางดานบนจะพบวา คําวา เจาของ 
ปรากฏอยูในทุกๆ ขอมูล มีความถ่ีสูง หากพิจารณาเพียงคําเดียวก็ไมอาจทราบความถ่ีท้ังหมดท่ีแทจริงได จึงตองมี
การแปลงน้ําหนักของคําใหเทาเทียมกัน ดังนั้นเพ่ือใหปรากฏขอมูลความถ่ีของคําแบบมีนัยสําคัญจําเปนท่ีจะตอง
ทําการผันกลับความถ่ีเอกสาร (Inverse Document Frequency) ตามสมการท่ี (1.2) 
 
ตารางท่ี 3: แสดงน้ําหนักของคําหลังจากการผันกลับความถ่ี (Inverse Document Frequency) 

ชุดขอมูล เจาของ คิตตี้ รีสอรท เบาหวิว ละเมิด/ผิด ลิขสิทธิ์ ซานริโอ 
1 0 0 0 0.1760 0 0 0 
2 0 0 0 0.1760 0.1760 0.1760 0.4771 
3 0 0 0 0 0.1760 0.1760 0.4771 

 จากตารางท่ี 3 จะแสดงคาน้ําหนักคําจากการผันกลับความถ่ีคําในเอกสาร หลังจากนั้นจะเปนการคํานวณ
เพ่ือหาคา TF-IDF ซ่ึงจะเปนไปตามสมการท่ี 1.3 โดยจะนําคา TF และ IDF มาคูณกันเพ่ือถวงคาน้ําหนักของคําให
สมดุลมากข้ึน ดังจะปรากฏตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4: แสดงน้ําหนักของคําหลังจากกระบวนการ TF-IDF 

ชุดขอมูล เจาของ คิตตี้ รีสอรท เบาหวิว ละเมิด/ผิด ลิขสิทธิ์ ซานริโอ 
1 0 0.352 0 0.352 0 0 0 
2 0 0 0 0.352 0.352 0.352 0.4771 
3 0 0.352 0 0 0.352 0.352 0 

 จากตารางท่ี 4 จะสังเกตไดวา เม่ือเปรียบเทียบกับตารางท่ี 1 แลว คาความถ่ีมีการผันกลับเปนอยางมาก 
เชน คําท่ีมีคาน้ําหนักเปน 1 ในตารางท่ี 1 เม่ือผานกระบวนการ TF-IDFแลวกลับมาคาเปน 0 ในตารางท่ี 4 สวน
คาท่ีเปน 0 ในตารางท่ี 1 กลับมีคาน้ําหนักเพ่ิมข้ึนจากเดิม ตามสัดสวนของคําท่ีปรากฏในเอกสาร ซ่ึงยิ่งปรากฏ
นอยก็ยิ่งมีคาน้ําหนักเพ่ิม 
 
การวัดระยะทาง Distance Measurement 
 การวัดระยะทางจะใชฟงกชันในการวัดคาระหวาง 2 จุดเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ สําหรับงานวิจัย
ชิ้นนี้ไดนําการวัดระยะทางเพ่ือหาความคลายซ่ึงเปนปจจัยหลักในการวิเคราะหขอมูล กลาวคือ สามารถประยุกตใช
การวัดระยะทางไดกับกระบวนการเรียนรูของเครื่องได ในกรณีท่ีเลือกใชการแบงกลุม (Clustering) เชน k-Mean
อาจเพ่ือวัดระยะทางตรวจสอบคาความผิดปกติ หรือการจัดกลุม (Classification) [15]เชน kNN, SVM เปนตน 
และรวมไปถึงงานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ  
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ระยะทางแบบ Euclidean 
 ระยะทางปกติระหวางจุดสองจุดท่ีสั้นท่ีสุดในแนวเสนตรงซ่ึงมีท่ีมาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส การวัด
ระยะทางในปริภูมิแบบEuclideanและการใชสูตรนี้วัดระยะทางทําใหกลายเปนปริภูมิอิงระยะทางคาประจํา 
(Norm)[16]ระยะทางแบบEuclideanมักถูกใชในกระบวนการเรียนรูของเครื่องทุกแบบ เนื่องจากสมการมีการลบ
กันของคูอันดับแตละคู ทําใหการแสดงขอมูลปกติไดอยางถูกตองจึงไดรับความนิยม [17] โดยสมการระยะทางแบบ
Euclideanดังสมการท่ี (1.4) 

 2

1

(u )
n

i i
i

d v
=

= −∑  (0.4) 

ระยะทางแบบ Cosine  
 ระยะทางแบบ Cosine ใชในการหาความคลายคลึงกันระหวาง 2 เวกเตอร ของผลคูณภายใน (Inner 
Product Space) การคํานวณระยะทางแบบนี้คือ การคํานวณโคไซน (Cos) ของผลคูณจุด (Dot Product) กับ
ขนาด (Magnitude) และหารดวยสมการของระยะทางแบบEuclidean โดยมีรูปแบบดังสมการท่ี (1.5) 
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 (0.5) 

 หากผลลัพทการคํานวณมีคาอยูในชวง -1 หมายความวาเวกเตอรมีลักษณะท่ีตรงขามกัน แตหากผลลัพทมี
คา 1 หมายความวา เวกเตอรมีความคลายกัน และหากผลลัพทมีคา 0 หมายความวา เวกเตอรมีความเปนอิสระ 
ระยะทางแบบ Correlation 
 ระยะทางแบบ Correlation Distance มีเรียกชื่อเรียกวา Linear Correlation Coefficient หรือ 
Pearson Correlation Coefficientเปนระยะทางท่ีมีลักษณะระยะทางเชิงมุม (Angular Separation) ซ่ึง
ระยะทางนี้จะใชวัดความคลายมากกวาการวัดความแตกตาง โดยคาท่ีไดจากระยะทางแบบนี้จะอยูระหวาง -1 ถึง 
1 โดยมีรูปแบบดังสมการท่ี (1.6) นี้ 
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 รูปแบบสมการของระยะทาง Correlation เปลี่ยนแปลงมาจากระยะทางแบบ Cosine ซ่ึงในระยะทาง
แบบ Cosine จะมีการเลื่อนของเวกเตอรไมคงท่ี ถาหากเวกเตอร x เลื่อนมาท่ี x+1ระยะทางก็จะเปลี่ยนเปน
ระยะทางแบบ Correlation  
ระยะทางแบบ Chebyshev 
 ระยะทางแบบ Chebyshev หรือท่ีเรียกวา Maximum Value distance มีรูปแบบดังสมการท่ี (1.7) 
 max i ik

d u v= −  (0.7) 

ระยะทางแบบ Dice 
รูปแบบระยะทางนี้จะนิยามเวกเตอรในรูปแบบของบิต 0 ใหมีคาเทากับ Fault และ 1 มีคาเทากับ True 

โดยกําหนดคาในลักษณะดังตอไปนี้ 
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 : [k] , [k] j;k nijC u i v= = <  (0.8) 

 FF TTS C C= +  (0.9) 

 ดังนั้น 11TTC N= , 10TFC N= , 01FTC N= และ 00FFC N=  

 ระยะทางแบบ Dice มีความคลายคลึงกับระยะทางแบบ Jaccard โดยมีรูปแบบดังสมการท่ี (1.10) 

 
2

TF FT

TT FT TF

C Cd
C C C

+
=

+ +
 (0.10) 

 โดยหากคาขอมูลเปน 0 หมายความวาไมมีการซอนทับกันของขอมูล และหากคาขอมูลเปน 1 หมายความ
วามีการซอนทับกันของขอมูล 
ระยะทางแบบ Rogers-Tanimoto 
 ระยะทางแบบ Roger-Tanimoto มีรูปแบบดังสมการท่ี (1.11) โดยระยะทางนี้จะมีลักษณะท่ีใกลเคียงกับ
ระยะทางแบบ Dice ท่ีดานบน 

 
TT FF

Rd
C C R

=
+ +

 (0.11) 

ระยะทางแบบ Sokal-Michener  
 ระยะทางแบบ Sokal-Michener จะมีรูปแบบคลายคลึงกับ Roger-Tanimoto แตมีการเพ่ิม
องคประกอบของตัวแปรในสมการ กําหนดให FF TTS C C= + โดยมีรูปแบบดังสมการท่ี (1.12) 

 Rd
S R

=
+

 (0.12) 

ระยะทางแบบ Russell-Rao 
 ระยะทางแบบ Russell-Raoมีรูปแบบดังสมการท่ี(1.13) 

 TTn Cd
n
−

=  (0.13) 

ระยะทางแบบ Matching 
 ระยะทางแบบ Matchingมีรูปแบบสมการท่ี (1.14) 

 TF FTC Cd
n
+

=  (0.14) 

ระยะทางแบบ Yule 
 ระยะทางแบบ Yule มีรูปแบบใกลเคียงกับระยะทางแบบ Roger-Tanimoto ดังสมการท่ี (1.15) 

 

2TT FF

Rd RC C
=

+ +
 (0.15) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการทดสอบดวยวิธีการ Unsupervised Learning โดยใช k-mean คูกับระยะทางท้ัง 10 แบบ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการแบงคลัสเตอรและความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดจัดกลุมขอมูล
ภาษาไทยออกเปน 4 กลุมซ่ึงไดทําการแบงกลุมขอมูลชุดเดียวกันนี้แลว โดยระยะทาง Roger-Tanimoto เปน
ระยะทางแบบเดียวท่ีสามารถแบงกลุมขอมูลออกไดเปน 4 คลัสเตอรอยางถูกตองกับขอมูลท่ีผานกระบวนการ TF 
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มีประสิทธิภาพคือ 44.04% ในขณะท่ีระยะทาง Yule กับขอมูลท่ีผานกระบวนการ TF-IDF ใหประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดคือ 45.32% 
 
ตารางท่ี 5: แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระยะทาง 10 แบบ 
Distan
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Correlat
ion 

Euclid
ean 

Chebys
hev 

Russell
rao 

Cosin
e Dice 

TF 
44.04

% 
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% 
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% 
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% 43.06% 
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% 
42.14% 

42.14% 
41.83

% 
41.22

% 

TF-IDF 
42.93

% 
43.60

% 
42.26

% 
45.32

% 43.60% 
40.97

% 41.16% 42.50% 
44.09

% 
41.46

% 
 
สรุป 
 งานวิจัยนี้นําเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัดความคลายของจัดกลุมขอความภาษาไทยบนสื่อ
สังคมออนไลน ดวยการเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning) โดยเลือกทดสอบระยะทาง
กับวิธีการเคมีน (K-Means) เปรียบเทียบคาความถูกตองกับการจัดกลุมโดยผูเชี่ยวชาญ จากการทดสอบพบวา 
ระยะทางแบบ Rogers Tanimoto ใหความถูกตองในระดับหนึ่งกับขอมูลท่ีผานกระบวนการ TF ในขณะท่ี
ระยะทางแบบ Yule กับขอมูลท่ีผานกระบวนการ TF-IDF ใหคาความถูกตองดีท่ีสุด ซ่ึงระยะทางท้ังสอบแบบมี
สมการท่ีคลายคลึงกันมาก แตแตกตางกันท่ีระยะทางแบบ Yule เพ่ิมในตัวสวนของสมการใหมีการหารดวยสอง 
สงผลใหตัวเศษสามารถคูณสองได 
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บทคัดยอ 
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนคอนขาง

สูงดังนั้น การเรียนรูการใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เปรียบเสมือนการเชื่อมตอใหบุคคลหรือองคกร ให
สามารถใชงานอินเตอรเน็ตเปนชองทางในการติดตอกันและเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ในวงการดาน
การศึกษา เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขาย และเทคโนโลยีดานการสื่อสารไดเขามามีบทบาท
ในดานการศึกษาเปนอยางมาก ซ่ึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยเสริมในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เรียกวา อีเลิรนนิง (E-Learning) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมองเห็นชองทางท่ีจะชวยสงเสริม และพัฒนา ความรูดานไอที ( Information 
Technology: IT) เพ่ือใหรูเทาทันเหตุการณและปญหาดานไอที ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน โดยการสรางระบบ
การเรียนการสอนออนไลนเรื่องการรูเทาทันไอที โดยไดจัดทําข้ึนดวยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle) เพ่ือเปน
ความรูและแนวทางในการปฏิบัติ การรูเทาทันดานไอทีในยุคและสังคมปจจุบัน เนื่องจากโปรแกรมมูเดิ้ล เปน
ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) ท่ีไดรับความนิยม และมีฟงกชันเสริมท่ีเหมาะ
แกการสรางบทเรียนออนไลนท่ีใชในสถานศึกษา ท้ังนี้ มีการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูในรูปแบบของสื่อประสม 
เชน รูปภาพ วิดีโอเสียง แอนิเมชั่นสองมิติ พรอมท้ังมีแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนเรื่องการรูเทาทันไอที ท่ีจัดทําข้ึนใน
ระบบ E-Learning นั้น ผลการประเมินจากนักศึกษาสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 40 คน และจาก
ผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน ผลการวิจัยพบวา     

1. ภาพรวมผูเรียน มีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของเนื้อหามากท่ีสุด ( X =4.05, S.D.=0.068 ) 
แยกในประเด็นความพึงพอใจของผูเรียนในแตละดาน ดังนี้ 

1) ดานความเหมาะสมของเนื้อหาพบวามีความพึงพอใจในตัวอักษรชัดเจนอานไดงายสูงท่ีสุด ( X

=4.18, S.D.=0.578) 
2) ดานความเหมาะสมของการใชสื่อ พบวา มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

สูงท่ีสุด ( X =4.15, S.D.=0.638) 
2. ภาพรวมผูเชี่ยวชาญ มีระดับความพึงพอใจดานแบบฝกหัดมากท่ีสุด ( X =3.88, S.D.=0.144 )  

แยกในประเด็นการประเมินของผูเชี่ยวชาญในแตละดาน ดังนี้ 
1) ผลการประเมินดานเนื้อหา พบวา มีระดับความคิดเห็นในการยกตัวอยางเหมาะสมกับหัวขอ

การเรียนสูงท่ีสุด ( X =4.00, S.D.=0.816) 
2) ผลการประเมินดานแบบฝกหัด พบวา มีระดับความคิดเห็นในการแบบฝกหัดสอดคลองกับ

เนื้อหา และแบบฝกหัดชวยทําใหมีความรูในเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึนสูงท่ีสุด ( X =4.00, S.D.=0.816) 
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3) ผลการประเมินดานการออกแบบเนื้อหา พบวา มีระดับความคิดเห็นในความเพียงพอของ
สารสนเทศเบื้องตนสูงท่ีสุด ( X =3.75, S.D.=1.258) 

4) ผลการประเมินดานโสตทัศนูปกรณ พบวา มีระดับความคิดเห็นในโสตทัศนูปกรณสูงท่ีสุด ( X

=3.75, S.D.=0.957) 
คําสําคัญ :  อีเลิรนนิง เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ไอที  

 
ABSTRACT 

 Information Technology Literacy plays an important role in the present day. 
Therefore, the knowledge regarding computer and internet can be compared as a 
connection between organization and individual. The internet is being used as a 
communication channel as well as a way for quick learning. Referring to Education 
Technology Computer, Network Technology, as well as the field of Communication 
Technology, it can be seen that it plays an important part in education. This is done through 
combining these technologies to assist in learning; which is called, E-Learning.  

Thus, the researcher foresees the channel to promote and develop knowledge 
regarding IT field. This is so learners become aware of events and IT issues in the present 
day. This is done by creating online learning of Information Technology Literacy. The 
application for information technology has been developed with Moodle software to 
provide benefits for learners as well as those interested. Because the program Moodle is a 
learning management system (Learning Management System) is popular. And the extra 
function suitable for the creation of online learning used in schools. The development of 
the learning content, in the form of multimedia such as image, video, audio, animation, two 
dimensions, along with test before and after learning.  

From a survey in the whole of the E-learning for IT literacy, which was evaluated by 
students 40 person at Panyapiwat Institute of Management and by IT Specialists 4 
person.The results found that: 

Most students agree that the suitability of content, ( X =4.05, S.D.=0.068 ). All factors 
are as follow.  

1. On the part of students, it was found that the satisfaction 
1) The level of satisfaction in the content, letter quality ( X =4.18, S.D.=0.578) 
2) levels of satisfaction in the field of media design, write the appropriate letter 

( X =4.15, S.D.=0.638) 
Most teachers and IT Specialists  agree that the exercises, ( X =3.88, S.D.=0.144 ).  

All factors are as follow. 
2. On the part of teachers, it was found that the satisfaction 

1) The level of  satisfaction in the content, For example suitable topic. ( X

=4.00, S.D.=0.816) 
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2) The level of satisfaction of exercises, Exercises based on content ( X =4.00, 
S.D.=0.816) 

3) The level of satisfaction in design, Adequacy of information ( X =3.75, 
S.D.=1.258) 

4) The level of satisfaction audio visual aids, The letters are clear. ( X =3.75, 
S.D.=0.957) 

Keywords:  E-Learning,  Internet Technology,  IT  
 
บทนํา 

เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก
ดังนั้น การเรียนรูการใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต เปรียบเสมือนการเชื่อมตอใหบุคคลหรือองคกร ใหสามารถใช
งานอินเตอรเน็ตเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกันและเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ในวงการดานการศึกษา
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทเปนอยางมาก โดยการนาเอาเทคโนโลยีตางๆมาชวย
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียกวา  อีเลิรนนิง (E-Learning) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการสรางสรรคและสงผาน
องคความรูในรูปแบบตางๆไปยังผูเรียนท่ีอยูในสถานท่ีท่ีแตกตางกันใหไดรับความรูทักษะและประสบการณ
รวมกัน สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วทุกท่ี ทุกเวลา สงผลใหขอมูล และสารสนเทศ เกิดข้ึนจากหลากหลาย
วัฒนธรรมผานการสื่อสารในหลายชองทางอยางรวดเร็ว บางครั้งขอมูลท่ีไดรับไมผานการคัดสรรหรือกลั่นกรอง
มากอน จึงสงผลใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย อาทิเชน การทําผิดกฎหมาย เว็บไซตลามกอนาจาร การพนัน 
ความรุนแรง การละเมิดสิทธิสวนบุคคล  การลอกเลียนแบบในสิ่งตางๆท่ีผิดวัฒนธรรมและเกิดผลเสียตอสังคม  
นับวาจะเปนปญหาท่ีเพ่ิมข้ึนแกเด็กและเยาวชนอยางทวีคูณ  การศึกษาในปจจุบันสอนใหคนเปนผู “รู” เแต
ไมไดสอนใหเปนผูท่ี “รูทัน”  ถึงแมวานโยบายรัฐบาล  หนวยงาน สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จะมี
แนวนโยบาย ในการพัฒนาการใหความรูกับผูใชเพ่ือใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย 
ไมทํารายคนอ่ืนและใชสื่อในทางท่ีสรางสรรคในสังคมสารสนเทศหลายประการแลวก็ตาม ก็ยังเกิดปญหาอยูใน
ปจจุบัน 

ดังนั้น ผูจัดทําโครงงานจึงมองเห็นชองทางท่ีจะชวยสงเสริม และพัฒนา ความรูดานไอทีเพ่ือใหรูเทา
ทันเหตุการณและปญหาดานไอทีท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน โดยการสรางระบบการเรียนการสอนออนไลนเรื่อง
การรูเทาทันไอทีซ่ึงเปนสวนหนึ่งในรายวิชาการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศสรางข้ึนดวยโปรแกรมมูเดิ้ลเพ่ือ
เปนความรูและแนวทางในการปฏิบัติ การรูเทาทันดานไอทีเพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูท่ีเรียนในรายวิชาและผูท่ี
สนใจ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการเรียนรูเทาทันไอที ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในบทเรียนของราย
วิชาการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใชกลุมตัวอยางประชากรแบบเจาะจง ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาท่ีมีบทเรียนเก่ียวกับ
การรูเทาทันไอที ของสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จํานวน 40 คน  โดยไดใช แอดดี้ โมเดล (ADDIE - 
MODEL) เปนการออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มตน
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จนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจําลองจํานวนมากมายท่ีนักออกแบบการสอนใช และสําหรับตามความประสงคทางการ
สอนตางๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุปเปนข้ันตอนท่ัวไปไดเปน 5 ข้ัน 
ประกอบไปดวย การวิเคราะห (Analysis), การออกแบบ (Design), การพัฒนา (Development),การนําไปใช 
(Implement) และการประเมินผล (Evaluation)  แสดงดังรูปท่ี 1       

 

 
รูปท่ี 1: ออกแบบการสอนโดยใช ADDIE Model 

 
 ในการพัฒนาโครงงานครั้งนี้ ผูจัดทโครงงานไดใชแนวคิด ADDIE เปนแนวทางรายละเอียดมีดังนี้ 
1. การวิเคราะหระบบ (Analysis) 

ผูจัดทําโครงงานไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบท่ีจะพัฒนา ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
1) การวิเคราะหพ้ืนฐานระบบ  

ระบบสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสแบงระบบผูใชออกเปน 3 สวน ไดแก 
(1) ระบบจัดการผูใช 

ระบบจัดการผู ใช   คือ  การจัดการดานขอมูลของผูใชงาน  โดยสามารถแบง 
ออกเปน 3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ  ผูเชี่ยวชาญ  และผูเรียน  โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ของผูใชงาน  การจัดกลุม
การเรียนของผูเรียน  บันทึกขอมูลของผูเรียน  วัน  เวลา  จํานวนครั้งในการเขาใชงาน  กิจกรรมท่ีผูเรียนทําใน
แตละครั้ง  เปนตน 

(2) ระบบจัดการเรียน 
ระบบจัดการเรียน คือ การจัดการขอมูล เนื้อหาการเรียนและกิจกรรมในการเรียน  เชน  

การสรางบทเรียนบน มูเดิ้ล การอัพโหลดไฟล กิจกรรมในการเรียน การสอนซ่ึงมีการผสมผสานสื่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) การสรางขอสอบ การวัดผลและการประเมินผล เปนตน 

(3) ระบบจัดการการสื่อสาร 
ระบบจัดการการสื่อสาร  คือ  เครื่องมือดานการสื่อสารท่ีมีอยูในระบบของมูเดิ้ล  มีหลาย

รูปแบบเพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญผูเรียนกับผูเรียนเชน  การสนทนา  การ
ฝากคําถาม  การตอบคําถามรวมถึงการเสนอขอคิดเห็นตางๆโดยการใช เว็บบอรด(Webboard) เปนตน 
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2. การออกแบบระบบ (Design) ดังรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2: การออกแบบภายในบทเรียน 

 

3. การพัฒนาระบบ (Development)  
ในสวนของการพัฒนาระบบ  ผูจัดทําไดเลือกใชเครื่องมือโปรแกรมมูเดิ้ลและโปรแกรมอะโดบี

แคปทิเวท (Adobe Captivate)  เพ่ือสรางสื่ อเรียนรูหรือนําเสนอมัลติมีเดีย โดยมีการอัดเสียงบรรยาย
ประกอบบทเรียน ดวยโปรแกรมอะโดบีแคปทิเวท และใชโปรแกรมมูเดิ้ล ในการบริหารจัดการระบบอีเลินนิ่ง
และจัดการแบบทดสอบ                                       

4. การนําไปใช (Implement)  
ในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการรูเทาทันไอทีสําหรับเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของ

รายวิชา การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสื่อการเรียนรูท่ีไดไปใหนักศึกษาภายในสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัติท่ีกําลังศึกษาอยูในรายวิชาดังกลาวไดทดลองเรียนรู 

5. การประเมินผล (Evaluation) 
ผูจัดทําไดออกแบบประเมิน เพ่ือใหไดผลลัพธจากการพัฒนาระบบ วามีความสําเร็จมากนอย

เพียงใดหรือ ตรงตามเปาหมายหรือเปนไปตามจุดประสงคของงานท่ีวางไวหรือไมอยางไรเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงแกไข ใหระบบมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับมากยิ่งข้ึน โดยการประเมินจะประเมินจากนักศึกษาผู
ท่ีเขาเรียนในระบบจํานวน 40 คน  จากผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน ซ่ึงแบบประเมินจะประกอบไปดวย 

1) ประเมินความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนสําหรับผูเรียน 
(1) มีแบบทดสอบกอนเรียน 
(2) มีแบบทดสอบหลังเรียน 

2) แบบประเมินความพึงพอใจของบทเรียน 
สําหรับผูเรียน 
ณัฐกร สงคราม (2011:160-163) ไดออกแบบใบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและใบ

ประเมินคุณภาพดานสื่อ ดังนั้น ผูจัดทําโครงงานจึงไดตัวอยางใบประเมินมาประยุกตใช เพ่ือใหสอดคลองกับ
โครงงานแลวเกณฑการใหคะแนนคือ  

Course 

About Course 

Introduction 

Assessment 

Course Content 

Multimedia 

Quiz 

Evaluation 
F  
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5=พึงพอใจมากท่ีสุด 
4=พึงพอใจมาก  
3=พึงพอใจปานกลาง  
2=พึงพอใจนอย  
1=ควรแกไขปรับปรุง 
โดยมีการวัดผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ประกอบดวย  
(1) ดานความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน  
(2) ดานความเหมาะสมของการใชสื่อ  

3) แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียน สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
จากตัวอยางแนวทางแบบสอบถาม อิงจาก โครงการผลิตสื่อ E-Learning IDC จากศูนย

คอมพิวเตอรซ่ึงมีผูจัดทําไวแลว จึงนํามาประยุกตใชไดโดยการดัดแปลงและสรางเปนแบบสอบถามความ
เหมาะสมของการนําเสนอสื่อและกิจกรรมไดดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
5 = เหมาะสมมากท่ีสุด   
4 = เหมาะสมมาก 
3 = เหมาะสมปานกลาง   
2 = เหมาะสมนอย 
1 = ควรปรับปรุงแกไข 
โดยผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาบทเรียน โดยหนาจอการออกแบบบทเรียนมีหัวขอตางๆ ดังนี้ 
(1) แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียน 
(2) แบบทดสอบกอนเรียน  
(3) สไลดบทเรียน  
(4) สื่อมัลติมีเดีย  
(5) สื่อ VDO ประกอบการเรียนภายในบทเรียน  
(6) บททดสอบหลังเรียน 
ซ่ึงแสดงตัวอยางหนาจอบทเรียนดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3: แสดงหนาจอการออกแบบบทเรียน 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 จุฑารัตน  ศราวณะวงศ (2543)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนบนเครือขายตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องของการใชเครื่องมือชวยคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการ
เรียนบนเครือขายเรื่อง การใชเครื่องมือชวยคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาหองสมุด 
และวิธีคนความีกลุมตัวอยาง 96 คน  ทดลองจากการเรียนโฮมเพจรายวิชา ท่ีทําการปรับปรุงหลายครั้ง จนมี
ประสิทธิภาพ กอนเรียนใหทําแบบทดสอบกอนเรียน เม่ือเรียนจบบทเรียนก็ทําแบบทดสอบหลังเรียน พรอมท้ัง
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนบนเครือขาย หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห  เพ่ือหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยตางกันรอยละ 27.7  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  และความพึงพอใจของการเรียนบนเครือขายอยูในระดับมาก 

พิพัฒน ปุยพลทัน (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชา
คอมพิวเตอรพ้ืนฐานเรื่องกรทํางานของอุปกรณรับขอมูล โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
5 และ 6 โรงเรียนบานนาทม อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก โปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐานคา
ความเชื่อม่ันเทากับ 0.88 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาคนพบวา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในเกณทดีมาก และ
มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับรอยละ 78   

อภิญญา บุรีศรี กศ.ม (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชา การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพบทเรียน 
ผลการพัฒนาบทเรียนพบวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มี 
ประสิทธิภาพ 82.27/82.33 ความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีความ
พึงพอใจอยูใน ระดับมาก 
 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดทําบทเรียนเรื่องการรูเทาทันไอทีนั้น  ไดผลการศึกษาสรุปในรูป
ตารางแปลผลโดยมีเนื้อหาประกอบดวย 2 สวนไดแก  

1. ผลจากประเมินจากผูเรียน  
1) ผลการประเมินดานความเหมาะสมของเนื้อหาโดยผูเรียน 
2) ผลการประเมินดานความเหมาะสมของการใชสื่อโดยผูเรียน 

2. การประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
1) ผลการประเมินดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
2) ผลการประเมินดานแบบฝกหัดโดยผูเชี่ยวชาญ 
3) ผลการประเมินดานการออก แบบเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
4) ผลการประเมินดานโสตทัศนูปกรณโดยผูเชี่ยวชาญ 

 การวิเคราะหเก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอการพัฒนาบทเรียน นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน
หาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางท่ี 1-8 

 
ตารางท่ี 1:   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจตอบทเรียนของ

ผูเรียนภาพรวมแตละดาน  
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ  
1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหา 4.05 .068 มากท่ีสุด  
2. ดานความเหมาะสมของการใชสื่อ 4.01 .081 มากท่ีสุด  

  
ผลจากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจตอ

บทเรียนของผูเรียนภาพรวมแตละดานพบวาดานความเหมาะสมของเนื้อหามากท่ีสุด ( X =4.05, S.D.=0.572) 
รองลงมาดานความเหมาะสมของการใชสื่อ ( X =4.01, S.D.=0.081)  
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1. ผลจากประเมินจากผูเรียน 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินดานความเหมาะสมของเนื้อหาโดยผูเรียน 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ 
1. บทเรียนมีความนาสนใจ และดึงดูดใจ 4.10 .450 มากท่ีสุด 
2. การแบงหัวขอของเนื้อหาชัดเจนไมสับสน 3.98 .393 มาก 
3. การนําเสนอเนื้อหางายตอการทําความเขาใจ 4.09 .509 มากท่ีสุด 
4. ตัวอักษรชัดเจนอานไดงาย 4.18 .578 มากท่ีสุด 
5. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด 4.08 .555 มากท่ีสุด 
6. ปุมตางๆมีการจัดวางเหมาะสม ใชงานไดงาย 4.00 .350 มาก 
7. วีดีทัศนถายทอดไดชัดเจน เขาใจงาย และนาสนใจ 4.00 .450 มาก 
8. ไดความรูเพ่ิมข้ึนหลังจากศึกษาผานบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องนี้ 4.00 .500 มาก 

     
  ผลจากตารางท่ี 2 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจดานความ

เหมาะสมของเนื้อหา พบวา มีความพึงพอใจในตัวอักษรชัดเจนอานไดงาย มากท่ีสุด ( X =4.18, S.D.=0.578) 
รองลงมามีตอความพึงพอใจในบทเรียนมีความนาสนใจ และดึงดูดใจ ( X =4.10, S.D.=0. 450) และ มีความพึง
พอใจในการนําเสนอเนื้อหางายตอการทําความเขาใจ ( X =4.09, S.D.=0. 509) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3: ผลการประเมินดานความเหมาะสมของการใชสื่อโดยผูเรียน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ 
1. ความเหมาะสมของการใชสีพ้ืนหลัง 3.90 .780 มาก 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.03 .731 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.15 .638 มากท่ีสุด 
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.11 .585 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 3.95 .625 มาก 
6. การออกแบบกราฟกหนาจอมีความสวยงาม 3.88 .631 มาก 
7. ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา 4.03 .536 มากท่ีสุด 
8. ภาพประกอบสามารถมองเห็นไดชัดเจน 3.98 .538 มาก 
9. ภาพในวีดีทัศน มีความคมชัด 4.08 .601 มากท่ีสุด 
10. เสียงในวีดีทัศนมีความชัดเจน 4.00 .450 มาก 
11. ความเหมาะสมของแบบฝกหัด 4.09 .463 มากท่ีสุด 
12. .บทเรียนนาสนใจและดึงดูดตอการเรียนรู 3.98 .391 มาก 

 
 ผลจากตารางท่ี 3 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจดานความ

เหมาะสมของการใชสื่อ พบวา มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรมากท่ีสุด ( X =4.15, 
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S.D.=0.638) รองลงมามีตอความพึงพอใจในความเหมาะสมของสีตัวอักษร ( X =4.11, S.D.=0. 585) และ มี
ความพึงพอใจในความเหมาะสมของแบบฝกหัด ( X =4.09, S.D.=0. 463) ตามลําดับ 
 

2. ผลจากประเมินจากผูเช่ียวชาญ 
 
ตารางท่ี 4:  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญภาพรวมแตละดาน  

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความ 
1. ดานเนื้อหา 3.04 1.373 มาก 
2. ดานแบบฝกหัด 3.88 .144 มาก 
3. ดานการออกแบบเนื้อหา 3.44 .184 มาก 
4. ดานโสตทัศนูปกรณ 3.25 .661 มาก 

  
ผลจากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญภาพรวม

แตละดาน พบวา ดานแบบฝกหัดมากท่ีสุด ( X =3.88, S.D.=0.144 ) รองลงมาดานเนื้อหา ( X =3.44, 
S.D.=01.84)  

 
ตารางท่ี 5: ผลการประเมินดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
1. เนื้อหาวิชาสมบูรณครบถวน ถูกตอง 3.50 .577 มาก 
2. เนื้อหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค 3.00 1.414 มาก 
3. เนื้อหาวิชาทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู 3.75 .957 มาก 
4. รายละเอียดของเนื้อหาวิชาจัดเรียงตามลําดับความเหมาะสม 3.60 .677 มาก 
5. การยกตัวอยางเหมาะสมกับหัวขอการเรียน 4.00 .816 มาก 
6. การใชคําและภาษาชัดเจน 3.50 1.291 มาก 

  
ผลจากตารางท่ี 5 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดานเนื้อหาโดย

ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในการยกตัวอยางเหมาะสมกับหัวขอการเรียน มาก ( X =4.00, 
S.D.=0.816) รองลงมามีระดับความคิดเห็นในเนื้อหาวิชาทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู ( X =3.75, S.D.=0. 
957) และ มีระดับความคิดเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาวิชาจัดเรียงตามลําดับความเหมาะสม ( X =3.60, 
S.D.=0.677) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6: ผลการประเมินดานแบบฝกหัดโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
1. แบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหา 4.00 .816 มาก 
2. จํานวนขอของแบบฝกหัดมีจํานวนสอดคลองกับเนื้อหา 3.75 .957 มาก 
3. แบบฝกหัดชวยทําใหมีความรูในเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน 4.00 .816 มาก 
4. แบบฝกหัดกอน-หลังมีความสอดคลองกัน 3.75 .500 มาก 

 
ผลจากตารางท่ี 6 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดานดานแบบฝกหัดโดย

ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในการแบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหา และแบบฝกหัดชวยทําใหมี
ความรูในเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน มาก ( X =4.00, S.D.=0.816) รองลงมามีระดับความคิดเห็นในจํานวนขอของ
แบบฝกหัดมีจํานวนสอดคลองกับเนื้อหา และ แบบฝกหัดกอน-หลังมีความสอดคลองกัน ( X =3.75, S.D.=0. 
500) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7: ผลการประเมินดานการออกแบบเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
1. ความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา 3.25 .957 มาก 
2. ความเพียงพอของสารสนเทศเบื้องตน 3.75 1.258 มาก 
3. บทเรียนชวยใหผูเรียนเกิดองคความรูในรายวิชาท่ีเรียน 3.50 1.291 มาก 
4. วิธีสอนเหมาะกับเนื้อหาและผูเรียน 3.25 .957 มาก 

 
ผลจากตารางท่ี 7 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดานการออกแบบ

เนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในความเพียงพอของสารสนเทศเบื้องตน มาก ( X =3.75, 
S.D.=1.258) รองลงมามีระดับความคิดเห็นในบทเรียนชวยใหผูเรียนเกิดองคความรูในรายวิชาท่ีเรียน ( X

=3.50, S.D.=1.291) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 8: ผลการประเมินดานโสตทัศนูปกรณโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 
1. ตัวอักษรมีความชัดเจน 3.75 .957 มาก 
2. ภาพประกอบตรงเนื้อหาและเหมาะแกกลุมผูเรียน 3.50 1.291 มาก 
3. เสียงบรรยายชัดเจน เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา 2.50 1.000 ปานกลาง 
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ผลจากตารางท่ี 8 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดานโสตทัศนูปกรณโดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในตัวอักษรมีความชัดเจนมาก ( X =3.75, S.D.=0.957) รองลงมา มี
ระดับความคิดเห็นในภาพประกอบตรงเนื้อหาและเหมาะแกกลุมผูเรียน ( X =3.50, S.D.=1.291) และ มีระดับ
ความคิดเห็นในเสียงบรรยายชัดเจน เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา ( X =2.50, S.D.=1.00)  ตามลําดับ  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการใชงานระบบสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการเรียนรูเทาทันไอทีนั้น โดยมีการวัดผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจโดยมีนักศึกษ ท่ีเรียนในหัวขอดังกลาวนั้นจํานวน 40 คน โดยแยกตามประเด็นวัดความพึงพอใจ
ของผูเรียนท้ัง 2 ดาน  ไดแก  

1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหา พบวา มีความพึงพอใจในตัวอักษรชัดเจนอานไดงายสูงท่ีสุด ( X

=4.18, S.D.=0.578) 
2. ดานความเหมาะสมของการใชสื่อ พบวา มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรสูง

ท่ีสุด ( X =4.15, S.D.=0.638) 
 ประเด็นการประเมินของผูเชี่ยวชาญท้ัง 4 ดาน ไดแก  

1. ผลการประเมินดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในการยกตัวอยาง
เหมาะสมกับหัวขอการเรียนสูงท่ีสุด ( X =4.00, S.D.=0.816) 

2. ผลการประเมินดานแบบฝกหัดโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในการแบบฝกหัด
สอดคลองกับเนื้อหา และแบบฝกหัดชวยทําใหมีความรูในเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึนสูงท่ีสุด ( X =4.00, S.D.=0.816) 

3. ผลการประเมินดานการออก แบบเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในความ
เพียงพอของสารสนเทศเบื้องตนสูงท่ีสุด ( X =3.75, S.D.=1.258) 

4. ผลการประเมินดานโสตทัศนูปกรณโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีระดับความคิดเห็นในตัวอักษรมี
ความชัดเจนโดยผูเชี่ยวชาญสูงท่ีสุด ( X =3.75, S.D.=0.957) 
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สายอากาศ AIR FORCE ANTENNA สําหรับเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 

AIR FORCE ANTENNA FOR WIRELESS COMPUTER NETWORK CONNECTION 
 

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย พลสมุทร จินารัตน และ เรืออากาศเอก พายัพ ศิรินาม 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร กองวิชาคณติศาสตรและคอมพิวเตอร กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ 
Email : phonsamuth@rtaf.mi.th, payap_s@rtaf.mi.th 

 

บทคดัยอ 
สายอากาศ Air Force Antenna ใชสําหรับการศึกษาวิจัย และกองทัพอากาศสามารถขยายเครือขาย

คอมพิวเตอรไดในราคาประหยัดโดยไมตองใชสายไฟเบอรออฟติก และนําไปใชเปนเครือขายสํารองไดในกรณีท่ี
เครือขายหลักชํารุด เสียหาย ชวยเสริมศักยภาพเครือขายหลักไดดวยการรับ – สั่ง สัญญาณแบบคูขนาน (เร็วข้ึน) 
สามารถใชรวมกับ IP Camera หรือกลองวงจรปดแบบไรสายในงานรักษาความปลอดภัย หนวยงาน รวมถึงมีความ
สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนยายไปยังสถานท่ีตางๆ จึงนํามาประยุกตใชในงานสํารวจสัญญาณ (Site Survey) 
เพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสายรอบฐานทัพอากาศดอนเมืองและทุก
กองบินท่ัวประเทศ 
 คําสําคัญ: สายอากาศกระปอง, สายอากาศแบบตัวนําสัญญาณ, คอมพิวเตอรไรสาย 
  
ABSTRACT 

Air Force Antenna for Wireless Computer Network Connection is used for research such 
as data communication. Moreover, the Royal Thai Air Force : RTAF can also apply this prototype 
to extend RTAF’s computer networking in lower budget instead of using fiber optic which is 
significantly higher cost in comparison to our prototype. Furthermore, RTAF can use it as the 
reserved networks in case the main channel is unavailable for some reasons. The Air Force 
Antenna supports the potency of the main networks with faster parallel transmission available 
for other networking devices such as IP Camera or wireless security CCTV and simple to setup 
the system in different places. This benefit allows users to apply this antenna for a site survey 
mission to preserve security of computer wireless networking system around the Donmuang air 
force base and other wings in Thailand. 
  Keywords: Cantenna, Waveguide antenna, Wireless Computer 
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บทนํา 

ภายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ป 51) ผูวิจัยไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีสอน
วิทยาการคอมพิวเตอรเชนเดิม และไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทําโครงการจัดหาอุปกรณ IT ท่ีใช
เทคโนโลยีใหม สําหรับนักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.) ใชเปนอุปกรณศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับภารกิจของ
กองทัพอากาศ และหนึ่งในอุปกรณ IT ดังกลาว คือ “อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย” 
 จากการคนควาหาอุปกรณเพ่ือการศึกษาวิจัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสายสําหรับ นนอ. ทําให
ผูวิจัยพบวาอุปกรณสื่อสารท่ีเรียกวา “สายอากาศ” สามารถประดิษฐเองไดเกือบทุกยานความถ่ีในหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีผูประดิษฐคิดคนไวแลวกอนหนานี้หลายปท้ังใน และตางประเทศ ในครั้งแรกผูวิจัยตองการเลือก
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ ง ท่ี เหมาะสมซ่ึง  ไดแก สายอากาศกระปองท่ี เรียกวา“Cantenna”มาจาก 
“Can”+“Antenna” เพราะประดิษฐไดงายท่ีสุด ดังรูปตอไปนี้  
 

 
รูปท่ี 1: การประดิษฐสายอากาศกระปองท่ีเรียกวา“Cantenna” (Using the 4nec2 modeller to analyse 
the campari can produces a theoretical gain of 12.7dBi for CampariCan  
ท่ีมา: http://www.ivor.it/wireless/cantenna.html) 
 
 สาเหตุประการหนึ่งท่ีเลือกใชสายอากาศ PVC เทียบกับกระปองสควิดดี้ เนื่องจากหลาย Web Site ท่ีให
ความรูเรื่อง Cantenna ไดมีการคํานวณไวแลววามีคุณสมบัติการแพรกระจายคลื่นแบบ Circular Wave Guide 
เหมือนกันประมาณ 30 องศา และใหผลการคํานวณท่ีชัดเจน และใกลเคียงกัน คือ 11-12 dBi ทุกกระปอง เชน 
กระปอง Campari ของตางประเทศ จะไดคา Gain มากเปนพิเศษท่ี 12.7 dBi ดังรูปขางบน ซ่ึงเปนภาพท่ีเกิดจาก
จําลองการแพรกระจายคลื่นโดยใชซอฟตแวร 4NEC2 สรางข้ึนโดยใชความรูท้ังวิศวกรรมไมโครเวฟ และการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข (Numerical Analysis) รวมกัน ถือเปนศาสตรชั้นสูงในการสรางแบบจําลองสายอากาศเกือบ
ทุกแบบท่ัวโลก ผูวิจัยจึงเกิดความเชื่อม่ันในคุณสมบัติเฉพาะของสายอากาศ PVC ตนแบบมากข้ึน และเปนท่ีมา
ของการพัฒนา Air Force Antenna เพ่ือการใชงานจริงตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระบบเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 
 2. เพ่ือสรางสายอากาศสําหรับเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 
 3. เพ่ือใชขยายเครือขายคอมพิวเตอร ณ จุดท่ีไมมีสายไฟเบอรออฟติก 
 4. เพ่ือใชเปนเครือขายสํารอง หรือเสริมศักยภาพเครือขายหลัก 
 5. เพ่ือใชรวมกับ IP Camera สําหรับเฝาระวังเหตุการณ ณ ท่ีสูง และประยุกตใชในราชการ ทอ. ตามความ
เหมาะสม 

งบประมาณท่ีใช เงินงบประมาณ  ทุนภรรยา 1  จํานวนเงิน 30,000.- บาท 
 
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 ระเบียบวิธี เพ่ือประดิษฐสายอากาศ ไดใชเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย รวมกับหลักของ
วิศวกรรมไมโครเวฟ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานทดสอบ-ทดลองท่ีมุงเนนใหเกิดความประหยัด และสามารถ
นําไปใชงานไดจริงดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 
 2. ศึกษาหลักการวิศวกรรมไมโครเวฟ เพ่ือหารูปแบบสายอากาศท่ีเหมาะสม 
 3. ทดสอบสายอากาศประดิษฐเองท่ีมีอยูในปจจุบัน พรอมกับสรางตนแบบ PVC 
 4. ออกแบบ และสราง Air Force Antenna แลวนํามาวิเคราะห และเปรียบเทียบ 4.3 กับ 4.4 
 5. นํา Air Force Antenna ไปทดสอบ เพ่ือประยุกตใชกับงานท่ีเก่ียวของกับ ทอ. 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติขอ 3.6 และจัดทําเอกสารประกอบการสงผลงาน ฯ 
ระยะเวลา การศึกษา-วิจัยกรรมวิธี ตั้งแต ม.ค.52 ถึง มิ.ย.52 รวม 6 เดือน ระยะเวลาประดิษฐ 3 วัน/แรงงาน รศ. 
1 คน 
 
คุณสมบัติและลักษณะเดน 
    1. สามารถนําทอPVC (ทอน้ํา) มาสรางสายอากาศท่ีมีคุณภาพทัดเทียมสายอากาศเชิงพาณิชย 
    2. ใชแผนอลูมิเนียมบาง หรือฟรอยดหอปลาเผาแปะกระดาษกาว A4 มวนใสทอ PVC (ทอน้ํา) ทดแทน
โครงสรางกระปองท่ีเปนโลหะสะทอนคลื่นสัญญาณ 
    3. ประดิษฐจากทอ PVC และแผนอลูมิเนียม ทําใหสามารถตัดและเจาะไดเองโดยงายตามตามหลักวิศวกรรม
ไมโครเวฟ 
    4. การใชกรวยสแตนเลสตอจากทอ PVC ชวยเพ่ิม Gain ขยายไดอีก 3 dBi หรือ 50% รวม 15 dBiทําใหสง
สัญญาณไดไกลข้ึน รวมถึงมีความคงทนไมเปนสนิมเหมาะสมตอการนําไปใชงานจริง 
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หลักการ วิธีการ และกรรมวิธี 

 

 
รูปท่ี 2: สายอากาศ Air Force Antenna ท่ีแข็งแรงมีลักษณะภูมิฐานม่ันคงเหมาะสมสามารถนําไปใชในราชการได 
 Air Force Antenna เปนสายอากาศชนิด Circular Wave Guide  
 
มีทฤษฎีและหลักการตามรูปขางบน กรรมวิธีโดยสรุปดังนี้ 
  1. ตัดทอ PVC ขนาด 3.0 นิ้ว (D = 8.3 ซม.) ความยาว ¾Lg = 15 ซม. ข้ึนไป และเจาะรูใสหัวคอนเน็ก
เตอรสายอากาศขนิด N Type Female โดยเวนระยะจากทาย Lg/4 = 6.25 ซม.  
  2. ตัดแผนอลูมิเนียมขนาดยาวเทากับขอ 5.1 และขนาดความสูงเทากับ 2¶R = 2¶(D/2) = 
2x(22/7)x(8.3/2) = 26.09 ซม. บวกเผื่อการมวนใหเกยซอนกันอีกเล็กนอย = 26.7 ซม.  (Air Force Antenna 
ใช 20.0 ซม. x 26.7 ซม.) 
  3. มวนแผนอลูมิเนียมเขาในทอ PVC ใหแนวเกยซอนอยูตรงขามท่ีเจาะรู ใชลวดเสียบกระดาษชวยยึดจับ
รอบขอบทอปรับใหพอดี/ถอดลวดเสียบกระดาษท่ีแนวเกยซอนออก/ยอดกาวตราชางลงไป(อยาใหเลอะดานใน) 
แลวเสียบลวดยึดไวเชนเดิมท้ิงไว 2 ชม. นํามาเจาะรูแผนอลูมิเนียมตามขอ 7.1 (รูกลางใหญประมาณ ¾ ของรูทอ 
PVC) 
  4. ตัดลวดทองแดง (สายไฟบานเสนใหญ) ยาว Lo/4 = 3.1 ซม. (Air Force Antenna ใชลวดราวตากผา
หลังบาน) บัดกรีเขากับหัวคอนเน็กเตอรติดตั้งเขากับขอ 7.3 
  5. การทําฝาสะทอนสัญญาณทายและปากกรวยหนามีวิธีงายท่ีสุด คือ นําภาพ AF Antenna พรอมฝา
พลาสติกไปใหชางทํารางน้ําสแตนเลสเขาดูแลวบอกเขาวาตองการใหทําฝาทายและกรวยสแตนเลสยาวตอจากทอ 
PVC อีก 10 ซม. 
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วัสดุท่ีใชในการประดิษฐ 
    1. วัสดุหัว Connector ขนิด N Type Female หาซ้ือไดจากบานหมอ/เซียรรังสิต เว็บไซต wifimove.com 
หรืออ่ืนๆ 
    2. วัสดุทอ PVC ขนาด 3.0 นิ้ว ยาว 15 ซม.ข้ึนไป และอลูมิเนียมแผนเรียบ A4 (ไมมีรอยขีดขวน) หาซ้ือไดจาก
รานวัสดุกอสราง หรือเศษๆ จากท่ีไหนก็ได รวมถึงกาวซิลิโคน และกาวตราชาง มีขายท่ีหาง Lotus / Big-C หรือ 
7-Eleven ท่ัวไป 
    3. วัสดุฝาสแตนเลสสะทอนคลื่นทายและกรวยสแตนเลส ใหจางชางรานทํารางน้ําฝนสแตนเลสใกลบานทาน 
    4. วัสดุฝาพลาสติกหมูหยองตราตึกหรือสินคาอ่ืนท่ีมีฝาขนาดใหญกวาก็ไดจากหาง Lotus / Big-C หรือรานขาย
ของฝาก 
 
ประโยชนท่ีไดรับ (ในราชการกองทัพอากาศ) 

โรงเรียนนายเรืออากาศฯ มีสายอากาศใชเพ่ือการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยแบบพอเพียงในราคา
ประหยัด และกองทัพอากาศสามารถขยายเครือขายคอมพิวเตอรทุกกองบินไดโดยไมตองใชสายไฟเบอรออฟติก 
และนําไปใชเปนเครือขายสํารองไดในกรณีท่ีเครือขายหลักชํารุด เสียหาย ชวยเสริมศักยภาพเครือขายหลักไดดวย
การรับ-สงสัญญาณแบบคูขนาน (เร็วข้ึน) สามารถใชรวมกับ IP Camera หรือกลองวงจรปดแบบไรสายในงาน การ
รักษาความปลอดภัยรอบกองบินท่ัวประเทศ      
 จากความสะดวกในการเคลื่อนยายไปใชยังสถานท่ีตางๆ ปจจุบันกองทัพอากาศจึงนํามาประยุกตใชในงาน
สํารวจสัญญาณ (Site Survey) เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสายรอบฐานทัพ
อากาศดอนเมืองและทุกกองบิน เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม เฝาระวัง ปองกันพฤติกรรมไมเหมาะสมตางๆ ท่ีผาน
เขามาทางเครือขายไรสาย หากตรวจพบระดับของพฤติกรรมท่ีจัดวาเปนภัยคุกคามไซเบอร เจาหนาท่ีจะเพ่ิมกําลัง
เครื่องสง (มากกวาปกติ) ไปยัง Air Force Antenna เพ่ือยิงสัญญาณกําลังสงสูง เพ่ือรบกวน กดดัน หรือทําลาย
สัญญาณไรสายเปาหมายท่ีจัดวาเปนภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชประโยชนขางตนอาจกลาวไดวา Air Force Antenna เปนผลงานท่ีเปนท้ังนวัตกรรมดานความ
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับระบบ/เครือขาย และดานการทําสงครามไซเบอรท้ังในเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือความ
ม่ันคงภาครัฐ และ Air Force Antenna อาจเปนนวัตกรรมไซเบอรชิ้นแรกจากหนวยงานภาครัฐท่ีตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2556-
2560) ของ วช. ไดอยางเปนรูปธรรมในทันที 
 
การนําผลงานไปใชประโยชน  

1. สามารถติดตั้งใชงานไดท้ังฝง Access Point และ Client/Station และใชงานไดกับอุปกรณประเภท 
Wireless AP, Wireless router หรือ USB Wireless และอ่ืนๆ ไดทุกชนิดตามมาตรฐาน 802.11b/g/n ยาน
ความถ่ี 2.4 GHz  

2. มีน้ําหนักเบา ติดตั้งงาย แข็งแรง ทนทาน กันน้ํา ทนแดด ทนฝน สามารถใชไดดีท้ังภายในอาคาร และ
นอกอาคาร  
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3. ชวยเพ่ิมความแรงของสัญญาณและคุณภาพในการรับสงของระบบเครือขายไรสาย และเพ่ิมระยะทาง
ไดไกลข้ึน โดยมีระยะการรับสงสัญญาณแบบจุดตอจุดประมาณ 3-5 กม. (LOS) (ข้ึนอยูกับกําลังสง-ความไวการรับ
สัญญาณ และคุณสมบัติของอุปกรณไรสายยึ่หอนั้นๆ รวมถึงสภาพแวดลอมและทักษะการติดตั้ง)  

4. ใชเชื่อมสัญญาณแบบจุดตอจุดระหวางอาคาร, บาน/สํานักงาน, สํานักงาน/โรงงาน หรือหอพัก
นักศึกษา ฯลฯ หรือใชเชื่อมตออินเตอรเน็ตสาธารณะจากอาคารสูง เชน อพารทเมนต/คอนโดฯโดยยิงเขาหา ISP 
Hot spots เชน true - wifi เปนตน 

5. หนวยงานราชการ องคกรไมแสวงผลกําไร สามารถสรางงานใหผูดอยโอกาสผลิต/สรางสายอากาศ Air 
Force Antenna ใชเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตขามภูเขา หรือขามฝงตลอดแนวแมน้ําโขงไปสูประเทศเพ่ือนบาน
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ดาน
การศึกษา) ตามนโยบายรัฐบาล  
 
การพัฒนาผลงานไปสูเชิงพาณิชย     

สายอากาศAir Force Antenna เปนทรัพยสินทางปญญาของผูประดิษฐเพ่ือการใชงานราชการ
กองทัพอากาศเปนหลัก หากคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกับสายอากาศเชิงพาณิชยท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียง
กันจํานวน 1 คู ราคา 4,000.- บาท แต Air Force Antenna 1 คู จะมีราคาเพียง 1,000.- บาทเทานั้น ประหยัด
ไดถึง 3,000.- บาทตอคู ถาเปดสายการผลิตจํานวน 1,000 คู จะประหยัดงบประมาณนําเขาสายอากาศจาก
ตางประเทศไดถึง 3,000 x 1,000 = 3,000,000.- บาท  

หากดวยจิตวิญญาณความเปนครู-อาจารยของผูประดิษฐคิดคน จึงเผยแพรแนะนําผลงานใหผลิตใชเปน
สาธารณะประโยชนมาแลวหลายป (Public License for Non-Profit Org.) จึงอาจมีสถาบันการศึกษาท้ังระดับ
มัธยม และอุดมศึกษานําแบบ/ภาพไปประดิษฐใชเปนสื่อการเรียนการสอน หรือขยายผลเปนอุปกรณในกิจกรรม
ชมรมไปแลวอยางกวางขวางโดยไมทราบจํานวน 

สายอากาศ Air Force Antenna จึงเปนเสมือนตัวแทนผลงานประดิษฐคิดคนเชิงกุศโลบายอันชาญฉลาด
ของผูท่ีไดชื่อวาเปนครู-อาจารยทุกทานที่ตองประดิษฐคิดคนอุปกรณชวยสอนลูกศิษยในลักษณะตางๆ ทุกวันคืน ทั้งนี้
เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเด็กและเยาวชนสรางสรรคผลงานประดิษฐคิดคนอันเปนประโยชนตอประเทศชาติใน
อนาคต 
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หมายเหตุ 
 -   รายการเว็บไซตตาง ๆ ท่ีแสดงอยูขางตน หมายรวมถึงลิงกตอเนื่องท่ีอยูภายในเว็บไซตนั้นๆ ดวย และ
ขออภัยท่ีไมสามารถแสดงรายการอางอิงเว็บไซตตางๆ ไดท้ังหมด 
 -    เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิบัตร ท่ีอางถึงในเอกสารนี้ ท้ังขอความ และรูปภาพเปน
ของบริษัท หรือเจาของเครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิบัตรน้ันๆ 
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บทคัดยอ  

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมักมีเครื่องเซิรฟเวอรเพ่ือประมวลผลและรับสงขอมูล ซ่ึงเซิรฟเวอรเหลานี้ตอง
มีการประมวลผลและมีการเปดเครื่องไวตลอดเวลา ดังนั้นผูวิจัยจึงประยุกตใชโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพีผานคําสั่ง
เอสเอ็นเอ็มพีวอลคดวยภาษาพีเอชพี เพ่ือตรวจสอบการทํางานสถานะของเครื่องเซิรฟเวอร โดยดึงคาสถานะตางๆ 
เชน เปอรเซ็นตการใชงานของซีพียู, แรม, แรมท้ังหมดท่ีไมถูกใชงาน, หนวยความจําท่ีถูกจองไวสําหรับขอมูล
ชั่วคราว (แรมบัฟเฟอร), หนวยความจําท่ีถูกนํามาเก็บขอมูลใชงาน (แรมแคช) พ้ืนท่ีในการสวอปไฟลไปเก็บไวใน
ฐานขอมูล เพ่ือทําการแสดงผลตอไป ซ่ึงจากผลการทดลองพบวาเปอรเซ็นตการใชงานของซีพียูมีนอยมากเนื่องจาก
เครื่องเซิรฟเวอรท่ีใชในการทดสอบแมจะเปดไวแตไมไดถูกเรียกใชงานตลอดเวลา แตจะมีการเรียกใชงานบางครั้ง
เทานั้น ในสวนของแรมท้ังหมดท่ีใชงานนั้นมีการใชงานเกือบเต็มความจุของหนวยความจําและมีการใช
หนวยความจําชั่วคราวและหนวยความจําท่ีนํามาเก็บขอมูลใชงานในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบวาในสวนของส
วอปไฟลนั้นถูกใชงานคอนขางนอย และจะเห็นไดวาเซิรฟเวอรเครื่องท่ีใชในการทดสอบนี้มีแรมเหลือจากการใช
งานนอยมาก ซ่ึงจากกรณีทดสอบนี้ทําใหผูดูแลระบบสามารถทราบไดวาแรมของเครื่องเซิรฟเวอรถูกใชไปจนใกล
จะหมด ดังนั้นในกรณีนี้ควรจะเพ่ิมแรมใหมากข้ึนเพ่ือใหเซิรฟเวอรทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ 

คําสําคัญ: เอสเอ็นเอ็มพี เอสเอ็นเอ็มพีวอลค การตรวจสอบการทํางานของเซิรฟเวอร 
 
ABSTRACT 

Computer networks usually have servers to process and transfer data, these servers 
need to be processed and are open at all times. , Then we apply SNMP protocol via SNMPwalk 
command in PHP code to get the working status of the server machine such as the CPU and 
RAM usage, unused RAM, all RAM buffered, RAM cache and the space of swap file to the 
database and create status reports. The experimental show that the percentage of CPU usage is 
very low even if the server machine is operated all the time because it does not work all the 
time. The RAM usage is almost full of capacity but the RAM cache and the RAM buffer usage is 
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moderate with low swap file space. This imply that the server machine has low free RAM and 
should be upgraded for more stability. 

Keywords: SNMP, snmpwalk, Server Monitoring 
 
บทนํา 

ในปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทอยางมากในแทบทุกภาคสวน โดยการรับสงขอมูลผาน
ระบบเครือขายตองอาศัยอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอเขาดวยกัน ซ่ึงอุปกรณเหลานี้จําเปนตองมีการ
ประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองใช เอสเอ็นเอ็มพี  ซ่ึงเปนโพรโทคอลสําหรับการตรวจสอบการทํางาน
ของอุปกรณในระบบเครือขายท่ีไมใชทรัพยากรของอุปกรณมากนัก (Wenxian Zeng, 2009) เพ่ือตรวจสอบ
ขอผิดพลาดและปริมาณการใชงานโดยวัดจากจํานวนขอมูลท่ีผานอุปกรณเครือขาย ท้ังนี้ในระบบจะตองมี
คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปน Network Managements Station (NMS) ซ่ึงทําหนาท่ีแปลความตองการของผูดูแล
ระบบเครือขายใหเปนชุดคําสั่ง สําหรับการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะหและควบคุมอุปกรณเครือขายใดๆ ท่ีมี
ฟงกชันภายในใหตรวจสอบได ซ่ึงจะเรียกอุปกรณนั้นวามี Agent หรือเปน Managed Device เชน Hubs, 
Switches, Router หรือ Hosts โดยมีหลักการทํางานคือ NMS จะสงคําสั่งสอบถามใหไปกับ Agent และ Agent 
จะตอบสนองตอคําสั่งนั้น ซ่ึงตัว Agent นี้มีสวนประกอบสําคัญสองสวนคือ Protocol Engine ทําหนาท่ี
ประมวลผลคําสั่งท่ีไดรับมาจาก NMS และ Management Information base (MIB) ท่ีเปนฐานขอมูล ซ่ึงการ
ติดตอระหวาง NMS กับ Agent นั้นจะใชโพรโทคอลยูดีพี (User Datagram Protocol) ดวย Port หมายเลข 161 
และ 162 สวนโครงสรางของ MIB นั้นถูกกําหนดโดยใช Subset ของ ANS.1 (Abstract Syntax Notation One) 
(ประดิษฐ, 2543) (พุทธิพงศและคณะ, 2556) ซ่ึงเปนภาษาทางคณิตศาสตรท่ีใชอธิบายรูปแบบของขอมูลโดยไม
ข้ึนอยูกับ Hardware โดยมองโครงสรางเปน Tree  ซ่ึงการรับสง SNMP Messages แตละขอความจะถูกบันทึก
อยูในแพ็คเกตเดี่ยวๆ ทําใหสามารถแปลความหมายไดทันที โดยเริ่มตน NMS จะสง get-request message เพ่ือ
ไปขอรับขอมูลจากอุปกรณเครือขายท่ีมี SNMP Agent และ SNMP Agent จะตอบสนอง ดวยการสง Get-
Response Message กลับมา ซ่ึงอาจจะเปนรายละเอียดอุปกรณ หรือปริมาณขอมูลท่ีไหลผานอุปกรณนั้น  

จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาโปรแกรมจัดการเครือขายดวย SNMP โดยใชเว็บ (ธีรกฤษณ, 2544) ซ่ึง นาย
ธีรกฤษณ จันทเบญจมภัทร ใชหลักการใหระบบเปนตัวกลางในการติดตอกับอุปกรณเครือขายดวยโพรโทคอล 
SNMP และผูใชสามารถเขาถึงอุปกรณเครือขายดวยโพรโทคอล SNMP ไดโดยตรง โดยมีระบบมีการรักษาความ
ปลอดภัยท้ังระบบของผูใชและโมดูล จากนั้นไดศึกษาเรื่องโปรแกรมการตรวจสอบสมรรถภาพการทํางานของ 
Router ในระบบ SNMP (ประดิษฐ, 2543) ท่ีสามารถตรวจสอบขอผิดพลาด และปริมาณการใชงานโดยใชการวัด
จํานวนขอมูลท่ีผานอุปกรณ Router ทําใหทราบการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพ่ือพิจารณาในการแกปญหาระบบ
เครือขาย โดยนายประดิษฐ พิทักษเสถียรกุลไดพัฒนาไวใชเฉพาะกับอุปกรณ Router เทานั้น ตอมาผูวิจัยยังได
ศึกษาระบบเฝาสังเกตเครือขายผานเว็บโดยใช SNMP Protocol (สาธิต, 2553) โดย นายสาธิต ผาใต ซ่ึง
ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณโดยตรวจสอบจากโพรโทคอล SNMP ผานฟงกชั่นการทํางาน PHP ซ่ึงจะทําให
ทราบวาอุปกรณทํางานอยูหรือไมและมีสถานะการทํางานเปนอยางไร หากอุปกรณนั้นหยุดการทํางานอยูหรือเกิด
ความผิดปกติก็จะบันทึกขอมูลไวและแจงเตือนผาน SMS ไปยังผูดูแลและศึกษาระบบเก็บขอมูลและแสดงผล แตมี
ปญหาท่ีไมสามารถใชกับระบบท่ีมีอุปกรณท่ีตองการเฝาสังเกตเปนจํานวนมาก จากนั้นผูวิจัยไดศึกษาระบบเก็บ
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ขอมูลและแสดงปริมาณการจราจรของขอมูลในเครือขาย (พุทธิพงศและคณะ, 2556) ซ่ึงนายพุทธิพงศ สุพรรณกุล 
ไดออกแบบมาเพ่ือแสดงผลการจราจรของขอมูลในเครือขายผานหนาเว็บ โดยเก็บขอมูลดิบจากอุปกรณสวิตชไป
ประมวลผลแลวเก็บลงฐานขอมูลเพ่ือนําไปใชสรางเปนแผนภูมิแสดงผลตอผูใช สุดทายผูวิจัยยังไดหาขอมูลเรื่อง
ระบบตรวจสอบและการตั้งคาอุปกรณ Router (ไกรฤกษและคณะ, 2555) โดยนายไกรฤกษ มโนพัฒนกร ซ่ึงเปน
ระบบท่ีสามารถแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณ Router สามารถตั้งคาพ้ืนฐานใหกับอุปกรณ Router ผาน
โพรโทคอล SNMP และผูดูแลสามารถเพ่ิมอุปกรณท่ีตองการและเก็บขอมูลเก่ียวกับบัญชีผูใชงานระบบได 

เนื่องจากในระบบเครือขายนอกจากจะประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ แลว ยังประกอบไปดวยสวนสําคัญ
อีกอยางหนึ่งคือเครื่องเซิรฟเวอร ซ่ึงปญหาท่ีพบมากในระบบเครือขายปญหาหนึ่งคือการท่ีเครื่องเซิรฟเวอรทํางาน
ผิดปกติ ดังนั้นเพ่ือใหการตรวจสอบการทํางานของระบบเครือขายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ วิธี
ปฏิบัติโดยท่ัวไปผูดูแลระบบจะตองเขาถึงเครื่องเซิรฟเวอรเองเพ่ือทําการตรวจสอบ ซ่ึงเปนวิธีท่ีไมสะดวกนัก ผูวิจัย
จึงไดพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรดวยเอสเอ็นเอ็มพีวอลค เพ่ือเฝาสังเกตการณทํางาน
ของเซิรฟเวอรในระบบเครือขาย ใหผูดูแลสามารถทราบถึงสถานะและขอบกพรองตางๆ ไดตลอดเวลาจากการ
ควบคุมระยะไกล ยิ่งไปกวานั้น เพ่ือใหไมเปนภาระในการประมวลผลของเครื่องเซิรฟเวอร ผูวิจัยจึงใชเฉพาะคําสั่ง 
snmpwalk (David Breitgand et al., 2002) เพ่ือดึงคาสถานะท้ังหมดของเซิรฟเวอรออกมาในครั้งเดียว  แลวจึง
ทําการจําแนกแยกขอมูลเก็บลงฐานขอมูล นอกจากนี้ผูดูแลยังสามารถติดตามการทํางานของเซิรฟเวอรของระบบ
เครือขายผานทางอินเตอรเน็ตโดยใชเว็บบราวเซอร โดยไมจําเปนตองเฝาอยูหนาเซิรฟเวอรตลอดเวลาอีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือทดสอบความสามารถของโปรโตคอล SNMP ในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง Server ในระบบ
เครือขาย โดยพัฒนาเปนระบบตรวจสอบการทํางานของเซิรฟเวอรดวยคําสั่งเอสเอ็นเอ็มพีวอลคผาน Shell script 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

                  
รูปท่ี 1: System Overview 
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 งานวิจัยนี้ทดลองกับเซิรฟเวอรท่ีใชระบบปฎิบัติการ Linux โดยสามารถเก็บคาสถานะตางๆของเครื่อง
เซิรฟเวอรไดแก เปอรเซ็นตการใชงานของ CPU ,  RAM ท้ังหมดท่ีถูกใชงาน , RAM ท้ังหมดท่ีไมถูกใชงาน, 
หนวยความจําท่ีถูกจองไวสําหรับขอมูลชั่วคราว (Buffered), หนวยความจําท่ีถูกนํามาเก็บขอมูลใชงาน(Cache) ,
พ้ืนท่ี Swap File โดยภาพรวมของระบบประกอบไปดวยการดึงขอมูลคาสถานะจากเครื่องเซิรฟเวอรมาเก็บลง
ฐานขอมูลและมีการกําหนดเวลาในการดึงขอมูลสถานะลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะดึงขอมูลจากฐานขอมูลมา
แสดงบนเว็บในรูปแบบของแผนภูมิ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 การเก็บคาสถานะตางๆของ Server โดยใช SNMP Walk ดึงคาสถานะท้ังหมดของเซิรฟเวอร และใช OID 
ในการจําแนกคาสถานะตางๆ มาเก็บในฐานขอมูล และใช Crontab ในการรันคําสั่งในรูปแบบ Script เก็บคา
สถานะนี้ลงฐานขอมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง  
 

 
รูปท่ี 2: Result of snmpwalk command 
 
 จาก รูปท่ี 2 เปนการผลจากคําสั่ง snmpwalk ท่ีจะดึงขอมูลของ SNMP ท่ีมีอยูท้ังหมดของ tree เชน 
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 เปนการอาง OID ไปท่ีวัตถุนั้นจากนั้นก็จะไดชนิดของขอมูล แลวไดคาของขอมูลท่ีใช 
OID อางอิงไปโดยกําหนดเลข IP ของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีตั้งไวคือ 158.108.207.92 
 รูปท่ี 3 แสดงการทดสอบดึงคาสถานะตางๆ โดยใชคําสั่ง snmpwalk เขียนใสใน shell script โดยจะดึง
ขอมูลของ SNMP ท่ีมีอยูท้ังหมดของ tree มาจากนั้นใหสรางไฟลเพ่ือเก็บไวในรูปแบบไฟล Text file 
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 รูปท่ี 4 - 10  เปนผลการดึงคาสถานะตางๆ จากเครื่องเซิรฟเวอร โดยใช Shell script อางอิงจาก 
Object Identifier (OID) มาเก็บในรูปแบบไฟล Text file โดย รูปท่ี 4 แสดงผลการเขียน Shell script โดยการ
อางอิง OID ของเปอรเซ็นตของเวลา CPU ท่ีใชงาน, รูปท่ี 5 แสดงผลการเขียน Shell script โดยการอางอิง OID 
ของ RAM ท่ีเหลือ, รูปท่ี 6 แสดงผลการเขียน shell script โดยการอางอิง OID ของ Available Swap, รูปท่ี 7 
แสดงผลการเขียน Shell script โดยการอางอิง OID ของ Total Swap Size, รูปท่ี 8 แสดงผลการเขียน Shell 
script โดยการอางอิง OID ของ Total RAM in machine หรือ RAM ท่ีอยูในเครื่อง, รูปท่ี 9 แสดงผลการเขียน 
Shell script โดยการอางอิง OID ของ Total RAM Buffered และ รูปท่ี 10 แสดงผลการเขียน Shell script โดย
การอางอิง OID ของ Total Cached Memory. 
 

 
รูปท่ี 3: Shell script result of snmpwalk command 
 

 
รูปท่ี 4: Shell script result of getting CPU usage 
 

 
รูปท่ี 5: Shell script result of getting remaining RAM space 
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รูปท่ี 6: Shell script result of getting Available Swap Space 
 

 

 
รูปท่ี 7:  Shell script result of getting total swap size 
 

 
รูปท่ี 8: Shell script result of getting total RAM 
 

 
รูปท่ี 9: Shell script result of getting total RAM buffered 
 

 
รูปท่ี 10: Shell script result of getting Total Cached Memory 
 
 จาก รูปท่ี 11 เปนผลการดึงคาสถานะตางๆ จากเครื่องเซิรฟเวอรเก็บขอมูลลงฐานขอมูลโดยผลของการ
ทํางานของ Script ตามชวงเวลาท่ีกําหนดทุกๆ 1 ชั่วโมงเพ่ือสามารถเรียกดูสถานะยอนหลังท่ีเก็บผานมาได สวน
ภาพท่ี 12 เปนผลการดึงคาสถานะตางๆ จากเครื่องเซิรฟเวอรเก็บขอมูลลงฐานขอมูล โดยสั่งการทํางานจาก 
Script ตามชวงเวลาท่ีกําหนดจะเก็บขอมูลทุกๆ 1 นาทีเพ่ือใหสามารถไดสถานะท่ีเปนปจจุบัน 
 

 
รูปท่ี 11:  Result of putting server's status to a database every 1 hour 
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รูปท่ี 12:  Result of putting server's status to a database every 1 minute 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 รูปท่ี 13 ถึง 16 แสดงผลการพัฒนาระบบ โดยเปนผลท่ีระบบนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงบนเว็บใน
รูปแบบของแผนภูมิ ไดแก รูปท่ี 13 เปนหนาเว็บแสดงขอมูลลาสุดในเวลาปจจุบัน ซ่ึงแสดงคาสถานะท้ังหมด 6 
สถานะคือ เปอรเซ็นตการใชงานของ CPU,  RAM ท้ังหมดท่ีถูกใชงาน , RAM ท้ังหมดท่ีไมถูกใชงาน, 
หนวยความจําท่ีถูกจองไวสําหรับขอมูลชั่วคราว (Buffered), หนวยความจําท่ีถูกนํามาเก็บขอมูลใชงาน (Cache) 
และพ้ืนท่ี Swap File 
 รูปท่ี 14 เปนการแสดงขอมูลสถานะเปนรายวันโดยผูใชสามารถเลือกวันท่ีตองการใหแสดงได ดังตัวอยาง
ในภาพเปนวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ 2557 โดยแสดงสถานะของ Swap space  
 รูปท่ี 15 เปนตัวอยางการแสดงขอมูล 7 วันยอนหลังจากวันปจจุบันคือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ 2557 แตมี
ขอมูลยอนหลังเพียง 3 วัน เนื่องจากวันท่ี 17, 18, 19 และ 23 มีนาคม 2557 เกิดไฟฟาดับทําใหไมมีการเก็บขอมูล
ไว และ รูปท่ี 16 เปนตัวอยางแสดงขอมูลใน 1 เดือนท่ีผูใชสามารถเลือกดูสถานะของเดือนท่ีผานมาได โดย
ตัวอยางในภาพเปนแสดงรายละเอียดของเดือน มกราคม 2557 

 

 
รูปท่ี 13: Real-Time Status  
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รูปท่ี 14: One Day Status  

 

 
รูปท่ี 15: Seven Days Status 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 122 

 
รูปท่ี 16: One Month Status 

 
สรุป 

ระบบตรวจสอบการทํางานของเซิรฟเวอรดวยโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพีนี้  ถูกออกแบบมาเพ่ือแสดงขอมูล
สถานะตางๆ ของเครื่องเซิรฟเวอร และแสดงผลออกทางหนาเว็บเพจ โดยท่ีผูดูแลระบบไมจําเปนตองเขาถึง
ตัวเครื่องเซิรฟเวอรโดยตรง ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบใหมีรูปแบบท่ีใชงานไดงายและแสดงผลในรูปของแผนภูมิท่ีมีความ
ละเอียดและสีสันสวยงาม ท้ังนี้ระบบไดดึงคาสถานะทุกอยางจากเครื่องเซิรฟเวอร ณ เวลานั้นๆ มาดวยคําสั่ง 
snmpwalk เพียงครั้งเดียว จึงทําใหไมเปนภาระในการประมวลผลของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีถูกตรวจสอบการทํางาน 
โดยขอมูลท่ีจัดเก็บจากเครื่องเซิรฟเวอรซ่ึงก็คือขอมูลการใชงานทรัพยากรตางๆ ของเครื่องในขณะนั้น อันไดแก 
เปอรเซ็นตการใชงานของซีพียู, แรมท้ังหมดท่ีถูกใชงาน, แรมท้ังหมดท่ีไมถูกใชงาน, หนวยความจําท่ีถูกจองไว
สําหรับขอมูลชั่วคราว (RAM buffered), หนวยความจําท่ีถูกนํามาเก็บขอมูลใชงาน (RAM cache) และพ้ืนท่ีใน
การทํา Swap file ซ่ึงขอมูลในสวนของ RAM และ Swap file ซ่ึงเม่ือระบบไดขอมูลเหลานี้มาแลว จะประมวลผล
จําแนกขอมูลของสถานะทรัพยากรชนิดตางๆ เพ่ือเก็บลงระบบฐานขอมูล นอกจากนั้นระบบยังนําขอมูลประเภท
ของสถานะหนวยความจําตางๆ ไปแปลงหนวยเปน MB และประมวลผลเปนหนวยเปอรเซ็นตเทียบกับปริมาณ
หนวยความจํานั้นๆ ท้ังหมด เพ่ือนําไปใชสรางแผนภูมินําเสนอตอผูใชใหสามารถทราบถึงทรัพยากรตางๆ ของ
ระบบท่ีถูกใชไปและท่ีคงเหลือ สงผลใหเกิดความสะดวกแกผูดูแลระบบท่ีสามารถตรวจสอบระบบของเครื่อง
เซิรฟเวอรตางๆ ไดโดยใชระบบท่ีแสดงผลเขาใจงาย และสามารถตรวจสอบไดจากระยะไกลอีกดวย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีการทํางาน ในแผนกเชื่อมของโรงงานกรณีศึกษา เนื่องจาก
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีสายลมวางขัดขวางการทํางาน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบอุปกรณระบบลม โดยประยุกตใช
กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process) มาชวยในการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณ
ระบบลม เกณฑการตัดสินใจประกอบไปดวย พ้ืนท่ีการทํางาน การติดตั้งอุปกรณ ความปลอดภัย ราคา และอายุ
การใชงาน โดยรวบรวมขอมูลการตัดสินใจจากผูเชี่ยวชาญ หลังจากการใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น ใน
การเลือกอุปกรณระบบลมท่ีเหมาะสมแลวนําไปใช พบวา สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการทํางานได 130.77% และจากการ
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูทดลองใชงานจริง มีคะแนนความพึงพอใจในทุกหัวขออยูระหวาง 3.27 – 
3.40 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนเต็มเทากับ 4 คะแนน ซ่ึงอยูในชวงระดับความพึงพอใจ “ดีมาก” ยกเวนเพียงแรงดันของ
ลมท่ีใชงานเทานั้น ท่ีมีคะแนนความพึงพอใจเทากับ 2.58 คะแนน ซ่ึงอยูในชวงระดับความพึงพอใจ “ดี” 

คําสําคัญ: กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห การเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีการทํางาน ระบบลม 
 
Abstract 
 This research aims to increase efficiency in areas of works in the Welding Department of 
the case study factory due to compressed air tubes obstruct the operating areas. Researchers 
designed the compressed air systems by applying the Analytical Hierarchy Process: AHP to help 
diagnose problems with the decision to select a compressed air system. By defining the criteria 
for the decision are; working area, equipment installation, safety in operation, equipment cost 
and equipment lifetime, researchers gathering information to make decisions from experts and 
those involved by the estimate. The appropriate compressed air systems increase the working 
area to 130.77% and the satisfaction of workers by the satisfaction questionnaire showed that 
rating of all sections 3.27 to 3.40 of the full score of 4, which is in the level of satisfaction "very 
good" except only the pressure of the compressed air with a satisfaction rating of 2.58 which is 
in the satisfaction levels of "good". 
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บทนํา 

ระบบลมท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การนําอากาศท่ีอัดตัวจนมีแรงดันสูงมาเปนพลังงานเพ่ือใชใน
กระบวนการทํางาน ไดแก ไขควงลม บล็อคลม งานขันสกรูหรือน็อตตางๆ ทําใหขันไดรวดเร็วและแนนข้ึน เครื่อง
เจาะสําหรับการเจาะชิ้นงานใหไดความแมนยํา เครื่องเจียรลมใชสําหรับงานเจียรตกแตงผิวโลหะตางๆ ไดรวดเร็ว
และไดงานละเอียดตามตองการ ปนลมสําหรับเปาทําความสะอาดเปาสิ่งสกปรกตางๆ ท่ีติดอยูตามชิ้นงานหรือ
พ้ืนผิวตางๆ เครื่องยิงลวด ยิงตะปู ลวดเย็บ ยิงรีเวท สําหรับทําใหวัสดุยึดติดกัน สะดวกรวดเร็วลดขอผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนได  เครื่องพนสีสําหรับพนสีชิ้นงานใหความสวยงาม สีสมํ่าเสมอนอกจากนี้เครื่องจักรตางๆ ในโรงงานท่ี
ใชลมไดแกเครื่อง CNC เครื่องตัดโลหะดวยแสงเลเซอร เครื่องเชื่อมโลหะ และอ่ืนๆ 

ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดนํา ลม หรือ ระบบลม มาใชประโยชนกันอยางแพรหลาย โดยการ
นํามาใชขับเคลื่อนและควบคุมอุปกรณหรือเครื่องจักรตางๆ เนื่องจาก ระบบลมทนตอแรงระเบิดจึงปลอดภัย การ
ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว และเปนระบบท่ีสะอาดรวมถึงบริษัทกรณีศึกษาซ่ึงเปนผูผลิตเครื่องจักรในกระบวนการสี
ขาว ไดแก เครื่องทําความสะอาดและขจัดสิ่งปนเปอนในเปลือกขาว เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับตรวจสอบน้ําหนักขาว
ในกระบวนการผลิต เครื่องกระเทาะเปลือกขาว เครื่องคัดแยกขาวเปลือก เครื่องคัดแยกหิน กรวด ทรายจากเม็ด
ขาวดวยความถวงจําเพาะ เครื่องขัดขาวสําหรับเพ่ิมความขาวใหเม็ดขาว เครื่องคัดแยกขาวขาวท่ีตองการ เครื่อง
บรรจุผลผลิตหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ เปนตน 

จากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาเก่ียวกับการใชงานระบบลมของบริษัทจากกรณีศึกษา พบวาในสถานท่ี
ปฎิบัติงาน เชน แผนกเครื่องกลงานตัด งานพับโลหะ งานเจาะ งานกลึง แผนกเชื่อม แผนกสี แผนกประกอบมีสาย
ลมวางขัดขวางพ้ืนท่ีการทํางาน เนื่องจากระบบการเดินสายลมในปจจุบันวางสายลมบนพ้ืนและสายลมมีความยาว
มากไมเปนระเบียบ ทําใหพ้ืนท่ีในการทํางานและพ้ืนท่ีในการวางชิ้นงานท่ีเสร็จแลวลดลงดวยเหตุดังกลาว ขางตน
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพ และเพ่ิมพ้ืนท่ีการทํางานโดยออกแบบอุปกรณระบบลมแบบใหม เพ่ือ
ไมใหสายลมกีดขวางการทํางาน โดยท่ีจะประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห 
(Analytic Hierarchy Process) ในการเปรียบเทียบขอมูลของอุปกรณระบบลมระบบใหม เพ่ือใหผลสํารวจท่ีไดมี
ความนาเชื่อถือสอดคลองกันของเหตุผล และผลลัพธท่ีไดเปนปริมาณตัวเลข ทําใหงายตอการเปรียบเทียบลําดับ
ความสําคัญตอการตัดสินใจวาเกณฑในการตัดสินใจใดสําคัญกวากัน และสามารถจัดลําดับทางเลือกเพ่ือใหได
อุปกรณระบบลมท่ีเหมาะสมตอการใชงานมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ออกแบบอุปกรณระบบลมในแผนกเชื่อมของโรงงานกรณีศึกษา 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process) หรือเรียกวา AHP ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่ง
ท่ีใชในการวิเคราะห เพ่ือการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยมีหลักการงายๆ คือ แบงโครงสรางของปญหา
ออกเปนชั้นๆ ชั้นแรก คือ การกําหนดเปาหมาย (Goal) แลวจึงกําหนดเกณฑ (Criteria) เกณฑยอย (Sub criteria) 
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และทางเลือก (Alternatives) ตามลําดับ แลวจึงวิเคราะหหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
(Trade off) เกณฑในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู (Pairwise) เพ่ือใหงายตอการตัดสินใจ วาเกณฑไหนสําคัญกวา
กัน โดยการใหคะแนนตามความสําคัญหรือความชอบ หลังจากใหคะแนนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของเกณฑแลว
จึงคอยพิจารณาวิเคราะหทางเลือกทีละคูตามเกณฑท่ีกําหนดไวทีละเกณฑจนครบทุกเกณฑ ถาการใหคะแนน
ความสําคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถจัดลําดับทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ไดซ่ึงการวิเคราะหตามลําดับชั้นมีสิ่งสําคัญท่ีตองพิจารณา 3 ประการคือการจัดลําดับชั้นในการวิเคราะหการหา
ลําดับความสําคัญ (Priority) และการวิเคราะหความสมเหตุสมผลของขอมูล (วราวุธ วุฒิวณิชย, 2546: 57-76) 
  งานวิจัยท่ีมีการนําทฤษฎี AHP ไปใชไดแก จุฑามาศ (2556) วิเคราะหปญหาการตัดสินใจในการเลือก
ทําเลท่ีตั้งโรงงาน ซ่ึงประกอบไปดวยการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงาน โดยในการกําหนด
เกณฑการตัดสินใจนั้นจะพิจารณาถึงจํานวนของเกณฑท่ีเหมาะสม คือ ราคาท่ีดิน การขนสง ตนทุน ตลาด สังคม
และชุมชน และความพรอมของทําเลท่ีตั้ง สําหรับทางเลือกท่ีจะผานการกลั่นกรองเบื้องตนถึงความเหมาะสมท่ีจะ
ใชเปนทางเลือกประกอบดวย อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอเกาะสมุย อําเภอบานตาขุน อําเภอไชยา และอาเภอ
พุนพิน ในการวิจัยจะนําปจจัยและทางเลือกมาพัฒนาเปนรูปแบบโครงสรางลําดับชั้นเพ่ือใชเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงาน
ท่ีเหมาะสม แลวทําการรวบรวมขอมูลการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามในฝายบริหารท้ัง 5 ทานท่ีเก่ียวของ 
นอกจากนี้ยังมี วุฒิชัย(2550) ไดศึกษาลําดับความสําคัญปจจัยสนับสนุนความสําเร็จและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
การประยุกตการดําเนินงานการยศาสตร เพ่ือสามารถใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการประยุกตการดําเนินงาน
การยศาสตรใหประสบความสําเร็จ และวิเคราะหผลการตัดสินใจดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห 
(Analytical Hierarchy Process)  
โดยมีข้ันตอนการศึกษา 4 ข้ันตอนหลักดังนี้  
 (1.) สรุปปจจัยสนับสนุนจาก เอกสาร หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือกําหนดปจจัยสนับสนุน
ความสําเร็จและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานการยศาสตร  
  (2.) พัฒนาโครงสรางลําดับชั้นเชิงวิเคราะหเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม  
  (3.) ดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมาย  
  (4.) รวบรวมวิเคราะหลําดับความสําคัญของปจจัยสนับสนุนความสําเร็จของการดําเนินงานการยศาสตร
ดวยโปรแกรม Expert Choice 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. วิเคราะหปญหาและความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
 จากการสํารวจและสอบถามภายในสถานท่ีปฎิบัติงานแผนกเชื่อมของบริษัทกรณีศึกษา พบวามีสายลมวาง
ขัดขวางพ้ืนท่ีการทํางาน เนื่องจากระบบการเดินสายลมในปจจุบันวางสายลมบนพ้ืนและสายลมมีความยาวมาก ไม
เปนระเบียบ ทําใหพ้ืนท่ีในการทํางานและพ้ืนท่ีวางชิ้นงานท่ีเสร็จแลวลดลง ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงใหเห็น
ตัวอยางของการใชสายลมท้ัง 3 เสน โดยแตละเสนถูกลากไปใชในตําแหนงตางๆ ซ่ึงจะสูญเสียพ้ืนท่ีการทํางานใน
บริเวณท่ีมีสายลมพาดผาน นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับสะเก็ดไฟความรอน ของมีคมในการ
ประกอบชิ้นงานยังสงผลทําใหสายลมเสียหายบอยครั้ง ตองเสียคาใชจายในการเปลี่ยนสายลมใหมแตละปเฉลี่ย
โดยประมาณ 30,000 บาท  
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2. แนวทางการแกไขปญหา 
เพ่ือพัฒนาใหพ้ืนท่ีการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิจัยจึงออกแบบอุปกรณระบบลมแบบ

ใหมข้ึนมาท้ังหมด 3 แบบ แสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงอุปกรณระบบลมท้ัง 3 แบบมีขอดีขอดอยแตกตางกันออกไป 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
มาชวยในการตัดสินใจเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือและทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 1: รายละเอียดของรูปแบบอุปกรณระบบลม 

แบบท่ี รายละเอียด ขอดี ขอดอย 
1 

 
ตอทอลมแลวมีถังพักลมในแตละพ้ืนท่ี
การทํางานและใชสายลมธรรมดาตอใช
งาน 

1.พ้ืนท่ีการทํางานเพ่ิมข้ึน 
2. สายลมท่ีใชแตละพ้ืนท่ี
งานสั้นลง 
 

1. ราคาสูง 
2. สายลมอาจโดน
สะเก็ดไฟ 
3. การติ้ดตั้งคอนขาง
ยาก 

2 

 
สรางโครงสรางเพ่ือใหสายลมอยูเหนือ
พ้ืนท่ีการทํางานและติดตั้งตลับสายลม 

1. ไมเกะกะสามารถเก็บได
โดยไมตองถอดสายลม 
2. ลดความเสียหายของ
สายลมเนื่องจากสะเก็ดไฟ
ในงานเชื่อม 
3. พ้ืนท่ีการทํางานเพ่ิมข้ึน 

1. ราคาคอนขางสูง 

3 

 
เดินสายลมอยูบนพ้ืนโดยใชฝาครอบ
สายลมเพ่ือปองกันสะเก็ดไฟท่ีเกิดจาก
การทํางาน 

1. ลดความเสียหายของ
สายลมเนื่องจากสะเก็ดไฟ
ในงานเชื่อม 

1.สายลมอาจตองFix
ตายตัวทําใหการใชสาย
ลมลําบาก 
2. กีดขวางการทํางาน
เนื่อง 
จากฝากท่ีครอบสายลม 
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ตารางท่ี 2: เกณฑในการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณระบบลม 

เปาหมาย ทางเลือก เกณฑในการตัดสินใจ 

อุปกรณระบบลม 

 
1. แบบท่ี 1 
2. แบบท่ี 2 
3. แบบท่ี 3 

1. พ้ืนท่ีการทํางาน 
2. การติดตั้งอุปกรณ 
3. ความปลอดภัย 
4. ราคา 
5. อายุการใชงาน 

 
3. ใชกระบวนการตัดสินใจกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหAHP ในการเลือกอุปกรณระบบลม 
ข้ันตอนของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process) คือ 
1.) กําหนดเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจในการเลือกใชอุปกรณระบบลม โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูล

คุณสมบัติตางๆ ของระบบลม จากผูเชี่ยวชาญ ผูเก่ียวของ สื่ออินเตอรเน็ตตางๆ เพ่ือกําหนดเกณฑท่ีใชในการ
ตัดสินใจในการเลือกอุปกรณระบบลมท่ีเหมาะสมดังตารางท่ี 2 
 2.) จัดแบบประเมินวินิจฉัยเปรียบเทียบดวยการใหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจเปนคู 
โดยการประเมินของผูเชี่ยวชาญและผูท่ีเก่ียวของแลวนํามาคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญดวยวิธีการวิเคราะห
เชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) จะไดผลดังตารางท่ี 3 
 จากผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจในการเลือกใชอุปกรณระบบลมแบบ
ตางๆ ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) สามารถสรุปผลลําดับคาน้ําหนัก
ความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ แสดงดังตารางท่ี 4 ซ่ึงพบวาลําดับคาน้ําหนักความสําคัญของอายุการใช
งานจะมากท่ีสุดซ่ึงมีคาเทากับ 0.23 และคาน้ําหนักความสําคัญของราคาจะนอยท่ีสุดซ่ึงมีคาเทากับ 0.16 และจาก
การหาคาความสอดคลอง C.R. = 0.00 < 0.10 ดังนั้นความสอดคลองในการเปรียบเทียบสามารถยอมรับได 
 

ตารางท่ี 3: ผลการหาคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจของอุปกรณระบบลม 

ผู
ประเมิน 

คาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ 
คาความ

สอดคลอง พ้ืนท่ีการทํางาน การติดตั้งอุปกรณ 
ความ

ปลอดภัย 
ราคา 

อายุการใช
งาน 

1 0.30 0.17 0.17 0.06 0.30 0.10 

2 0.15 0.19 0.25 0.25 0.17 0.09 

3 0.20 0.20 0.22 0.17 0.21 0.08 

คาเฉลี่ย 0.22 0.18 0.21 0.16 0.23 0.09 
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ตารางท่ี 4: สรุปผลลําดับคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจของอุปกรณระบบลม 

ลําดับ เกณฑ 
คาน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ 
คาความสอดคลอง 

1 อายุการใชงาน 0.23 

0.09 

2 พ้ืนท่ีการทํางาน 0.22 

3 ความปลอดภัย 0.21 

4 การติดตั้งอุปกรณ 0.18 

5 ราคา 0.16 

 

ตารางท่ี 5: สรุปผลการหาคาลําดับความสําคัญของทางเลือกท่ีใชในการตัดสินใจเลือกใชระบบลม 

         นํ้าหนักของ 
เกณฑ 

ทางเลือก 
พ้ืนท่ีการทํางาน 

การ
ติดตั้ง 

ความปลอดภัย ราคา อายุการใชงาน 

แบบท่ี 1 0.41 0.08 0.32 0.08 0.40 

แบบท่ี 2 0.47 0.25 0.49 0.25 0.49 

แบบท่ี 3 0.13 0.67 0.20 0.67 0.11 
 
ตารางท่ี 6: ลําดับความสําคัญในการเลือกใชระบบลม 

ทางเลือก ลําดับความสําคัญ 

แบบท่ี 1 0.27 

แบบท่ี 2 0.40 

แบบท่ี 3 0.33 
 
 3.) คํานวณคาน้ําหนักความสําคัญของทางเลือกท่ีใชในการตัดสินใจในการเลือกใชอุปกรณระบบลมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสามารถสรุปผลคาน้ําหนักความสําคัญของทางเลือกท่ีใชในการตัดสินใจ แสดงดัง
ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 
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รูปท่ี 1: ตําแหนงการใชงานของสายลม ของแผนกเชื่อมในปจจุบัน 
  

จากการวิเคราะหโดยประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) ใน
การตัดสินใจเลือกใชระบบลมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีการทํางาน ซ่ึงไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและผู
ท่ีเก่ียวของ ในมุมมองท่ีแตกตางกันแตผลท่ีไดมีความสอดคลองกันของขอมูลตามทฤษฎีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น 
และชวยสนับสนุนการตัดสินใจไดลําดับความสําคัญซ่ึงผลท่ีได คืออุปกรณระบบลมแบบท่ี 2 มีคาลําดับความสําคัญ
เทากับ 0.40 ซ่ึงมีคามากท่ีสุด ผูวิจัยจึงเลือกแนวทางในการพัฒนาระบบลมตามแบบท่ี 2 สรางโครงสรางรองรับ
เพ่ือใหสายลมอยูเหนือพ้ืนท่ีการทํางานและติดตั้งตลับสายลมใหสามารถมวนสายลมเก็บไดเองหลังการใชงาน 

4. ประเมินผลจากการใชงานจริง 
 1.) วิเคราะหพ้ืนท่ีการทํางานหลังการติดตั้งอุปกรณระบบลมพบวา พ้ืนท่ีการปฏิบัติงานเทากับ240 ตาราง
เมตร สวนพ้ืนท่ีท่ีมีสายลมกีดขวางการทํางานเทากับ 136 ตารางเมตร ดังนั้นพ้ืนท่ีการทํางานกอนการปรับปรุง
เทากับ 240 – 136 = 104 ตารางเมตร 

2.) จัดทําแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานในแผนกเชื่อม หลังการติดตั้งอุปกรณระบบ
ลมจํานวน 45 คน มีหัวขอในการพิจารณาและผลคะแนนท่ีได แสดงดังตารางท่ี 7 โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ 
 1.00   ถึง   1.75 = พึงพอใจนอย 
 1.76   ถึง   2.50 = พึงพอใจปานกลาง 
 2.51   ถึง   3.25 = พึงพอใจดี 
 3.26   ถึง   4.00 = พึงพอใจดีมาก 
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ตารางท่ี 7: ความพึงพอใจในการใชงานอุปกรณระบบลมของพนักงานในแผนกเชื่อม 
ขอ หัวขอการพิจารณา คะแนน ความพึงพอใจ 
1 ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณระบบลมเหมาะสม 3.27 ดีมาก 
2 ความปลอดภัยของการทํางานและโครงสรางอุปกรณ 3.29 ดีมาก 
3 แรงดันของลมระหวางการใชงาน 2.58 ด ี
4 สายลมไมกีดขวางการทํางานและพ้ืนท่ีการทํางานเพ่ิมข้ึน 3.27 ดีมาก 
5 สามารถประยุกตใชกับเครื่องมือลมไดทุกชนิด 3.40 ดีมาก 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในการเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีการทํางาน เพ่ือตัดสินใจ
เลือกอุปกรณระบบลม 3 รูปแบบ หลังจากการประเมินใหคะแนนโดยผูเชี่ยวชาญและผูท่ีเก่ียวของ ทําใหสรุปเลือก
อุปกรณระบบลมแบบท่ี 2 ซ่ึงมีคาลําดับความสําคัญมากท่ีสุดเทากับรอยละ 0.40 ผูวิจัยจึงนํามาจัดทํา โดยจัดให
อุปกรณสายลมอยูเหนือพ้ืนท่ีการทํางานสูงกวา 2.5 เมตร หลังจากดําเนินการวัดผลไดดังนี้ 
 1.) สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการทํางานจากเดิม 104 ตารางเมตร ใหมีขนาดพ้ืนท่ีการทํางานเปน 240 ตาราง
เมตร หรือเพ่ิมข้ึน 130.77% อีกท้ังหลังการใชงานเสร็จแลว สามารถเก็บสายลมไดอยางงายดายทําใหสายลมแลดู
เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยจากสะเก็ดไฟ ของมีคมในกระบวนการทํางาน 
 2.) จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานจริงท้ัง 45คนผูประเมินไดใหคะแนนความพึงพอใจในทุก
หัวขอเทากับ 3.27 – 3.40 ซ่ึงอยูในชวงระดับความพึงพอใจ “ดีมาก” มีเพียงหัวขอแรงดันของลมท่ีใชงานเทานั้น 
ท่ีมีคะแนนความพึงพอใจเทากับ 2.58 ซ่ึงอยูในชวงระดับความพึงพอใจ “ดี” 
 3.) อุปกรณระบบลมท่ีไดจัดทําข้ึนชวยใหมีพ้ืนท่ีการทํางานเพ่ิมข้ึน สายลมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สามารถประยุกตใชงานกับเครื่องมือลมไดทุกชนิดและโครงสรางของอุปกรณระบบลมนั้นมีความปลอดภัย 
 
เอกสารอางอิง 
จุฑามาศ อินทรแกว. (2556). การวิเคราะหปจจัยการเลือกทําเลท่ีตั้งสาขากรณีศึกษา หจก. เอส เอส  
 คาไม จังหวัดสุราษฎรธานี. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ - 
 โลจิสติกส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 
วราวุธ วฒุิวณิชย. (2546). การตัดสินใจโดยกระบวนการวิเคราะหตามลําดับข้ัน. ชลกรฉบับวันชู - 
 ชาติ. สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ. 4 มกราคม 2546.(57-76) 
วุฒิชัย สังขทรัพย. (2550). การศึกษาปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานการยศาสตรโดยอาศัยกระบวน  
 การลําดับชั้นเชิงวิเคราะห. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 132 

ซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก
กรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
SOFTWARE OF ELECTRICAL EQUIPMENT MANAGEMENT FOR GREENHOUSE GAS: A 
CASE STUDY AT SCIENCE CENTER, THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY  
 

สกุล คํานวนชัย1*, ชม กิ้มปาน2  
Skul Kamnuanchai1*, Chom Kimpan2  

 

1สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

2คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 
E-mail: 1*skulkmitl@gmail.com 2chomkim@pim.ac.th  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการลดปริมาณกาซเรือน
กระจก โดยซอฟตแวรท่ีพัฒนา สามารถใชงานไดบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ัวไป ตอบสนองการใชงานอยางเปน
มาตรฐาน ตลอดจนสะดวกตอการใชงาน ผูวิจัยจึงทําการพัฒนาซอฟตแวร ดวยโปรแกรมภาษาจาวารวมกับ
เทคโนโลยีแอพเพลต งานวิจัยนี้มีระบบการทํางานประกอบดวยสามสวน  สวนท่ีหนึ่งเปนสวนการคํานวณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีตัวแปรท่ีเปนอุปกรณท่ีใช
พลังงานไฟฟาจํานวน 11 ตัวแปร ดังนี้ 1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอรเตอร 2) เครื่องปรับอากาศ เบอร5 3) 
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 4)เครื่องคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 5) หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดผอม ขนาด 28 วัตต 
(T5) 6) หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดวงกลม ขนาด 36 (T8) 7) หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดผอมขนาด 18 วัตต 8) 
หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดอวนขนาด 20 วัตต  9) หลอดตะเกียบขนาด 20 วัตต 10) หลอดตะเกียบขนาด 18 
วัตต และ 11) หลอดตะเกียบขนาด 15 วัตต สวนท่ีสองเปนสวนการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกของศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกําหนดเงินงบประมาณ และสวนท่ีสามเปนสวนการคํานวณการลด
กาซเรือนกระจก ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกําหนดความตองการลดกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ีตองการลด จากการนําผลการวิจัยไปใชกับบุคลากรศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และทําการเก็บผลงานวิจัยดวยวิธีการสนทนากลุมกับผูท่ีเก่ียวของในการใชซอฟตแวร ผลการทํางานของ
ซอฟตแวรเปนท่ีพึงพอใจกับผูใชงานเปนอยางดี 

คําสําคัญ: กาซเรือนกระจก กาซคารบอนไดออกไซด ซอฟตแวร การบริหารจัดการ 
 
ABSTRACT  

This research aimed at developing the computer software to reduce the amount of 
greenhouse gas.  The Java and Applet programs were used by the researcher to develop the 
effective greenhouse gas reduction program and to meet the need of users at a standard level. 
The greenhouse gas reduction program is easily to access, and it also can be accessed by the 
software via internet access. The greenhouse gas reduction working systems are divided into 
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three parts as follows. First part is Thepsatri Rajabhat University Science Center’s carbon dioxide 
(Co2) release estimate comprising 11 electrical power consuming equipment variations including 
1) Air conditioner inverter; 2) Standard Air conditioner No5; 3) personal computer; 4) laptop 
computer; 5) 28 watt fluorescent bulb (T5); 6) 36 watt fluorescent bulb (T8); 7) 18 watt 
fluorescent bulb (slim); 8) 20 watt fluorescent bulb (normal); 9) 20 watt compact fluorescent 
lamp; 10) 18 watt compact fluorescent lamp; and 11) 15 watt compact fluorescent lamp. 
Second part is estimation of Thepsatri Rajabhat University Science greenhouse gas reduction in 
terms of budget estimating for the working process. Third part is Thepsatri Rajabhat University 
Science greenhouse gas reduction estimate in terms of the level of Co2 reduction estimating. 
Significantly, the developed program was found satisfactory when trying out with the staffs at 
Science Center, and from the focus group dialogue and stakeholders. 

Keyword: greenhouse gas, carbon dioxide, software, management       
 
บทนํา    
  ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีแนวโนมเสื่อม
โทรมอยางรวดเร็ว เกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยางตอเนื่อง ท้ังการใชพลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนา 
และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนสง การตัดไม ลวนเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มีผลทําใหมี
การปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) มีผลโดยตรงกับภาวะโลกรอน กระทบตอการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ซ่ึงนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนอยางไมสามารถคาดเดาได สาเหตุ
สําคัญเกิดจากการใชทรัพยากรเกินขีดความสามารถ และขาดการจัดการท่ีดี ดังนั้นการท่ีตองการลดสาเหตุการเกิด
ปญหา ทุกหนวยงานหรือองคกรควรกําหนดแนวทางท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในมาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และในมาตรา 8 ในขอ 7 กลาวไววา ใหศึกษาและ
แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซ่ึงศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถือเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีมีปรัชญา “สงเสริมวิชาการ รวม
สรางงานวิจัย มุงใหบริการ ประสานสัมพันธทองถ่ิน”   
  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 มาตรา 
15 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก” ในป พ.ศ. 2551 
คําวา “กาซเรือนกระจก” และ “คารบอนเครดิต” เปนท่ีรูจักกันมากข้ึนในสังคมไทย อันเปนผลจากการดําเนินงาน
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ของภาครัฐท่ีองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)หรือ อบก. (TGO) เริ่มภารกิจในฐานะ
องคกรผูมีอํานาจตามพิธีสารเกียวโต (Designated National Authority: DNA) ดวยหนาท่ีหลักในการวิเคราะห
รับรองโครงการลดกาซเรือนกระจก ภายใตชื่อทางการวาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ของพิธีสาร
เกียวโต 
  ธนัท พูลประทิน และคณะ (2554: 1)ศึกษาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก ของสถาบันการศึกษา 
โดยการคํานวณเปนคาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแบงกิจกรรมออกเปน 3 ประเภทไดแก 
ประเภทท่ีหนึ่งครอบคลุม การรั่วไหลของสารทําความเย็น การใชเชื้อเพลิงในภาควิชาฯ ประเภทท่ีสองครอบคลุม
การใชพลังงานไฟฟา และประเภทท่ีสามครอบคลุมการเดินทางไปกลับและการรับประทานอาหารของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี การใชน้ําประปา และการใชวัสดุจําพวก กาซไนโตรเจนเหลวบรรจุทอของหองปฏิบัติการสวนกลาง 
การใชกระดาษ A4 80 แกรม และการใชกระดาษชําระของธุรการภาควิชาฯ เปนตน จากผลการศึกษาพบวา
ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมจากภาควิชาฯในปการศึกษา 2553 เทากับ 1,036.43 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป โดยการใชไฟฟาเปนกิจกรรมท่ีเกิดกาซเรือนกระจกสูงสุด คิดเปนรอยละ 52.9 
รองลงมาเปน การเดินทางไปกลับ และการรับประทานอาหารของนิสิตปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24.7 และ 21.5 
ตามลําดับ โดยกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีผลเพียงรอยละ 0.81 เทานั้น 
  ปญจปพัชรภร บุญพรอม และนุรักษ กฤษดานุรักษ (2552: 41-55) งานวิจัยนี้ไดจัดทําท้ังแบบเชิงนโยบาย
และเชิงเทคนิค โดยในสวนของเชิงนโยบายพบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการจัดการเขารวมโครงการ
เรียกคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต กับกรมควบคุมมลพิษโดยในสวนนี้สามารถครอบคลุมไดเพียง 28% และในสวน
เชิงเทคนิคไดทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการกําจัดสารปรอทโดยใชปริมาณสารโซเดียมซัลไฟดในอัตรา 1 
เทา และ 2 เทา โดยปริมาณสารปรอทท่ีใชใน การทดลองมีคาความเขมขนเทากับ 10 mg/l พบวาการใชสาร
โซเดียมซัลไฟด 1 เทา มีคาประสิทธิภาพในการกําจัดสารปรอทไดมากกวา 96% จากผลการทดลองท่ีไดนําไปทํา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของการกําจัดหลอดฟลูออเรสเซนตแบบรีไซเคิลและแบบไมรีไซเคิลซ่ึงหลอด
ฟลูออเรสเซนตท่ีใชแลวจัดเปนของเสียอันตรายเนื่องจากมีสวนผสมของสารปรอท  โดยเทคนิคการประเมินวัฏจักร
ชีวิต จะทําใหไดทราบคาเชิงปริมาณและแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ของการกําจัดซาก
หลอดฟลูออเรสเซนต เชนความเปนพิษตอระบบนิเวศ การใชเชื้อเพลิงจากซากพืช-สัตว และการหายใจรับสารอนิ
นทรีย เปนตน ขอบเขตการศึกษาของ วัฏจักรชีวิตของ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต จะศึกษาเฉพาะสวนการกําจัด
หลอดฟลูออเรสเซนต ท่ีหมดอายุจากการใชงานแลวเทานั้นผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยใช
โปรแกรม SimaPro7.1 วิธี Eco-indicator 99 พบวา การกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตแบบรีไซเคิล มี
ผลกระทบดานความเปนพิษตอระบบนิเวศในปริมาณท่ีลดลงจากคา 9x10-3 PDF/m2/year เหลือ -1.8x108 
PDF/m2/year 
  ธงไชย ศรีนพคุณ และคณะ (2544: 45-51) ไดพัฒนาตนแบบโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมกระดาษ ถูกพัฒนาข้ึนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษา Visual Basic version 6.0 และประยุกตใช
จริงกับกรณีศึกษา โปรแกรมนี้มีความสามารถในการคํานวณได 3 สวน คือ สวนท่ี 1 สามารถคํานวณการดุลมวล
ของทุกอุปกรณในกระบวนการผลิต เพ่ือวิเคราะหการสูญเสียเยื่อกระดาษ ในสวนท่ี 2 คํานวณการวิเคราะหความ
เปนไปไดทางเศรษฐศาสตร คือการคํานวณคาใชจาย และจุดคุมทุนในการติดตั้ง Secondary LC. Cleaner และใน
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สวนท่ี 3 จะเปนโปรแกรมชวยคํานวณการออกแบบไฮโดรไซโคลน โดยคาท่ีโปรแกรมสามารถคํานวณไดคือ คา 
d50, คาประสิทธิภาพของ ไฮโดนไซโคลน (E) และคาแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ซ่ึงคาตางๆ เหลานี้สามารถนําไป
ประกอบการออกแบบ โดยวิธี Nomograph ซ่ึงผลการคํานวณพบวา สามารถลดการสูญเสียของน้ําและเยื่อ
หลังจากติดตั้งไฮโดรไซโคลน ใน 1 รอบการผลิตได 10%ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปวิธีการคํานวณ 
(Calculation-based Methodologies) ในการหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกดวยวิธีการคํานวณสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชน การสรางโมเดล หรือการทําสมการมวลสารสมดุลหรือการวิเคราะหสหสัมพันธ (facility-
specific) หรือการคํานวณโดยใชขอมูลกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร คูณกับคาการปลอยกาซเรือนกระจก 
แสดงผลใหอยูในรูปของตัน(หรือ กิโลกรัม)คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalent) การคํานวณคาการ
ปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้ ปริมาณกาซเรือนกระจก = ขอมูลกิจกรรม x 
คาการปลอยกาซเรือนกระจก     

เม่ือขอมูลกิจกรรม (Activity Data) หมายถึง ปริมาณการใชพลังงาน หรือ ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี
เกิดข้ึนกระบวนการท่ีกอใหเกิดการปลอยกาซออกมา เชนปริมาณการใชนํามันเชื้อเพลิง ปริมาณการใชไฟฟา ท่ีนับ
ออกมาเปนหนวยของการใชงาน คาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ซ่ึง
คํานวณไดจากปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกตอหนึ่งหนวยกิจกรรม (อางอิงจาก IPCC’s 
glossary) ในการดําเนินการในการลดกาซเรือนกระจกขององคกร สามารถทําไดหลายวิธี จากการคิดในรูปของ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทามีขอบเขตดังกลาวขางตน ดังนั้นองคกรใดจะทําการพิจารณาขอบเขตใด ขอบเขตหนึ่ง 
หรือมากกวาหนึ่งขอบเขต สามารถดําเนินการได ดังงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสํานักงานศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนํา SCOPE II มาเปนกรอบในการดําเนินการพัฒนาโปรแกรมในการเลือกหา
วิธีการลดปริมาณกาซเรือกระจก โดยพิจารณาจาก งบประมาณ ความตองการลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
เปนจํานวนเทาใด โดยโปรแกรมจะให ขอแนะนําวาควรดําเนินกิจกรรมใดของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ใหไดผลท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามท่ีผูใชงานโปรแกรมปอนงบประมาณกับความตองการลดการปลอย
คารบอนไดออกไซด ใหระบบทําการสังเคราะหขอมูล 
 จากความสําคัญและหนาท่ีของ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการแสวงหาในการ
จัดการ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และสามารถสนองตอบกับ
ปรัชญาของอาคารศูนยวิทยาศาสตร ดังกลาวขางตน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
2. สรางความตระหนักรับผิดชอบการใชพลังงานไฟฟาของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชุมหารือศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 งานวิจัยเรื่อง ซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก
กรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนงานวิจัยท่ีทําการเก็บขอมูลการใชกระแสไฟฟา
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อุปกรณไฟฟาท้ัง 4 ชั้น ของอาคารศูนยวิทยาศาสตร ดังนั้นผูวิจัยตองทํางานรวมกับบุคลากรท้ังหมด ของศูนย
วิทยาศาสตร ดังนี้ 
   1.1. วางแผนสํารวจหองปฏิบัติการท้ังหมดของศูนยวิทยาศาสตร 
    1.2 สํารวจอุปกรณไฟฟาท่ีใชงานประจําของศูนยวิทยาศาสตร 
   1.3 เก็บขอมูลการใชกระแสไฟฟาของอุปกรณจํานวน 11 รายการ 
  2. กําหนด ประชากร กลุมตัวอยาง และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการหาคาการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาท่ีมีหนวยเปนกิโลวัตตตอชั่วโมง 
(kWh) ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 ประชากร กลุมตัวอยาง ท่ีใชในงานวิจัย คือคาการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาท่ีมีหนวยเปน
กิโลวัตตตอชั่วโมง (kWh) ของศูนยวิทยาศาสตร ซ่ึงมีโครงสรางอาคารประกอบดวยกันจํานวน 4 ชั้น คือ 

ชั้นท่ี 1 หองผูบริหาร หองสํานักงาน หองประชุม หองคอมพิวเตอร หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร และ   
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ชั้นท่ี 2 หองปฏิบัติการฟสิกส หองพักอาจารยสาขาวิชาฟสิกส หองวิจัยทางฟสิกส หองควบคุม        
กัมมันตภาพรังสี 
  ชั้นท่ี 3 หองปฏิบัติการเคมี หองพักอาจารยสาขาวิชาเคมี หองวิจัยทางเคมี หองเครื่องมือเคมี 
  ชั้นท่ี 4 หองปฏิบัติการชีวะ หองพักอาจารยสาขาวิชาชีวะ หองวิจัยทางชีวะ หองปฏิบัติการทดสอบ หอง
วิเคราะหดีเอ็นเอ (DNA) หองเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หองกลองจุลทรรศน       
  3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
   ทําการวางแผนการรวบรวมขอมูล อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานท่ีใชพลังงานไฟฟาของศูนยวิทยาศาสตร 
และทําการสํารวจขอมูลอุปกรณและเครื่องใช ท่ีมีผลตอการปลอยคารบอนไดออกไซด จํานวน 11 รายการ คือ 1) 
เครื่องปรับอากาศเบอร 5 2) เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอรเตอร 3) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 4) เครื่อง
คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 5) หลอดฟลูออเรสเซนต T5 ขนาด 28 วัตต 6) หลอดฟลูออเรสเซนต T8 ขนาด 36 วัตต 7) 
หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดผอม ขนาด 18 วัตต 8) หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดอวน ขนาด 20 วัตต 9) หลอด
ตะเกียบ ขนาด 20 วัตต 10) หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต 11) หลอดตะเกียบ ขนาด 15 วัตตเม่ือทําการรวบรวม
ขอมูลการใชกระแสไฟฟา ของอาคารท้ัง 4 ชั้น ศูนยวิทยาศาสตร ลงในตารางท่ี 1 (หนาถัดไป) 
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ตารางท่ี 1: ขอมูลพ้ืนฐานการใชกระแสไฟฟาของศูนยวิทยาศาสตร (1kwh:0.561KgCo2)  

ลําดับ อุปกรณไฟฟา 

จํา
นว

น 
 

ขน
าด

 (k
W

h)
 

Co2 
Emission/ 

Hour 

ชั่วโมง
ใชงาน/

วัน 

Co2 
Emissi
on/ 
Day 

kWh/
Day 

ราคา
ปจจุบัน 

1.* เครื่องปรับอากาศชนิด
อินเวอรเตอร (ee1) 

 
1 

1.700 1.7x0.561 
=0.9537 

   47,400 

2. * เครื่องปรับอากาศรุนปรกติ 
(เบอร 5) (ee2) 

1 7.057 7.057x0.561 
=3.958977 

   42,400 

3. ** เครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PC) (ee3) 

1 0.550 0.55x0.561 
=0.30855 

   16,490 

4. ** เครื่องคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 
(Note Book) (ee4) 

1 0.352 0.352x0.561 
=0.197472 

   19,990 

5.*** หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด
T5 ขนาด 28 วัตต (ee5) 

1 0.028 0.028x0.561 
=0.015708 

   79 

6. *** หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด 
T8 ขนาด 36 วัตต (ee6) 

1 0.036 0.036x0.561 
=0.020196 

   60 

7. *** หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด
ผอม ขนาด 18 วัตต (ee7) 

1 0.018 0.018x0.561 
=0.010098 

   45 

8. *** หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด
อวน ขนาด 20 วัตต (ee8) 

1 0.020 0.020x0.561 
=0.01122 

   39 

9. *** หลอดตะเกียบ  
ขนาด 20 วัตต (ee9) 

1 0.020 0.020x0.561 
=0.01122 

   125 

10. *** หลอดตะเกียบ  
ขนาด 18 วัตต (ee10) 

1 0.018 0.018x0.561 
=0.010098 

   109 

11. *** หลอดตะเกียบ  
ขนาด 15 วัตต (ee11) 

1 0.015 0.015x0.561 
=0.008415 

   105 

ท่ีมา: * www.topcoolair.com, www.jib.co.th, www.ebigthailand.com 
หมายเหตุ: คา Co2 Emission/Hour = 0.561 อางอิงจาก TC Command data 

 
4. ข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 
ในการพัฒนาซอฟตแวร ข้ันตอนแรกทําการเขียนแผนผังงาน (flow chart) แลวทําการแปลงแผนผังงาน

ใหเปนอัลกอริธึม จากนั้นจึงทําการเขียนโคดโปรแกรมเปนลําดับถัดไป 
อัลกอริธึม การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
กรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  ข้ันท่ี 1 เริ่มตนโปรแกรม 
 ข้ันท่ี 2 โปรแกรมการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  

http://www.topcoolair.com/
http://www.jib.co.th/
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  ข้ันท่ี 2.1 กําหนดตัวแปรสําหรับรับคาการใชไฟฟาของอุปกรณไฟฟา msg1, msg2, msg3, 
msg4, . . . msg11 
   ข้ันท่ี 2.2 กําหนดตัวแปรสําหรับเก็บผลการคํานวณแตละอุปกรณไฟฟา และผลรวมการคํานวณ 
result1, result2, result3, result4, . . . result11, resultD, resultY 
  ข้ันท่ี 2.3 ทําการคํานวณการปลอย Co2 อุปกรณไฟฟาจํานวน 11 รายการ resultD = 
(result1x0.561)+. . . (result11x0.561) และ result = resultDx365 
   ข้ันท่ี 2.4 แสดงผลการปลอย Co2 ตามปริมาณการใชไฟฟาของแตละวัน และแตละป  
   ข้ันท่ี 2.5 จบโปรแกรมการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก  
  ข้ันท่ี 3 โปรแกรมตรวจสอบวามีงบประมาณใชในการปลอย Co2 หรือไมถามีใหทําข้ันท่ี4และถาไมมีใหทํา
ข้ันท่ี5  
  ข้ันท่ี 4 โปรแกรมการคํานวณการลด Co2 ตามงบประมาณท่ีกําหนด  
   ข้ันท่ี 4.1 กําหนดตัวแปรรับคางบประมาณท่ีใชในการลด Co2 (Cost)  
   ข้ันท่ี 4.2 กําหนดตัวแปรเก็บราคาตนทุนของอุปกรณไฟฟาท้ัง 7 รายการ (ee1 = 47400, ee4 
= 19990, ee5 = 79, ee7 = 45, ee9 = 125, ee10 = 109,ee11 = 105) และตัวแปรเก็บผลรวมสะสมราคา
อุปกรณ (ResultCost) 
   ข้ันท่ี 4.3 รับงบประมาณท่ีใชในการลด Co2 ทางแปนพิมพมาเก็บท่ีตัวแปร Cost 
   ข้ันท่ี 4.4 Do While(Cost > = ResultCost and Count <= 100) ResultCost += 
((ee1xCount)+… ee11xCount)++CountEndDoWhile 
   ข้ันท่ี 4.5 แสดงขอมูลแนะนําการลด Co2 โดยแสดงอุปกรณไฟฟาท่ีตองทําการเปลี่ยนและแตละ
อุปกรณไฟฟาตองเปลี่ยนจํานวนเทาใด (ระหวาง 1 – 8)  
  ข้ันท่ี 5 โปรแกรมการคํานวณการลด Co2 ตามความตองการท่ีกําหนด 
   ข้ันท่ี 5.1 กําหนดตัวแปรรับคาท่ีตองการลด Co2 (Co2) 
  ข้ันท่ี 5.2 กําหนดคาCo2 ของอุปกรณไฟฟาท้ัง 7 รายการ (co1 = 0.9537,  co4 = 0.197472, 
co5 =  0.015708, co7 = 0.010098, co9 = 0.01122, co10 = 0.010098, co11 = 0.008415), ตัวแปรเก็บ
ผลรวมสะสมคา Co2 ResultCo2) 
   ข้ันท่ี 5.3 รับคา Co2 ท่ีตองการลด Co2 Emission ทางแปนพิมพมาเก็บท่ีตัวแปร Co2 
   ข้ันท่ี 5.4 Do While(Co2 > = ResultCo2 and Round <= 100)ResultCost += 
((co1xRound)+( co2xRound)… co11xRound) ++RoundEndDoWhile 
   ข้ันท่ี 5.5 แสดงขอมูลแนะนําการลด Co2 โดยแสดงอุปกรณไฟฟาท่ีตองทําการเปลี่ยนและแตละ 
อุปกรณไฟฟาตองเปลี่ยนจํานวนเทาใด 
  ข้ันท่ี 6 จบโปรแกรม 
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ซอฟตแวร  
   จากอัลกอริธึม การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ือลดปริมาณกาซ
เรือนกระจกกรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยนํามาเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา 
บนเทคโนโลยีของ Applet เพ่ือตอบสนองการใชงานของผูใชโปรแกรมไดอยางสะดวก 
  เม่ือทําการทดลองกําหนดคาตัวอยางของการใชกระแสไฟฟา ในแตละชองรายการ จนครบท้ัง 11 รายการ 
โปรแกรมจะนําคาท่ีผูใชงานกําหนดไปทําการคํานวณ วามีการปลอยคา Co2 ท่ีเปนตนเหตุของการเกิดกาซเรือน
กระจกจํานวนเทาใดในแตละวันหลัง You used Co2  (ktCO2e) : ? a day และแสดงปริมาณการปลอย Co2 ท้ัง
ปเปนจํานวนเทาใด ดวยคาท่ีอยูหลังคําวา  used Co2 (ktCO2e) : ? a year ซ่ึงคาท่ีกําหนดเปนตัวอยางโปรแกรม
ใหผลการคํานวณ You used Co2  (ktCO2e) : 520.608 a day และand  used Co2 (ktCO2e) :  
190021.91999 a year  แสดงดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1: แสดงแสดงผลการทําการคํานวณ Co2 ของคาการใชกระแสไฟฟา 

 
หมายเหตุ: คาท่ีทําการปอนในรูปท่ี 1 เปนคาตัวอยางในการนําซอฟตแวรนี้ไปใชงานของศูนยวิทยาศาสตร ซ่ึงเปน
คาของพลังงานไฟฟาท่ีทําการปอนใหกับระบบ ตองเปนพลังงานเฉลี่ยของการใชไฟฟา 

 
5. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ศูนยวิทยาศาสตร  

 หลังจากพัฒนาซอฟตแวรงานวิจัยแลว เพ่ือใหการทํางานของโปรแกรมไดตอบสนองกับผูใชงานมากท่ีสุด 
ผูวิจัยไดทําการนําตัวซอฟตแวรมาทําการทดลองใชกับผู ท่ีเก่ียวของเบื้องตนกับบุคลากรศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มารวมทําการทดสอบปอนขอมูลและประเมินการทํางานโปรแกรม ดวยวิธีการ
สนทนากลุม ซ่ึงการสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็น ท่ี
เฉพาะเจาะจงโดยผูดําเนินการสนทนา (Moderator) ในท่ีนี้ผูวิจัย ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการสนทนา เปนผูคอยจุด
ประเด็นในการสนทนาเพ่ือชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นตอประเด็น หรือแนวทางการสนทนา
อยางกวางขวางละเอียดลึก โดยมีผูเขารวมสนทนา ซ่ึงทําการเลือกมาจากประชากรเปาหมายท่ีเก่ียวของมีรายชื่อ
ดังตอไปนี้ 
   1. ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย              ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร     

2. ดร.สกุล คํานวนชัย (ผูวิจัย)              รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร  
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3. เจาหนาท่ีประจําศูนยวิทยาศาสตร 
  นายสรพงษ คชเดช          เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  นางสาวสุกัญญา จําปาทิพย       พนักงานหองปฏิบัติการฟสิกส 
  นายสุชาติ เหลาหอม          พนักงานหองปฏิบัติการเคมี (ผูถายภาพ) 
  นายสุระพล เขียวหวาน          พนักงานหองปฏิบัติการชีววิทยา 

ผูวิจัยนําขอสังเกตจากการสทนนากลุม มาทําการปรับปรุงงานวิจัย ใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการเก็บขอมูลในการใชกระแสไฟฟาของศูนยวิทยาศาสตร กําหนดใหผูรับผิดชอบในแตละชั้นเปนผูให

ขอมูลแกผูวิจัย โดยนายวรวิทย ยี่สุน ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ เปนผูรับผิดชอบทําการกรอกและทดสอบความ
เหมาะสมในการทํางานของซอฟตแวร โดยนําขอมูลการใชปริมาณกระแสไฟฟาของแตละชั้นมาหาคาเฉลี่ย แลวทํา
การกรอกใหกับระบบ ดังตอนท่ีหนึ่ง เปนการคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สวนตอนท่ีสองเปนการนํา
งบประมาณมาใชในการลดกาซเรือนกระจก และสวนตอนท่ีสามเปนการกําหนดคากาซคารบอนไดออกไซดท่ี
ตองการลด ของศูนยวิทยาศาสตร โดยให นายวรวิทย ยี่สุน ขอขอมูลจากผูบริหารมาทําการทดสอบระบบ   

ตอนท่ี 1 การคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Co2) ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จากหนาแรกโปรแกรม ในสวนของดานบนสุดของโปแกรม ดังรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 2: แสดงหนาหลักซอฟตแวรการบริหารจัดการการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
 
  เม่ือมีการคํานวณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Co2) ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตามขอมูลท่ีทําการเฉลี่ยแลว นําไปบันทึกลงในตารางท่ี 2 เพ่ือใหเกิดการตระหนักของการใชพลังงาน
ไฟฟา ซ่ึงมีการแปรผันตรงกับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด หมายความวา เม่ือมีการใชพลังงานไฟฟามาก 

1 
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ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากตามไปดวย สงผลใหเกิดภาวะเรือนกระจกมากตาม ทําใหโลกรอน
มากข้ึน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความตระหนักตอภาวะโลกรอน
ผูวิจัยจึงไดทําการเก็บขอมูลการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดวยซอฟตแวรการบริหารจัดการการใชอุปกรณ
ไฟฟาเพ่ือ  ลดปริมาณกาซเรือนกระจก จึงไดทําการเก็บขอมูลของแตละชั้น มาทําการเปรียบเทียบการใชพลังงาน
ไฟฟาท่ีมีผลโดยตรงกับการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจก   
 
ตารางท่ี 2: แสดงการใชพลังงานไฟฟาของหองสํานักงานและหองปฏิบัติการของแตละชั้น 

ช้ัน / หอง Lab  
(คาการใชไฟฟา

รวม) 
อุปกรณไฟฟา ขนาด Kw/h 

จํานวน ช.ม. 
ใชงาน 

Kw/h ตอ
วัน 

ช้ัน 1 สํานักงาน 
(21.97964) 

  

เครื่องปรับอากาศ 7.057x(0.42*) 6 17.78364 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ 0.550 6 3.3 
คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 0.352 0 0 
หลอด T5 .028 8(4**) 0.896 

ช้ัน 2 หองฟสิกส
(13.69582)   

เครื่องปรับอากาศ 7.057x(0.42*) 3 8.89182 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ 0.550 6 3.3 
คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 0.352 3 1.056 
หลอด T5 .028 8(2**) 0.448 

ช้ัน 3 หองเคมี
(15.03982)   

เครื่องปรับอากาศ 7.057x(0.42*) 3 8.89182 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ 0.550 6 3.3 
คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 0.352 3 1.056 
หลอด T5 .028 8(8**) 1.792 

ช้ัน 4 หองชีวะ
(11.43782)   

เครื่องปรับอากาศ 7.057x(0.42*) 3 8.89182 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ 0.550 3 1.65 
คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 0.352 0 0 
หลอด T5 .028 8(4**) 0.896 

หมายเหตุ คา 0.42* เปนคาสัดสวนการทํางานของเครื่องปรับอากาศ และ 4** จํานวนหลอดไฟฟา T5 
 

ตอนท่ี 2  การคํานวณการลดกาซเรือนกระจก ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
กําหนดเงินงบประมาณ (Budget) 
 จากผลการทํางานของโปรแกรม ตอนท่ี 1 พบวา ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เปนจํานวน 91975.8310 KgCo2 ดังนั้นเม่ือศูนยวิทยาศาสตรทราบจํานวนกาซ
คารบอนไดออกไซด ท่ีปลอยออกมาแลว และตองการใหมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลง มีงบประมาณ
ในการดําเนินการ จํานวน 70,000 บาท อยากทราบวา จะสามารถดําเนินการลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ดวยการทําการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาอะไรบาง และจํานวนเทาใด โดยใหระบบของโปรแกรมได



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
F 142 

ทําการคํานวณ และแนะนําในการเลือกเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา ดวยการปอนขอมูลใหกับระบบ     ดังแสดงข้ันตอน
การใชงานโปรแกรม ดังรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: แสดงข้ันตอนในการกรอกงบประมาณใหกับระบบ และผลคํานวณการแนะนําการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา 
 
  ตอนท่ี 3 การคํานวณการลดกาซเรือนกระจก ของศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
กําหนดคากาซคารบอนไดออกไซดท่ีตองการลด (Co2Decrement) 
  ในตอนท่ี 3 ระบบโปรแกรมสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีไดรับ
นโยบายจากรัฐบาลใหทําการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของหนวยงานภาครัฐลงตามจํานวนท่ีกําหนด 
สงผลใหศูนยวิทยาศาสตร ตองมีเครื่องมือชวยในการคํานวณ การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดตาม
ตองการ และระบบจะทําการแจงงบประมาณในการดําเนินการใหทราบ ดังตันอยาง ถาศูนยวิทยาศาสตร ตองการ
ลดกาซคารบอนไดออกไซด จํานวน 10,000 KgCo2e หรือ 10 KtCo2e ศูนยวิทยาศาสตรควรทําการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอุปกรณไฟฟาอะไรบาง จํานวนเทาใด ระบบจะทําการคํานวณและแสดงผลการทํางานดังรูปท่ี 4 
 

 

 

1. คลิกปุม 
Budget 

2. พิมพ 
70000 

3. คลิกปุม 
OK 
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รูปท่ี 4: แสดงผลการแนะนําท่ีตองทําการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาสําหรับลด 10,000 KgCo2e 
 
  จากรูปท่ี 4 เปนการแสดงผลการทํางานระบบท่ีทําการสังเคราะหขอมูลข้ึนมาแนะนําใหนํามาพิจารณาใน
การเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา เพ่ือใหไดการลดกาซเรือนกระจก ดังนี้ ลําดับแรกระบบแนะนําทําการเปลี่ยนหลอด
ฟลูออเรสเซนตขนาด 18 วัตต (Fluorescent 18 Watt (Slim Type)) จํานวน 100 หลอด ลําดับท่ีสองระบบ
แนะนําใหเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 28 วัตต (Fluorescent 28 Watt (T5 Type)) จํานวน 100 หลอด 
ลําดับท่ีสามระบบแนะนําใหเปลี่ยนหลอดตะเกียบ ขนาด 15 วัตต (Compact Fluorescent Lamp 15 Watt) 
จํานวน 100 หลอด ลําดับท่ีสี่ระบบแนะนําใหเปลี่ยนเปนหลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต (Compact Fluorescent 
Lamp 18 Watt) จํานวน 100 หลอด ลําดับท่ีหาระบบแนะนําใหเปลี่ยนเปนหลอดตะเกียบ ขนาด 20 วัตต 
(Compact Fluorescent Lamp 20 Watt) จํานวน 100 หลอด และลําดับท่ีหกเปนลําดับสุดทายท่ีระบบแนะนํา
ใหเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี (Note Book Computer) จํานวน 13 เครื่อง สําหรับการตอบสนองการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก  จํานวน 10,000 KgCo2e ตอชั่วโมง หรือ 10 KtCo2e ตอชั่วโมง 
 
สรุป 

  จากจุดประสงคของการวิจัย เพ่ือการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการลดปริมาณกาซเรือน
กระจก ดวยการใชโปรแกรมภาษาจาวา โดยการใชเทคโนโลยี Applet รวมในการพัฒนาโปรแกรมท่ีใหสามารถ
ตอบสนองการใชงานของผูใชอยางเปนมาตรฐาน สะดวกตอการเรียกใช ตัวระบบท่ีพัฒนาข้ึนมานี้สามารถใช
ซอฟตแวร ใชงานบนระบบอินเทอรเน็ตท่ัวไปได ท้ังโปรแกรมอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเลอร (Internet Explorer) กู
เกิลโครม (Google Chrome)  ดวยการพัฒนาซอฟตแวรตามอัลกอริธึม มีความสามารถสามสวน สวนแรก เปน
การคํานวณการใชกระแสไฟฟาของอุปกรณไฟฟา ศูนยวิทยาศาสตร เฉลี่ ย  ท่ี มีผลตอการปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซดจํานวนเทาใด สงผลทําใหองคกรสามารถทราบสถานะปจจุบันวาตองดําเนินการอยางไรตอ
เรื่องการลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซ่ึงในสวนของตัวงานวิจัยนี้ไดทําการสรางการตอบสนองดังกลาวดวย ระบบท่ี
สอง กลาวคือผูใชงานโปรแกรมสามารถเลือกใหโปรแกรมชวยคํานวณ ในดานกําหนดความตองการทําการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก โดยมีรายการยอยการเลือกปุม Budget เปนปุมท่ีใหตัวโปรแกรมรับคางบประมาณของ
ผูใชงานโปรแกรมมาทําการคํานวณ และระบบจะทําการสงคําแนะนําในการทํากิจกรรมวา ควรดําเนินการเปลี่ยน
อุปกรณไฟฟาใดบางใหเหมาะสมกับงบประมาณมากท่ีสุด ซ่ึงในสวนนี้ผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดจํานวนของการ
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟาท่ีแนะนําใหทําการเปลี่ยนไดไมเกิน 100 รายการสําหรับเครื่องใชพลังงานอุปกรณไฟฟาท่ีเปน
ประเภทไฟแสงสวาง และแนะนําใหทําการเปลี่ยนจํานวนไมเกิน 50 เครื่องสําหรับคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี สวน
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เครื่องปรับอากาศแนะนําใหทําการเปลี่ยนไดกําหนดไวไมเกิน 20 เครื่อง สวนรายการยอยถัดมา เปนปุม 
Co2Decrement ปุมนี้เปนปุมท่ีตัวโปรแกรมสามารถรับคาจํานวนของกาซเรือนกระจกท่ีตองการลด และระบบจะ
ทําการสงคําแนะนําในการทํากิจกรรมวาควรดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใดบางใหเหมาะสมกับจํานวนของกาซ
เรือนกระจกท่ีตองการลดใหมากท่ีสุด    
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทําการทดลองเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของศูนยวิทยาศาสตร ท่ีนํามาทําการปอนใหกับ
ระบบ ดวยลักษณะการทํางานแบบรวมคิด รวมกันวิเคราะหขอมูล ของท้ังผูบริหาร และบุคลากรของศูนย
วิทยาศาสตร สงผลทําใหบุคลากรมีความตระหนักในการใชพลังงานไฟฟาขององคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ัง
บุคลากรยังมีขอสังเกต วาควรใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยไดทําการใชระบบซอฟตแวรของงานวิจัยนี้ เพ่ือให
ทราบวาองคกรท่ีทํางานอยูมีการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกจํานวนมากนอยเพียงใด จะเปนการสรางความ
ตระหนักในการใชพลังงานไฟฟาของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเม่ือมีการใชพลังงาน
ไฟฟาลดลงเพียงใดก็จะสงผลแปรผันตรงกับการปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงตามไปดวยตามลําดับ  
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บทคัดยอ 
 การจัดการประชุมวิชาการนั้นมีบทบาทสําคัญในการเปดโอกาสใหนักวิจัย อาจารย และนักศึกษาท่ีสนใจ
ในเรื่องเดียวกันสามารถมาแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการและงานวิจัยตางๆ ระหวางผูนําเสนอผลงานวิชาการ
ดวยกัน และผูเขารวมงานประชุมวิชาการ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในปจจุบัน มีการจัดงานข้ึนโดย
สถาบันการศึกษาตางๆซ่ึงสถาบันการศึกษาแตละแหงท่ีจัดการประชุมวิชาการนั้นมีการแบงประเภทของงาน
วิชาการและงานวิจัยท่ีแตกตางกัน โดยผูสงบทความและผูเขารวมการประชุมวิชาการจะตองสงบทความและใบ
ลงทะเบียนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือการลงทะเบียนแบบดั้งเดิม ทําใหข้ันตอนในการจัดการประชุม
วิชาการนั้นมีความยุงยากในการดําเนินการนอกจากนั้นการสงบทความใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ตองมี
การกําหนดหัวขอของบทความใหเหมาะสมกับผูทรงคุณวุฒิกอนกระบวนการพิจารณาประเมินผลบทความ ซ่ึงทํา
ใหเกิดภาระงานและความลาชาในการพิจารณาผล ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเสนอหลักการในการออกแบบสําหรับระบบ
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติข้ึน เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการใหสะดวกรวดเร็ว
กับผูท่ีเก่ียวของ และทําใหการจัดการประชุมวิชาการมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะพัฒนาดวยเทคโนโลยีของเว็บ
แอปพลิเคชั่น ซ่ึงผูใชงานสามารถทํางานผานอินเทอรเน็ตไดทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมีสัญญาณอินเทอรเน็ต โดยใชงานผาน
เครื่องคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือท่ีมีโปรแกรมใชงานเว็บไซตไดสําหรับระบบท่ีนําเสนอนี้จะมีการแบงระดับ
ของผูใชงาน ประกอบดวยสวนของคณะกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการ (Committee) สวนของผูพิจารณา
บทความ (Reviewer) สวนของผู เขียนบทความ (Author) และสวนของผู เขารวมการประชุมวิชาการ 
(Participant) 
 คําสําคัญ: การประชุมวิชาการระดับชาติระบบการจัดการการประชุม 
 
ABSTRACT 
 Academic conference management has played an important role for researchers, 
professors, students and participants to share their knowledge on academic and research fields. 
Currently, many national conferences are organized by many universities. Each university has 
different research themes. Many authors and participants have to submit and register for the 
conference by using email or conventional method. In addition, the organizers need to classify 
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the papers for the suitable reviewers. This causes time consumption and management 
complexity.  
  In this paper, we propose the design concept for efficient national academic conference 
management system to use in the university and support every related part. The system is 
developed using web applications. The users can work via Internet anywhere at any times by 
using a personal computer or smart mobile phone. The proposed system is developed to 
separate the user levels including technical committee, reviewer, author and participant. 

Keywords: National Academic Conference, Conference Management System 
 
บทนํา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทและสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ชวยใหสามารถไดรับ
ขาวสาร นําเสนอผลิตภัณฑและการบริการกับผูท่ีอยูไกลออกไป สวนของการจัดงานประชุมวิชาการก็เชนกันท่ีตอง
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการดําเนินการ ซ่ึงงานประชุมวิชาการท่ีมีการจัดข้ึนในทุกๆ ปนั้นมีบทบาทสําคัญ
ในการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสนใจในเรื่องเดียวกันหรือในเรื่องตางกันสามารถเขามาแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ
หรืองานวิจัยตางๆ ท่ีตนเองสนใจระหวางผูนําเสนอผลงานวิชาการนักวิจัยกับผูเขารวมฟงงานประชุมวิชาการเพ่ือ
นําไปสูการเพ่ิมข้ึนของบทความวิจัยท่ีไดรับการยอมรับ การจัดงานประชุมวิชาการท่ีมีการจัดงานข้ึนในแตละครั้ง
ของหนวยงานดานการวิจัยภายในแตละมหาวิทยาลัย หนวยงานสถาบันการศึกษา หรือองคกรท่ีเก่ียวของกับดาน
การวิจัยหรือการศึกษาในแตละแหงท่ีมีการจัดงานประชุมวิชาการนั้นจะมีการแบงหัวขอหรือประเภทของงาน
วิชาการหรืองานวิจัยท่ีจะใหเขารวมนําเสนอผลงานสามารถเลือกนําเสนอผลงานในหัวขอท่ีตนเองสนใจ และผูท่ีเขา
รวมรับฟงก็สามารถท่ีจะเลือกเขารับฟงในหัวขอท่ีตนเองสนใจได (ลักขณา พรหมศร และคนอ่ืนๆ, 2558) สําหรับ
นักวิจัยหรือนักวิชาการจะมีการเขารวมการประชุมวิชาการในหัวขอท่ีตนเองสนใจในแตละองคกรท่ีจัดงานประชุม
วิชาการข้ึนอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในการจัดงานประชุมวิชาการแตละครั้งจะตองมีผูดําเนินการในการจัดงาน
ประชุมวิชาการ ประกอบไปดวย ประธานคณะกรรมการ ผูตรวจพิจารณาผลงาน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธและ
ผูเขียน (M. Huang, Y. Feng, and B. Desai, 2009) การจัดงานประชุมวิชาการท่ีจะใหเกิดผลสําเร็จในการ
ดําเนินการนั้นอยูท่ีการดําเนินการภายในองคกรของตนเอง โดยกระบวนการโดยท่ัวไปของการจัดงานประชุม
วิชาการ คือ การสงเอกสารบทความ การสงบทความใหผูพิจารณาบทความ การพิจารณาบทความ การสงเอกสาร
บทความท่ีแกไข การแจงผลการพิจารณาของบทความใหผูเขียน เปนตน (P. Noimanee, and Y. Limpiyakom, 
2009) ข้ันตอนของการประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการก็มีความสําคัญไมนอยกวาข้ันตอนอ่ืนๆ เพราะเปนสวน
เริ่มตนท่ีใหผูท่ีสนใจรับทราบขอมูลและรวมลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการนั้น โดยผูวิจัยไดลองศึกษาขอมูล
เก่ียวกับการประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการของเว็บไซตตางๆ โดยสวนมากจะมีเมนูการประชาสัมพันธ เชน ขาว
ประชาสัมพันธ เก่ียวกับงานประชุมวิชาการ รายละเอียดงาน รายชื่อคณะกรรมการ กําหนดการรูปแบบของ
บทความ ขอมูลสถานท่ีพัก ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน (itc-cscc, 2015) 

ท่ีผานมาข้ันตอนของการดําเนินการท่ีมีความซับซอนของการจัดการประชุมสงผลใหเกิดความไมพึงพอใจ
เปนอยางมากในกลุมของผูจัดงานประชุม (Kevin Daimi and Luming Li, n.d.) เชน การประชาสัมพันธ
กําหนดการจัดงานประชุมวิชาการไมท่ัวถึง การคัดเลือกบทความไมเหมาะสมและตรงกับความชํานาญกับผู
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พิจารณาบทความ (YordanKalmukov, 2011) ทําใหเกิดความผิดพลาดในการกําหนดภาระงานหรือเกิดจํานวน
ภาระงานในการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิบางทานเกินความเหมาะสม สงผลทําใหเกิดความลาชาในการ
พิจารณาบทความดังกลาว นอกจากนี้การสงเอกสารท้ังจากผูเขียนมาท่ีผูดูแลงานประชุมวิชาการ จากผูดูแลงาน
ประชุมวิชาการไปยังผูพิจารณาบทความ หรือเม่ือผูพิจารณาบทความเรียบรอยแลวผูพิจารณาบทความจะตอง
สงผลการพิจารณากลับมายังผูดูแลงานประชุมวิชาการ รวมถึงการสงผลการพิจารณาจากผูดูแลงานประชุมวิชาการ
กลับไปยังผูเขียนบทความก็เชนกันจะสงผานทางไปรษณียหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดการลาชาหรือสูญ
หายได 
 ท้ังนี้ไดมีการศึกษาการทํางานของระบบการจัดการบทความของระบบ OpenConf (2015) ซ่ึงเปนระบบ
การจัดการบทความออนไลน ท่ีสามารถดาวนโหลดมาติดตั้งท่ีเครื่องเซิรฟเวอร โดยระบบพัฒนาข้ึนโดยใชภาษา 
PHP และฐานขอมูล MySQL โดยระบบมีการใหบริการดาวนโหลดในรูปแบบของ Community Edition, Plus 
Edition และ Professional Edition ซ่ึงความแตกตางของท้ัง 3 รุน ซ่ึงจะแสดงการเปรียบเทียบตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: ตารางเปรียบเทียบฟงกชันของระบบ OpenConf 

  Community 
Edition 

Plus 
Edition 

Professional 
Edition 

Your Server √ √ √ 
Our Servers (SaaS)   √ 
Technical Support  √ √ 
Online Submissions √ √ √ 
File Upload √ √ √ 
Custom Topics √ √ √ 
Assign Reviews (Automated & Manual) √ √ √ 
Advocates (Champions) √ √ √ 
Conflict Detection (Automated & Manual) √ √ √ 
At-a-Glance Progress Summary √ √ √ 
Review Scoring √ √ √ 
Submission Acceptance / Rejection √ √ √ 
Email Notifications √ √ √ 
Data Export in CSV, XML, Excel, SQL √ √ √ 
User Login Recovery  √ √ √ 
UTF-8 Compliant and Multilingual* √ √ √ 
CAPTCHA √ √ √ 
Custom Acceptance Types  √ √ 
Reviewer Bidding  √ √ 
Committee Discussion  √ √ 

http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
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  Community 
Edition 

Plus 
Edition 

Professional 
Edition 

Author Rebuttals  √ √ 
Advocate Assign Reviews  √ √ 
Reviewer File Uploads  √ √ 
Online Proceedings  √ √ 
Custom Forms   √ 
Multiple File Upload Types   √ 
Submission Pre-Payment   √ 
Plagiarism Checking*   √ 
IEEE eCopyright   √ 
ACM Copyright Export   √ 
Web and Mobile Program   √ 

 
ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบการจัดงานประชุมวิชาการท่ีมีข้ึนอยูในปจจุบันเชน ระบบของ 2015 12th 

International Conference on Electrical Engineering / Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology (ECTI-CON 2015) ตามรูปท่ี 1 และระบบของ The 30th International 
Technical Conference on Circuits/System (ITC-CSCC 2015) ตามรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 1: ระบบการจัดงานประชุมวิชาการของ ECTI-CON 2015 

 

http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
http://www.openconf.com/documentation/modules.php
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รูปท่ี 2: ระบบการจัดงานประชุมวิชาการของ ITC-CSCC 2015 

 
จากการศึกษาหลักการออกแบบของท้ัง 2 ระบบ พบวา ทุกระบบจะมีการประชาสัมพันธวาการประชุม

วิชาการจัดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคใด มีในสวนของกําหนดการของแตละข้ันตอนในการจัดงาน การใหผูใชงานสามารถ
ดาวนโหลดเอกสาร Call For Paper, Template for full paper และมีเมนูการใชงานท่ีสําคัญในระบบจะมีใน
สวนของCommittee, Keynote Speakers, Paper Submission, Call For Paper, Important Dates, 
Schedule, Student Travel Grants, Registration & Camera Ready Paper Submission, Sponsors, 
Venue, Contact Us ในท้ัง 2 ระบบงานประชุมวิชาการจะมีเมนูการใชงานท่ีคลายคลึงกัน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอนําเสนอหลักการออกแบบระบบงานประชุมวิชาการระดับประเทศข้ึนใหครอบคลุมการ
ทํางานท่ีเก่ียวกับการจัดงานประชุมวิชาการท้ังหมดท้ังในสวนของการประชาสัมพันธและการพิจารณาบทความท่ี
เขามานําเสนอ โดยการออกแบบจะเปนไปตามกระบวนการจัดงานประชุมวิชาการ โดยจะเปนระบบท่ีมาเพ่ือชวย
ลดข้ันตอนการทํางานตั้งแตการประชาสัมพันธ ระยะเวลาการทํางานและความยุงยากในการทํางานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนโดยระบบจะออกแบบใหผูเขียนสามารถสงบทความเขา
รวมงานและตรวจสอบผลการพิจารณาบทความผานระบบได ผูดูแลระบบงานสามารถกําหนดผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความและสรุปผลการพิจารณาบทความผูทรงคุณวุฒิสามารถพิจารณาบทความและแสดงความคิดเห็น
พรอมใหคะแนนได โดยระบบถูกออกแบบใหใชเทคโนโลยีของเว็บแอปพลิเคชั่น เพ่ือท่ีจะใหผูใชงานสามารถใชงาน
ระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ตได เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทํางาน โดยท่ีระบบใหสามารถใหบริการได
ตลอดเวลา สามารถใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีมีสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต โดยจะออกแบบใหระบบสามารถใช
งานผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว เครื่องคอมพิวเตอรพกพา หรือใชงานผานอุปกรณสื่อสารท่ีใชระบบปฏิบัติการ 
IOS, Android หรือ Window Phone ได และออกแบบระบบใหมีการแบงระดับการใชงานออกเปน 4 สวน คือ 
สวนของคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการ สวนของผูเขียนบทความ สวนของผูพิจารณาบทความ และ
สวนของผูท่ีตองการเขารวมงานประชุมวิชาการ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
โครงการวิจัยนี้จะมุงเนนเก่ียวกับหลักการออกแบบระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับประเทศ วา

ระบบควรจะตองมีการจัดวางเนื้อหาท่ีใชในการประชาสัมพันธ ข้ันตอนของการจัดการบทความวาควรจะเปน
อยางไร รวมถึงหลักการออกแบบการวางเครือขายของระบบ โครงสรางฐานขอมูล กระบวนการดําเนินการของการ
จัดการบทความ ใหเปนมาตรฐานท่ีสามารถนําไปใชงานในการจัดการประชุมวิชาการระดับประเทศได และใช
หลักการออกแบบระบบท่ีสามารถใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยีหลักการพัฒนาระบบใน
รูปแบบของระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System (CMS) ซ่ึงเปนรูปแบบระบบการจัดการ
เนื้อหาภายในเว็บไซตท่ีเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงหลักการออกแบบการจัดงานประชุมวิชาการระดับประเทศวาควร
จะมีหลักการออกแบบอยางไรบาง ท้ังในสวนของการประชาสัมพันธขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานและในสวนการจัดการ
บทความท่ีจะนําเสนอในงานท่ีไดรับจากผูเขียน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนของการลงทะเบียนวาจะตองมีการใหผูเขียน
กรอกขอมูลสวนตัวอะไรบาง เชน ชื่อ, นามสกุล, ตําแหนงงาน, สถานท่ีทํางาน/ศึกษา, เบอรโทรศัพทติดตอ, อีเมล 
เปนตน ในสวนของการสงบทความจะตองมีสวนท่ีใหกรอกขอมูลหัวขอ บทคัดยอ ขอมูลผูเขียน ซ่ึงระบุไดมากกวา 
1 ทาน เลือกประเภทของบทความ ท้ังนี้ไดทําการศึกษาขอมูลของการจัดงานประชุมวิชาการท่ีมีอยูในประเทศไทย
ท่ีไดจัดทําข้ึนมาเปนเว็บไซตตางๆ จากการศึกษา พบวา โดยท่ัวไปแลวเว็บไซตเหลานั้นจะมีหนาแสดงขอมูล
เก่ียวกับการประชุมวิชาการ กําหนดการ แผนการดําเนินงาน รายชื่อผูลงทะเบียน รายชื่อผูเขารวมงาน บทความท่ี
ไดรับการตอบรับการตีพิมพ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ แผนท่ีจัดงานประชุมวิชาการ ขอมูลท่ีพัก คูมือระบบ ข้ันตอนการ
ชําระคาลงทะเบียน ติดตอเรา เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบดังกลาว เพ่ือนํามาใชเปนหลักการในการ
ออกแบบระบบการจัดงานประชุมวิชาการใหครอบคลุมในทุกข้ันตอนการดําเนินการ โดยในเบื้องตนระบบท่ีจะ
พัฒนาข้ึนนั้นจะถูกทําใหสามารถใชงานผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหสะดวกในการใชงานของทุกๆ 
บทบาทการใชงานท้ังผูดูแลระบบ ผูเขียน ผูพิจารณาบทความและผูเขารวมงาน และมีการออกแบบใหสามารถใช
งานผานไดทุกอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา โทรศัพทมือถือ แท็บแล็ตกําหนด
ความสามารถของระบบใหรองรับกับการจัดงานประชุมวิชาการดังนั้นการออกแบบและการวางเครือขายระบบการ
จัดงานประชุมวิชาการจะเปนดังรูปท่ี 3 แตมีเง่ือนไขอยูท่ีวาจะใชงานระบบไดก็ตอเม่ือเครื่องลูกขายตองมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตท่ีใชในการเขาถึงระบบไดเทานั้น 
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รูปท่ี 3: แผนผังการวางเครือขายของระบบการจัดงานประชุมวิชาการ 
  
  ในสวนแผงผังเว็บไซตของระบบการจัดการประชุมวิชาการจากการศึกษาแผนผังเว็บไซตงานประชุม
วิชาการของ 2 เว็บไซตงานประชุมวิชาการขางตน พบวา แผงผังเว็บไซตงานประชุมวิชาการจะตองมีหนาเว็บไซต
ประชาสัมพันธท่ีประกอบไปดวย หนาหลัก, เก่ียวกับเรา, ติดตอเรา, ขอบเขตของการประชุม, กําหนดการของ
บทความ, ข้ันตอนการสงบทความ, ลงทะเบียนเขารวมงาน, สถานท่ีจัดงาน, คณะกรรมการ, ดาวนโหลด, คลัง
รูปภาพ เปนตน ซ่ึงการเรียงลําดับของเมนูจะแลวแตกรณีของงานประชุมวิชาการนั้นๆ และในกรณีท่ีเปนงาน
ประชุมวิชาการท่ีมีผูเขารวมงานมาจากตางสถานท่ีอาจจะไมทราบแหลงท่ีพัก แผนผังเว็บไซตก็ควรจะตองมีหนา
เว็บไซตแนะนําสถานท่ีพักและสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ิมเติมอีกท้ังยังตองมีแผนผังเว็บไซตในสวนของผูดูแลระบบ ผู
พิจารณาบทความ ผูเขียนบทความ ผูรวมงานประชุมวิชาการ โดยผูดูแลระบบจะมีหนาเว็บไซตในการจัดการ
เนื้อหาของเว็บไซต การระบุกําหนดการตางๆ การกําหนดผูพิจารณาบทความกับบทความ การตรวจสอบขอมูล ใน
สวนของผูพิจารณาบทความจะมีหนาเว็บไซตในการเลือกบทความพิจารณา พิจารณาบทความท่ีไดรับมอบหมาย 
หรือแมจะตองสามารถเปนผูสงบทความเขารวมงานได ในสวนของผูเขียนจะมีหนาเว็บไซตในการสงบทความ อัพ
โหลดเอกสารบทความ อัพเดตบทความ ตรวจสอบผลการพิจารณาบทความ แจงการชําระเงิน ตรวจสอบผลการ
ชําระเงิน ในสวนของผูเขารวมงานจะมีหนาเว็บไซตลงทะเบียนเขารวมงาน แจงการชําระเงิน ตรวจสอบผลการ
ชําระเงิน เปนตน ท้ังนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหแผนผังเว็บไซตของหลักการออกแบบระบบ ตามรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4: แผนผังเว็บไซตของระบบการจัดงานประชุมวิชาการ 

 
  หลักการออกแบบโดยใช Use Case Diagram คือหลักการออกแบบระบบอยางหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหผูท่ี
ศึกษาเขาใจในสวนของระบบงานไดงายมากยิ่งข้ึน ซ่ึง Use Case Diagram เปนแผนภาพท่ีใชแสดงใหทราบวา
ระบบทํางานหรือมีหนาท่ีใดบาง โดยมีสัญลักษณรูปวงรีแทน Use Case และสัญลักษณรูปคน (Stick Man Icon) 
แทน Actor สําหรับชื่อ Use Case นั้น ใหใชคํากริยาหรือกริยาวลี (คํากริยามีกรรมมารองรับ) เชน ลงทะเบียน
เรียน, ตรวจสอบรายวิชา, บันทึกการชําระเงิน, Generate Report, Enter Sales Data, Compute 
Commission เปนตนสวนการมีปฏิสัมพันธระหวาง Use Case และ Actor จะใชเสนตรงลากเชื่อมตอกัน หรือจะ
ใชเสนตรงมีหัวลูกศรก็ได ในท่ีนี้เลือกใชเสนตรงไมมีหัวลูกศร สวนเสนแบงขอบเขตระหวาง Actor กับ Use Case 
จะใชเสนกรอบสี่เหลี่ยม เรียกวา “System Boundary” และสิ่งสําคัญสวนสุดทายก็คือ “ชื่อของระบบ (System 
Name)” ใหแสดงไวดานบนสุดของแผนภาพ (Gla, 2557) ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบระบบการจัดการประชุม
วิชาการในรูปแบบของ Use Case Diagram โดยจะแบงกลุมของ Actor ออกเปน 4 กลุมการใชงาน คือ กลุม
ผูดูแลระบบ (Administrator หรือ PC Chair), กลุมผูเขียนบทความ (Author), กลุมผูพิจารณาบทความ 
(Reviewer), กลุมผูใชงานท่ัวไปและผูสนใจเขารวมงาน (Participant) โดยเขียนออกมาเปน Use Case Diagram 
ตามรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5: Use Case Diagramของระบบการจัดการประชุมวิชาการ 

 
อธิบายการทํางานของแตละกลุมการใชงานโดยเริ่มจากกลุมของผูดูแลระบบ (Administrator หรือ PC 

Chair) สามารถทําการตั้งคาและแกไขการใชงานระบบได เชน ขอมูลการประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ, ขอมูล
กําหนดการ, หัวขอประเภทบทความ, กําหนดผูพิจารณาบทความ, กําหนดกลุมผูใชงาน กลุมของผูเขียนบทความ 
(Author) สามารถสรางและแกไขบทความของตนเอง พรอมระบุประเภทบทความวาอยูในประเภทใด และ
สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาบทความได กลุมของผูพิจารณาบทความ (Reviewer) สามารถเลือกตรวจสอบ
พิจารณาบทความท่ีผูเขียนบทความสงเขามาในประเภทท่ีตนเองสนใจได หรือพิจารณาบทความท่ีไดรับมอบหมาย
จากกลุมผูดูแลระบบ โดยพิจารณาวาบทความเหลานั้นผานเกณฑการประเมินผลหรือไม และจัดกลุมประเภทของ
บทความไดวาบทความนั้นเปนกลุมของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมากกวากัน อีกท้ังยังสามารถเปนผูเขียน
บทความเองได กลุมผูใชงานท่ัวไปและผูสนใจเขารวมงาน (Participant) สามารถดูขอมูลประชาสัมพันธและรวม
ลงทะเบียนเพ่ือเขารับฟงการนําเสนอผลงานบทความของกลุมผูเขียนบทความได 
 หลักการออกแบบโดยใช Sequence Diagram คือ หลักการแสดงเปนลําดับการทํางานของระบบ โดยมี 
Object และ เวลาเปนตัวกําหนดลําดับของงาน และเนนไปท่ี instant ของ Object Sequence Diagram เปน 
Diagram ซ่ึงแสดงปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวาง Object ตามลําดับของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาท่ีกําหนด 
Message ท่ีเกิดข้ึนระหวาง Class จะสามารถนําไปสูการสราง Method ใน Class ท่ีเก่ียวของได (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, 2554) ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบระบบการจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบของ Sequence 
Diagram ในสวนของข้ันตอนของการจัดการบทความท่ีกลุมผูเขียนจัดสงเขามา เพ่ือขอนําเสนอในงานประชุม
วิชาการท่ีจัดข้ึนในแตละครั้ง ผูวิจัยจะแบงออกเปน 4 Diagram โดยเริ่มจากแผนภาพของกลุมผูเขียนบทความ 
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(Author), กลุมผูพิจาณาบทความ (Reviewer) และกลุมผูดูแลระบบ (Administrator หรือ PC Chair) ตามรูปท่ี 
6, 7, 8 ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 6: Sequence Diagram ของกลุมผูเขียนบทความ 

 

 
รูปท่ี 7: Sequence Diagram ของกลุมผูพิจารณาบทความ 
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รูปท่ี 8: Sequence Diagram ของกลุมผูดูแลระบบ 

 
 จากรูปท่ี 6 อธิบายข้ันตอนการดําเนินการของกลุมผูเขียนบทความ คือ ผูเขียนบทความตองทําการเขาสู
ระบบ (อธิบายในกรณีทําการลงทะเบียนเปนสมาชิกเรียบรอยแลว) เม่ือชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ีถูกตอง ระบบ
ฐานขอมูลจะทําการสงขอมูลสวนตัวกลับมาแสดงใหผูเขียนทําการอัพเดตขอมูลสวนตัว และดําเนินการอัพโหลด
เอกสารบทความโดยตองกรอกขอมูลเบื้องตน เชน ชื่อบทความ บทคัดยอ ประเภทของบทความ คําสําคัญ รายชื่อ
ผูเขียน (บางบทความมีผูเขียนไดมากกวา 1 คน) เปนตน ในรูปท่ี 7 อธิบายข้ันตอนการดําเนินการของกลุมผู
พิจารณาบทความ คือ ผูพิจารณาบทความตองทําการเขาสูระบบเชนเดียวกับผูเขียนบทความ โดยระบบจะ
ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานตามชื่อผูใชงาน โดยหนาท่ีของผูพิจารณาบทความ คือ ตองรับผิดชอบในการพิจารณา
บทความท่ีไดรับมอบหมาย โดยตองกรอกผลของการพิจารณาบทความพรอมระบุกลุมของบทความ พรอมแสดง
ความคิดเห็นจากการพิจารณาบทความได และในรูปท่ี 8 อธิบายข้ันตอนการดําเนินการของกลุมผูดูแลระบบ คือ 
ผูดูแลระบบตองทําการเขาสูระบบเชนเดียวกับผูเขียนบทความและผูพิจารณาบทความ โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิ์
การใชงานตามชื่อผูใชงานเชนเดียวกันสามารถทําการเพ่ิมผูพิจารณาในกลุมผูพิจารณา และทําการมอบหมาย
บทความใหกับผูพิจารณาแตละคนได และเปนผูตรวจสอบการพิจารณาบทความในข้ันตอนสุดทายของการ
พิจารณาบทความ 
 หลักการออกแบบโดยใช ER Diagram คือ แบบจําลองท่ีใชอธิบายโครงสรางของฐานขอมูลซ่ึงเขียน
ออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสรางและความสัมพันธของขอมูล (Relationship) ประกอบดวย 1) 
เอนทิตี้ (Entity) เปนวัตถุ หรือสิ่งของท่ีเราสนใจในระบบงานนั้นๆ 2) แอททริบิว (Attribute) เปนคุณสมบัติของ
วัตถุท่ีเราสนใจ 3) ความสัมพันธ (Relationship) คือ ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ซ่ึง ER Diagram มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาระบบงานฐานขอมูลของแอปพลิเคชั่นตางๆ ท่ีตองการการเก็บขอมูลอยางมีระบบ มีโครงสราง ดังนั้น 
ER Diagram จึงใชเพ่ือเปนเอกสารในการสื่อสารระหวาง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพ่ือใหสื่อสาร
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อยางตรงกัน และเปนสากลอีกดวย (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556) โดยหลักการออกแบบระบบการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ ผูวิจัยทําการออกแบบโครงสรางของฐานขอมูลตามรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9: ER Diagram ของระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการประชุมวิชาการนั้น ตองใชหลักการของการออกแบบระบบใน
รูปแบบของระบบการจัดการเนื้อหา Content Management System (CMS) ซ่ึง CMS คือ ระบบท่ีพัฒนาคิดคน
ข้ึนมาเพ่ือชวยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) และบริหาร (Management) เว็บไซต ไมวาจะเปน
เรื่องของกําลังคน ระยะเวลาและงบประมาณ ท่ีใชในการสรางและควบคุมดูแลเว็บไซตโดยสวนใหญแลว มักจะ
นําเอา ภาษาสคริปต (Script languages) ตางๆ มาใชเพ่ือใหวิธีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ไมวาจะเปน PHP, 
Perl, ASP, Python หรือภาษาอ่ืนๆ  (Makhampeakfivekhan, 2009) ดังนั้น หลักการออกแบบนี้ผูวิจัยจะใช
หลักการทํางานของการจัดการเนื้อหาและบริหารเว็บไซต เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดทําหนาเว็บไซตเผยแพรขอมูล
ประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานประชุมวิชาการในหนาเว็บไซต และเปนหลักการออกแบบตาม Concept ท่ีวาระบบ
จะตองใชงานไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา และทุกเครื่องมือใชงาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาระบบการจัดการประชุมวิชาการไดขอมูลออกมาเปนหลักการในออกแบบระบบการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศ มีควรตองฟงกชันการทํางานของระบบอยางไรบาง โดยสามารถรวบรวมออกมาเปน
ขอๆ ไดดังตอไปนี้  

1. ระบบควรมีหนาเว็บไซตแสดงขอมูล Committee, Keynote Speakers, Paper Submission, Call 
For Paper, Important Dates, Schedule, Student Travel Grants, Registration & Camera Ready Paper 
Submission, Sponsors, Venue, Contact Us 

2. ระบบการลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเขารวมงาน จะตองมีการกรอกขอมูลสวนตัวให 
ครบถวน 

3. ระบบตองสามารถใหผูเขียนบทความสงบทความผานระบบได โดยไมตองสงผานเครื่องมืออ่ืนๆ และ 
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สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาบทความไดผานระบบ และสามารถอัพโหลดบทความท่ีแกไขลาสุดได 
4. ผูพิจารณาบทความสามารถเลือกบทความท่ีตนเองสนใจได เพ่ือลดภาระงานของผูดูแลระบบและ 

สามารถลดระยะเวลาของการพิจารณาบทความได 
5. ระบบตองมีการแจงเตือนบทความท่ีรอการพิจารณาใหผูพิจารณารับทราบ และผลการพิจารณา 

บทความใหผูเขียนบทความรับทราบผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือตรวจสอบผานระบบได 
6. ระบบตองมีการตรวจสอบไดวาผูเขียนบทความและผูพิจารณาบทความตองไมเปนบุคคลเดียวกันหรือ 

สถาบันการศึกษาเดียวกัน 
7. ผูดูแลระบบตองเปนผูติดสินผลการพิจารณาบทความเปนคนสุดทายและเปนท่ีสิ้นสุดของการพิจารณา 

บทความ 
 ท้ังนี้มีตัวอยางของหนาเว็บไซตระบบการจัดงานประชุมวิชาการท่ีมีในสวนของเมนูการใชงานตางๆ ท่ี
ครบถวน เพ่ือตอบสนองการทํางานและอํานวยความสะดวกในการใชงานระบบ สําหรับการประชาสัมพันธเนื้อหา
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานประชุมวิชาการ ตามรูปท่ี 10 
 

 
รูปท่ี 10: ตัวอยางหนาระบบการจัดการประชุมวิชาการสําหรับกลุมบุคคลท่ัวไป 

 
 และยังมีตัวอยางหนาเว็บไซตการใชงานของกลุมผูดูแลระบบกลุมผูเขียนบทความ กลุมผูพิจารณาบทความ 
และกลุมผูเขารวมงานอีก 1 หนาเว็บไซต ตามรูปท่ี 11 ตัวอยางหนาเว็บไซตนี้จะใชสําหรับการสงบทความ การ
พิจารณาบทความ การสรุปผลการพิจารณาบทความ การลงทะเบียนเขารวมงาน ตรวจสอบผลการชําระเงิน ซ่ึง
การท่ีจะเขามาใชงานในสวนของหนาเว็บไซตนี้ได จะตองมีการลงทะเบียนเพ่ือเปนสมาชิกของระบบการจัดการ
ประชุมวิชาการนี้กอน เพ่ือท่ีจะอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขารวม หรือสงบทความในครั้งถัดไปอยาง
งายดาย โดยท่ีไมตองมีการกรอกขอมูลเพ่ือลงทะเบียนอีกรอบ 
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รูปท่ี 11: ตัวอยางหนาระบบสําหรับกลุมผูเขียนบทความกลุมผูพิจารณาบทความกลุมผูดูแลระบบ 
 
สรุป 
 หลักการออกแบบระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับประเทศ ถูกพัฒนาบนพ้ืนฐานของการใชงานท่ี
เก่ียวของกับการจัดการประชุมวิชาการท่ีเหมาะสมงายตอการใชงานอีกท้ังยังสามารถชวยลดภาระการทํางานของ
บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการประชุมวิชาการในแตละครั้งได เชน ภาระการตอบรับบทความวิชาการท่ีจะเขามา
นําเสนอการกําหนดผูพิจารณาบทความในแตละบทความการตอบรับใบลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการ 
เปนตน จะเห็นไดวาแตกอนการจัดการประชุมวิชาการในแตละครั้งจะใชทรัพยากรท่ีเปนกระดาษมากมาย เชน ใช
ในแบบฟอรมการนําเสนอบทความ ใบลงทะเบียนเขารวมงาน บทความท่ีจะตองพิมพออกมาเพ่ือจัดสงใหผู
พิจารณาบทความ เปนตน เม่ือนําหลักการออกแบบนี้ในไปพัฒนาระบบก็จะสามารถลดปริมาณกระดาษได อนาคต
เพ่ือระบบการจัดการประชุมวิชาการท่ีดีข้ึน จะตองเพ่ิมเติมในสวนของฟงกชันการจัดหองประชุมท่ีใชในการ
นําเสนอบทความท่ีผานการตอบรับจากคณะกรรมการพิจารณาบทความ เพ่ือลดระยะเวลาในการจัดหองประชุม
อีกดวยจะเห็นไดวาหลักการออกแบบระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินี้เม่ือเปรียบเทียบกับระบบ Easy 
Chair พบวา หลักการออกแบบระบบนี้ตอบโจทยตั้งแตสวนของการประชาสัมพันธการจัดงานจนถึงสวนของการ
คัดเลือกผลงาน ทําใหผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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	ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของร้านสะดวกซื้อ ได้มีผู้ทำการศึกษาคือ ณัฐพล (2555) ซึ่งงานวิจัยของณัฐพลได้ใช้หลักการการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ขอบเขตตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับร้าน...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	วิธีดำเนินงานวิจัย มี 3 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวมรวบข้อมูล โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ 2) ขั้นตอนการขนส่ง 3) ขั้นตอนการบริการ 4) ขั้นตอนการกำจัดของเสียหลังการให้บริการ
	ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน คือการคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์การบริการ
	ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลดำเนินงาน คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ และสรุปผลการวิจัย
	/
	ตัวอย่าง การคำนวณของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ เช่น ร้านสะดวกซื้อมีปริมาณการใช้กระดาษตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งแบ่งออกเป็นกระดาษ A4 288.00 กิโลกรัมและกระดาษใบเสร็จ 252.75 กิโลกรัม

	05 P-T02.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (42-52)
	06 P-T03.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (53-63)
	07 P-T09.วสุธาน ตันบุญเฮง (64-71)
	08 O-S79.วงศกร รัตติรุจิเศวต (72-83)
	09 P-S19.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล (84-92)
	10 P-T18.ชุติมา อุตมะมุณีย์ (93-105)
	11 O-S106. พลสมุทร (106-113)
	12 O-T16.กายรัฐ เจริญราษฎร์ (114-123)
	13 P-S28.จีรยุทธ มูลสาร (124-131)
	14 O-T62.สกุล คำนวนชัย (132-144)
	15 P-S17.ศรัณย์ สาวะดี (145-159)
	16 O-T03.นฤเทพ สุวรรณธาดา (160-171)
	17 P-S32.ไพศาล ยินดี (172-181)
	TRtR คือองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบพหุนามอันดับต่ำ (Low-Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
	1. ศึกษาและเก็บข้อมูลวัตถุดิบคงคลังแต่ละประเภท
	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
	4. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
	6. เปรียบเทียบปริมาณความต้องการที่ใช้พยากรณ์แบบใหม่กับปริมาณความต้องการใช้จริง
	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
	2. การเลือกรูปแบบการพยากรณ์
	รูปที่ 2: แผนผังการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ
	/
	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

	18 P-T08.ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (182-190)
	19 P-T07.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ (191-198)
	20 P-S26.เมย์ อุบัติชีพ (199-209)
	21 P-T17.ชนกานต์ กิ่งแก้ว (210-224)
	22 P-S21.พงษ์พิทักษ์ ศักศรีเท้า (225-234)
	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเปิ้ลสอดไส้ลูกเกด โดยใช้เครื่องจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่
	ทบทวนวรรณกรรม
	1. ศึกษาข้อมูลจำเพาะของลูกเกด
	2. หาแนวทางในการออกแบบ
	3. ประดิษฐ์เครื่องโรยลูกเกด
	5. คำนวณความคุ้มทุนในการลงทุน

	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

	23 P-S23.นิภาวรรณ  ยิ่งชัยภูมิ (235-244)
	ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา

	/
	ผลการวิจัย

	24 O-T64.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม (245-256)
	25 O-T50.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (257-266)
	26 O-S25.ธนากุล ชัยวารีวิทย์ (267-278)
	27 O-T52.วิจิตรา สานพภา (279-289)
	28 O-T48.สุรเชษฐ์ โทวราภา (290-300)
	29 -S29.สุมาลี ดอกไม้ขาว (301-310)
	3.2 รวบรวมเก็บข้อมูลของการสร้าง 7-11 ในแต่ละร้าน
	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
	3.3 การศึกษาสภาพปัญหา
	ตารางที่ 2: ตัวอย่างร้าน 7-Elevn ที่ติดปัญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน์ ภาค RE ประเภทอาคาร R4
	รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา
	/
	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้

	30 P-S33.ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร (311-317)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส้

	31 P-S30.ชัชญา เอี้ยวถาวร (318-325)
	32 O-T41.โชคชัย ไตรยสุทธิ์ (326-335)
	33 O-S105.มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล (336-346)
	34 P-T20.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (347-357)
	35 P-S22.พรพรรณ เตื่อประโคน (358-368)
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	36 O-S47.วีระกุล เชี่ยเท่า (369-380)
	37 p-s34.ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์ (381-393)
	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.2 เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงานของจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.3 เพื่อปรับปรุงลักษณะท่าทางการทำงานของพนักงานให้ถูกตามหลักการยศาสตร์
	ทบทวนวรรณกรรม
	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแป้งของสถานีงานกระบวนการร่อนแป้ง โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

	38 O-S87.วัชรากร อรุณวิราม (394-408)
	39 P-S37.ชัญญานุช แก้วทิพย์ (409-414)
	40 O-S88.พรลภัส บุตรดี (415-424)
	41 O-S107.ประจวบ กล่อมจิตร (425-431)
	42 O-S53.กวีพงศ์ บุญเจริญ (432-441)
	ผลการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย

	43 O-T21.พงศกร สุรินทร์ (442-452)
	44 O-S58.บุญชัย เอื้ออรุณกิจ (456-463)
	- ข้อความที่เก็บจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปหัวข้อทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ topic/31856576) ก๊อบปี้ข้อความมาวางในโปรแกรมตัดคำแล้วกดตัดคำ
	/
	รูปที่ 2: การนำข้อความลงโปรแกรมตัดคำ
	รูปที่ 3: ผลจากการตัดคำ

	45 O-S62.พลวิชญ์ ภคประสิทธิ์ (464-470)
	46 O-S83.นพดล สรวงประดิษฐ์ (471-483)

	15 G-นวัตกรรมการจัดการเกษตร
	01 P-T12.กรวิทย์ ไชยสุ (1-7)
	02 O-S32.วรงค์ งิ้วเรือง (8-16)
	03 O-T49.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (17-26)
	04 O-S64.เสาวรัจ นิลเนตร (27-36)
	05 O-T61.พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก, เบญริกา ยะสาวงษ์, สุภารัตน์ อำนาจ (37-44)
	06 O-T58.เกศมณี ,วุฒิชัย,วสุบดี,เกตินันท์ (45-50)

	16 H-แพทยศาสตร์
	01 O-T38.สันติ จตุราวิชานันท์ (1-11)
	02 O-S18.พัสมน สุธาพาณิชย์ (12-20)
	03 O-S19.มัชฌิมา ทองไซร้ (21-30)
	04 O-S20.พีรธิดา รัตตกุล (31-43)
	05 O-S81.อุดมศักดิ์ บุญนริสรางกูร (44-50)
	06 O-S23 (51-59)


