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 (1 Enter, 16 points) 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินน้ีแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอปุกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้สัญญาณไฟ 
LED ที่ แสดงการท างานของปุ่ ม  numlock, capslock และ scroll lock บนแป้ นพิ มพ์  (keyboard)  
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความเร็วในการปิดเปิดไฟ LED อยู่ที่ประมาณ 0.035 วินาที วงจรรีเลย์ (relay) 
หรือ วงจร LDR สามารถถูกน ามาใช้ในการต่อขยายสัญญาณจากแป้นพิมพ์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
(1 Enter, 16 points) 

ค าส าคัญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ แป้นพิมพ์ วงจรรีเลย์ วงจร LDR 
 (1 Enter, 16 points) 
ABSTRACT 

This research shows possibility of using computer to control electronic devices by 
LED signal which display numlock, capslock and scroll lock’s status on keyboard. The 
experiment result shows that the speed of turning LED on and off is about 0.035 second. 
Relay circuit or LDR circuit could be used to enchant the signal from keyboard to control the 
others electronic devices. 
(1 Enter, 16 points) 

Keywords: controlling system, keyboard, relay circuit, LDR circuit 
(1 Enter, 16 points) 
บทน า 

ปัจจุบันน้ีระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามบีทบาทต่อการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ระบบ
การผลิตสินค้าอัตโนมัติ การด าเนินชีวิตประจ าวัน ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบขับรถยนต์อัตโนมัติ และ 
เครื่องมืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ (นายไพโรจน์ ธีระวงศ์, 2516)  
ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นมอเตอร์ สวิตซ์ไฟ หรือ หลอดไฟ โดยมีคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่สั่งการควบคุม 
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การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถท าได้หลายวิธีโดยเช่ือมต่อผ่าน port ต่าง ๆ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น serial port, parallel port และ USB port (Universal Serial Bus) เป็นต้น 
หากเป็นอุปกรณ์ประเภทที่ ใช้ส าหรับงาน IoT (Internet of Things) เช่น Raspberry Pi (Chutchavan 
Suksutthi, 2559) และ Arduino (ThaiEasyElec, 2558) ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ราคา
ถูก จะมีการจัดเตรียม I/O port เป็นเข็มเล็ก ๆ จ านวนมาก (pin) รอบตัวอุปกรณ์ ท าให้ง่ายต่อการน าไป
ต่อเช่ือมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น 

แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาเริ่มไม่มีการผลิต serial port และ 
parallel port ติดมาด้วย ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และ แบบพกพา (notebook PC) เพราะ port 
ดังกล่าวมีความเร็วน้อยกว่า USB port การต่อสัญญาณควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน USB port จ าเป็นจะต้องซือ้
อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณจาก port USB เพิ่มเติม หรืออาจใช้ Raspberry Pi  และ Arduino ในการ
เช่ือมต่อแทน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป จ าเป็นต่อซื้อจากแหล่งขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เช่น ตลาดบริเวณบ้านหม้อ หรือ สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 

แป้นพิมพ์ (keyboard) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายจากห้างขายสินค้าในปัจจุบัน 
ตามปกติแป้นพิมพ์จะถูกใช้เป็นอุปกรณ์ประเภท input เพื่อส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ 
แต่เนื่องจากบนแป้นพิมพ์มีหลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode) เพื่อแสดงสถานะการท างานของปุ่ม 
numlock, capslock และ scroll lock ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหลอดไฟดังกล่าวได้ 
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์น าสัญญาณไฟมาใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้ 
, 16 points) 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในสมัยก่อนที่ USB port จะได้รับความนิยม serial port และ parallel port มักถูกน ามาใช้เพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, 2556) โดย parallel port จะได้รับ
ความนิยมมากกว่าเนื่องจากสามารถต่อสายไฟจากเข็มที่ 2 ถึง 9 จาก port เข้าสู่วงจรขยายสัญญาณได้
โดยตรง ส่วนการใช้งาน serial port นั้นจ าเป็นต่อผ่านวงจรแปลงการสง่ข้อมูลแบบอนุกรมเปน็แบบขนานก่อน 
แล้วจึงต่อเข้าสู่วงจรขยายสัญญาณได้ อีกทั้งยังจ าเป็นต้องควบคุมอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลให้ตรงกันด้วย 

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณที่ควบคุมไฟ LED มีไม่มากพอที่จะควบคุมการท างานอุปกรณ์ที่
ขับเคลื่อนโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า หรือ มอเตอร์ จึงจ าเป็นต้องขยายสัญญาณให้สูงเพียงพอต่อการคว บคุม
อุปกรณ์อื่นได้ และ ในขณะที่อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าหยุดขยับกระทันหัน จะเกิดกระแสไฟฟ้า
ไหลย้อนกลับ ซึ่งสามารถท าความเสียหายแก่วงจรได้ ดังนั้นจึงควรใช้วงจรรีเลย์ ( relay) ขยายสัญญาณและ
ป้องกันไม่ให้วงจรควบคุมเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง (ElectronicsTutorials, 2557) วงจรประกอบดว้ย 
transistor ซึ่งท าหน้าที่ขยายสัญญาณควบคุมการเปิดปิดของ relay และ มีการต่อกับ diode เพื่อป้องการ
กระแสไฟฟ้าย้อนกลับจาก relay ไปท าความเสียหายต่อวงจรขับ หากไม่ต้องถอดแยกช้ินส่วนแป้นพิมพ์เพื่อ
เช่ือมสายไฟจากวงจรรีเลย์เข้าสู่วงจรของแป้นพิมพ์โดยตรง สามารถใช้วงจร LDR (Electronic workbench - 
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PCB heaven, 2552) เพื่อรับแสงจากหลอด LED ที่แสดงอยู่บนแป้นพิมพ์แล้วน าสัญญาณไปควบคุม relay 
แทนได้เช่นกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเผยแพร่วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่งผ่าน
สัญญาณควบคุม ซึ่งสามารถหาซื้อและน ามาใช้งานได้ง่ายกว่าอุปกรณ์ควบคุมประเภทอื่น 

2. เพื่อศึกษาความเร็วการเปลี่ยนสถานะติดดับของหลอดไฟ LED บนแป้นพิมพ์ ซึ่งหากอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ถูกควบคุมใช้ความเร็วการควบคุมน้อยกว่า จะสามารถน าวิธีที่กล่าวถึงในงานวิจัยนี้ไปใช้
สร้างเป็นระบบควบคุมอย่างง่ายได้ 

 (1 Enter, 16 points) 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีใช้โปรแกรมภาษา C# ในการควบคุมการท างานของหลอดไฟ LED ที่แสดงการท างาน
ของปุ่ม numlock, capslock และ scroll lock บนแป้นพิมพ์ File ที่บรรจุ source code ของโปรแกรมช่ือ
ว่า "keyboard_control.cs" สามารถถูก compile โดยพิมพ์ค าสั่ง "C:\Windows\Microsoft.NET\Frame 
work\v3.5\csc keyboard_control.cs" ใ น  command line ข อ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Windows 7 
Professional โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากโปรแกรม compiler ภาษา C# (csc) 
ที่น ามาใช้ถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows อยู่แล้ว 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

using System.Windows.Forms; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
namespace KeyLockControl { 
 class TestLockKey { 
   
  [DllImport("user32.dll")] 
  static extern void keybd_event (byte vk, byte sc, uint fl, int info); 
   
  private static void LockKey (Keys key_code, bool is_lock) 
  { 
   const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1; 
   const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2; 
   if(Control.IsKeyLocked(key_code)){ 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

    if(is_lock) return; 
   } 
   else{ 
    if(!is_lock) return; 
   } 
keybd_event((byte)key_code, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0); 
keybd_event((byte)key_code, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0); 
  } 
   
  private static void TestDelay (Keys key_code, int delay_time) 
  { 
   for(int i=0;i<50;i++){ 
    LockKey(key_code, true); 
    System.Threading.Thread.Sleep(delay_time); 
    LockKey(key_code, false); 
    System.Threading.Thread.Sleep(delay_time); 
   } 
  } 
   
  static void Main() 
  { 
   TestDelay(Keys.NumLock, 35); 
   TestDelay(Keys.CapsLock, 35); 
   TestDelay(Keys.Scroll, 35); 
  } 
 } 
} 

ภาพท่ี 1: Source code ของโปรแกรมที่ใช้ทดสอบความเรว็การท างานของหลอดไฟ LED บนแป้นพมิพ ์
 
 Source code ของโปรแกรมที่ใช้ทดสอบความเร็วการท างานของหลอดไฟ LED บนแป้นพิมพ์
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 บรรทัดที่ 1 ถึง 8 ใช้ส าหรับน าเข้า function อ่านและควบคุมการกดปุ่มบน
แป้นพิมพ์ Function ที่แสดงในบรรทัดที่ 10 ถึง 22 (LockKey) ใช้ส าหรับสั่งให้หลอดไฟ LED เปิดหรือปิด 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E5 

หากป้ อน  parameter "key_code" ให้ มี ค่า เป็ น  Keys.NumLock, Keys.CapsLock และ Keys.Scroll  
จะสามารถสั่ งให้  function ควบคุมการกดปุ่ม numlock, capslock และ scroll lock บนแป้นพิมพ์
ตามล าดับ ส่วน parameter "is_lock" จะท าให้หลอดไฟ LED สว่างเมื่อมีค่าเป็น "true" และ ดับเมื่อมีค่าเป็น 
"false" 
 Function ที่แสดงในบรรทัดที่ 24 ถึง 32 (TestDelay) ใช้ส าหรับสั่งให้หลอดไฟ LED ที่ระบุกระพริบ 
50 ครั้งโดยการเปลี่ยนสถานะในขณะกระพริบแต่ละครั้งจะใช้เวลาเท่ากับค่าที่ป้อนให้กับ parameter 
"delay_time" ซึ่งมีหน่วยเป็น milisecond (ใช้ค่า 1000 milisecond เพื่อหน่วงเวลานาน 1 วินาที) เมื่อสั่งให้
โปรแกรมที่ผ่านการ compile แล้วท างาน โปรแกรมจะกระพริบหลอดไฟ LED ที่แสดงการท างานของปุ่ม 
numlock, capslock และ scroll lock บนแป้นพิมพ์ปุ่มละ 50 ครั้งตามล าดับ โดยช่วงเวลาที่หลอดไฟสว่าง
และดับจะใช้เวลาช่วงละ 35 milisecond สามารถท าการทดลองหาความเร็วอัตราการกระพริบของหลอดไฟ 
LED แต่ละดวงได้โดยการเปลี่ยนเลข 35 ใน source code บรรทัดที่ 36 ถึง 38 เป็นค่าอื่น 
 ส าหรับการสร้างวงจร LDR เพื่อน ามาใช้ในการจับสัญญาณไฟ LED ที่แสดงบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ผู้ทดลองเลือกสร้างเพียงวงจรแรกที่แสดงใน website (Electronic workbench - PCB heaven, 2552) 
เท่านั้น เพราะต้องการจ ากัดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทดลองให้น้อยที่สุดโดยรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในก ารสร้าง
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 รวมราคาทั้งสิ้น 146 บาท (ซื้อเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562) ท าการประกอบ
โดยน าขาของอุปกรณ์มาบัดกรีเช่ือมต่อกันโดยตรง โดยไม่ใช้แผ่น PCB board เนื่องจากมีจ านวนอุปกรณ์ 
ไม่มากและเป็นวงจรขนาดเล็ก เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะได้วงจรดังภาพที่ 3 เมื่อน ามาทดลองโดยใช้มือบังแสง
ที่อุปกรณ์ LDR จะสามารถควบคุมให้ relay เปิดปิดได้ แต่แสงจากหลอด LED บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ไม่เพียงพอต่อการท าให้วงจรท างาน วงจรนี้จึงยังไม่ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ ผู้ทดลองเสนอให้ทดลองสร้าง
วงจรที่ถัดมาที่แสดงในหน้า website (วงจรล าดับที่ 2 และ 3) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าแทน (หมายเหตุ :  
ผู้ทดลองมีเหตจุ าเปน็ต้องรบีเขียนบทความนี้ใหเ้สร็จภายในเวลาจ ากัด จึงท าให้ยังไม่ได้ทดลองสร้างวงจรล าดับ
อื่นเพื่อน ามาใช้ทดลองเพิ่มเติมในงานวิจัยช้ินน้ี) 
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ภาพท่ี 2: รายการอปุกรณ์ที่น ามาใช้ในการประกอบวงจร LDR 
 

 
ภาพท่ี 3: วงจร LDR เพื่อน ามาใช้ในการจบัสัญญาณไฟ LED ที่แสดงบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร ์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
แป้นพิมพ์ที่ถูกเลือกมาใช้ในการทดลองคือ Standard Keyboard #KB-04 ยี่ห้อ Movada ราคา 99 

บาท ซื้อเมื่อวันพฤหัสบดีที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จากบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)  
ที่ศูนย์การค้าห้างเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะซึ่งอยู่ใกล้ที่ท างานของผู้วิจัย (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)  
และ ราคาถูกที่สุด ณ เวลาที่ซื้อ 

ภาพที่ 4 แสดงแป้นพิมพ์ Standard Keyboard #KB-04 ยี่ห้อ Movada ที่ถูกเลือกมาใช้ในการ
ทดลองพร้อมกล่องสินค้า และ ใบเสร็จรับเงิน สาย port ที่ใช้ต่อเช่ือมกับเครื่องคอมพิวเตอร์คือ PS/2  
ซึ่งจะต้องต่อผ่านตัวแปลงให้กลายเปน็ USB port (แถมฟรีมาในกล่อง) การใช้งานในครั้งแรก จะต้องปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ต่อสายเข้าที่ USB port ผ่านตัวแปลงสีขาว แล้วจึงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง 

 
ภาพท่ี 4: แป้นพิมพ์ Standard Keyboard #KB-04 ยี่ห้อ Movada ที่ถูกเลือกมาใช้ในการทดลอง 

 
การทดลองเริ่มต้นโดยตั้งค่า parameter "delay_time" ของ function "TestDelay" ที่ source 

code ในภาพที่ 1 บรรทัดที่ 36 ถึง 38 ให้มีค่าเท่ากับ 100 milisecond เพื่อดูว่าการกระพริบของหลอดไฟ 
LED แต่ละหลอด หากสามารถกระพริบได้ปกติ การกระพริบทั้ง 50 ครั้งใช้ระยะเวลาเท่ากันแสดงว่าวงจร
ควบคุมสามารถตอบสนองการท างานได้ทัน จึงท าการทดลองซ้ าโดยลดค่าหน่วงเวลาครั้งละ 5 milisecond  
ลงไปเรื่อย ๆ จนการกระพริบของหลอดไฟเกิดความผิดปกติ เมื่อลดค่าหน่วงเวลาจนเหลือเท่ากับ  
30 milisecond พบว่าการกระพริบของหลอดไฟในบางจังหวะยาวมากกว่าปกติ ไม่สม่ าเสมอ แสดงว่าวงจร  
ไม่สามารถตอบสนองค าสั่งจากโปรแกรมควบคุมได้ทัน จึงสามารถสรุปได้ว่าความเร็วในการปิดเปิดไฟ LED  
อยู่ที่ประมาณ 0.035 วินาที (35 milisecond) หรือ อาจกล่าวได้ว่าหลอดไฟ LED บนแป้นพิมพ์สามารถ
เปลี่ยนสถานะการติดดับได้ประมาณ 28.57 ครั้งต่อวินาที (หมายเหตุ : ท าการทดลอง LED ทีละหลอดโดย 
comment code ในบรรทัดที่ 36 ถึง 38 ให้เหลือเพียงบรรทัดเดียวในการทดลองแต่ละครั้ง) points) 
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สรุป 
งานวิจัยช้ินนี้แสดงแนวความคิดในการประยุกต์ใช้สัญญาณไฟ LED บนแป้นพิมพ์เพื่อควบคุม 

การท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ LED บนแป้นพิมพ์ที่น ามาใช้เช่ือมต่อสัญญาณควบคุมคือหลอดไฟ LED 
ส าหรับแสดงการท างานของปุ่ม numlock, capslock และ scroll lock ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า
ความเร็วในการปิดเปิดไฟ LED อยู่ที่ประมาณ 0.035 วินาที วงจรรีเลย์ (relay) หรือ วงจร LDR ถูกน ามาใช้ใน
การขยายสัญญาณไฟ LED ให้เพียงพอต่อการน าไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

สามารถต่อยอดงานวิจัยช้ินน้ีเพื่อน าระบบนี้ไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการความเร็วใน
การควบคุมสูงมาก ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โครงงานของนักศึกษา 
ระบบให้อาหารสัตว์ และ ระบบปลูกต้นไม้อัตโนมัติ เป็นต้น 

ข้อจ ากัดของการใช้สัญญาณไฟ LED จากแป้นพิมพ์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าคือสามารถควบคุมได้
เพียง 3 ช่องทางเท่านั้น (numlock, capslock, scroll lock) สามารถขยายจ านวนช่องทางการควบคุมโดย
การสร้างอุปกรณ์หรือกลไกเสริมลงในระบบซึ่งต้องท าการวิจัยถึงความเป็นไปได้ต่อไปในอนาคต 

แม้ว่าความเร็วในการควบคุมอุปกรณ์จะไม่สูงมากเพียงพอที่จะน ามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทเครื่อง 
CNC ระบบขับรถยนต์อัตโนมัติ หรือ หุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ เหมือนการเช่ือมต่อสัญญาณควบคุมโดย
วิธีอื่น แต่แป้นพิมพ์สามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่ายกว่ามาก อีกทั้งยังสามารถเช่ือมต่อโดยผ่าน USB port 
ท าให้สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในโรงงานสุขภัณฑ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีการจัดวาง
แผนผังภายในโรงงานที่ไม่เป็นระบบ ท าให้มีการวางสิ่งของกีดขวางการเคลื่อนที่ มีระยะทางในการเคลื่อนย้าย
มากเกินความจ าเป็น และการจัดเก็บช้ินส่วนประกอบที่ไม่เป็นระเบียบเนื่องด้วยพื้นที่ที่จ ากัด จึงแก้ปัญหาด้วย
วิธีการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบจ านวน 2 แบบ โดยผังโรงงานแบบที่ 1 เป็นการจัดสถานีงานโดยใช้
ความถ่ีของการขนย้ายเป็นหลัก ผังโรงงานแบบที่ 2 เป็นการจัดสถานีงานโดยใช้ความถี่ของการขนย้ายร่วมกับ
น้ าหนักในการขนย้าย จากนั้นจึงใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจเลือกผังโรงงานทั้ง 2 
แบบเปรียบเทียบกับผังโรงงานปัจจุบัน โดยมีปัจจัยในการพิจารณาทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ การไหลของวัสดุ 
พื้นที่การใช้งาน ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าผังโรงงานทางเลือกที่เหมาะสม
คือผังโรงงานแบบที่ 2 ซึ่งมีค่าล าดับความส าคัญที่ 0.49 เมื่อน ามาใช้ปรับปรุงพื้นที่การท างานเปรียบเทียบกับ
ผังโรงงานปัจจุบันจะท าให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง 41% และเวลาในการท างานของแผนกประกอบ 
หัวช าระลดลง 43.3% แผนกประกอบชุดกระจกลดลง 29.2% 
 

ค าส าคัญ: การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 
 
ABSTRACT 

This purpose of this research is to increase the work efficiency in a sanitary ware 
factory. Currently, it was found that there was a barrier of moving, the distance to move 
more than necessary and storage of unregulated components due to limited space due to 
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the non-systematic plant layout. This research has solved the problem by Systematic Layout 
Planning (SLP) with 2 types of layout; layout type 1 is the arrangement of work stations using 
the frequency of moving primarily, layout type 2 is a work station arrangement using the 
frequency of moving and the weight of the transport. By using the Analytical Hierarchy 
Process (AHP) to decide on the 2 plant layouts compared with the current plant layout. 
There are 4 factors to consider; materials flow, utilization of plant area, safety and 
environment. From the analysis, it was found that the suitable plant layout is the factory 
layout type 2 which has a score of 0.49. When used to improve the working area compared 
to the current plant layout, the distance of the movement will be reduced by 41% and 
time. In the work of the sanitary ware assembly department, it decreased 43.3%. The mirror 
assembly department decreased 29.2%. 

 
Keywords: Systematic Layout Planning, Analytic Hierarchy Process 

 
บทน า 

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทสุขภัณฑ์พลาสติกภายในห้องน้ า เช่น ชุดกระจก  
ฝารองนั่ง หิ้งวางของ ราวแขวน ฝักบัว เป็นต้น จากการศึกษางานประกอบภายในโรงงาน คือ แผนกประกอบ
หัวช าระ และแผนกประกอบชุดกระจก มีการท างานภายในอาคารซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกันกับการจัดเก็บช้ินส่วน
ประกอบ (Work in process: WIP) และที่จัดวางสินค้าที่ประกอบส าเร็จรูป ดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่หมายเลข 6 จะเป็นที่เก็บสินค้าวางไว้ตรงกลางอาคารซึ่งจะพบปัญหาในเรื่องของการวางช้ินส่วนประกอบ
ที่ล้นออกมาขวางทางเดิน และกีดขวางการขนย้ายของสินค้าจากแผนกไปยังที่วางสินค้าส าเร็จรูป ปัญหาของ
พื้นที่ส าหรับการวางสินค้าส าเร็จรูปและการแพ็คสินค้ารอการน าส่งนั้นมีพื้นที่ในการวางจ ากัด จนท าให้มีการ
วางสินค้าออกไปด้านนอกพื้นที่ที่ก าหนดไว้ เนื่องด้วยที่วางสินค้าในการวางสินค้าส าเร็จรูปนั้นอยู่ด้านหน้า
ทางเข้าอาคาร ส่งผลให้มีการขวางทางเข้าออกของการรับสินค้าเข้าคลังวัสดุ จากปัญหาที่เกิดข้ึนท าให้เกิดการ
กีดขวางการขนย้าย การเคลื่อนที่  ระยะทางในการขนย้ายที่มากเกินความจ าเป็น และการจัดเก็บช้ินส่วน
ประกอบที่ไม่เป็นระเบียบเนื่องด้วยพื้นที่ที่จ ากัด  
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ภาพท่ี 1: แผนผงัโรงงานในปจัจุบัน 
 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางผังโรงงานจะมีการน าวิธีการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์มา

ใช้ในการคัดเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม  เช่น งานวิจัยของ มนสุภี และปวีณา (2555) ได้จัดวางผังโรงงาน
สายการผลิตชุดบังคับเลี้ยวล้อหน้า โดยก าหนดปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผังโรงงาน 4 ปัจจัย คือ การไหลของ
วัสดุ ต้นทุนของผังโรงงาน ระยะทางในการขนย้ายวัสดุ และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ งานวิจัยของ ณัทฐริยา 
(2556) ได้วางผังโรงงานอย่างเป็นระบบในโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร โดยก าหนดปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกผังโรงงาน 6 ปัจจัย คือ ระยะทางในการขนถ่ายวัสดุ การไหลของวัสดุ การใช้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย ลักษณะ/รูปร่าง/ค่านิยม/การยอมรับ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ ส่วนงานวิจัยของรัชนีวรรณ 
(2550) ได้วิเคราะห์ทางเลือกในการวางผงัโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกผังโรงงาน 6 ปัจจัย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณัทฐริยา (2556) 

งานวิจัยของ จุรีพร และคณะ (2558) ได้ออกแบบผังโรงงานและการจัดการความปลอดภัยของ
โรงงานผลิตประตูม้วนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของโรงงาน โดยก าหนดปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกผังโรงงาน 5 ปัจจัย คือ ระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัสดุ ความปลอดภัย การไหลของวัสดุ การ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการใช้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยนี้จึง
น าหลักการการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) มาปรับเปลี่ยนสถานที่ใน
การวางสินค้าให้เหมาะสม เพื่อไม่กระทบต่อการท างานของฝา่ยประกอบแต่ละแผนก ลดระยะทางและหาพื้นที่
การท างานที่ เหมาะสมให้แต่ละแผนก และใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์  (Analytic Hierarchy 
Process : AHP) มาช่วยตัดสินใจในการเลือกแผนผังโรงงาน โดยก าหนดปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผังโรงงาน 
4 ปัจจัย คือ การไหลของวัสดุ พื้นที่การใช้งาน ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วางแผนผังโรงงานใหม่เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการท างาน 
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) 

หลักส าคัญข้ันพื้นฐานส าหรับการวางแผนผังโรงงานแบ่งออกได้ 3 ประการ (สมศักดิ,์ 2550) คือ 

1.1 ความสัมพันธ์ เป็นการจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง  ๆ โดยจะเริ่มจากความสัมพันธ์จาก
มากไปหาน้อย กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์มากก็ให้อยู่ใกล้กัน 

1.2 เนื้อที่ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อที่ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในโรงงาน 

1.3 การปรับต าแหน่งเนื้อที่ ให้ได้อย่างเหมาะสมในข้อจ ากัดต่าง ๆ 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัยแผนภูมิความสัมพันธ์มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผนก หน่วยงาน เฉพาะเจาะจงและมีพื้นที่แน่นอน 
2.2 จ าแนกระดับความสัมพันธ์ โดยจ าแนกออกเป็น 6 ระดับด้วยกันคือ 

  A: Absolute Necessary มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องอยู่ใกล้กัน 
  E: Especially มีความส าคัญมากที่จะต้องอยู่ใกล้กัน 
  I: Important มีความส าคัญที่จะต้องอยู่ใกล้กัน 
  O: Ordinary มีความสัมพันธ์กันธรรมดา 
  U: Unimportant ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
  X (XX): Undesirable อยู่ใกล้กันไม่ได้เลย 
    2.3 เหตุผลส าหรับระดับความสัมพันธ์ การให้เหตุผลควรมีที่จะอยู่ใกล้กัน และควรจะอยู่ไกลกัน 

เช่น การไหลของช้ินงานหรือวัสดุ การติดต่อบ่อย การใช้เครื่องมือร่วมกัน การใช้เอกสารใบเดียวกัน  
การเคลื่อนที่ของคน การขนถ่ายง่ายข้ึน 

3. กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) 
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากเริ่มต้นด้วยการ

เปรียบเทียบ “ความส าคัญ” ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อหา “น้ าหนัก” ของแต่ละเกณฑ์ก่อน หลังจาก
นั้นจึงน า “ทางเลือก” ที่มีทั้งหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อจัดล าดับความส าคัญของแต่ละทางเลือก 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (วิฑูรย์, 2542) ดังนี ้

3.1 ก าหนดกรอบปัญหา โดยพิจารณาเป้าหมายและระบุดัชนีและเกณฑ์การตัดสินใจจากนั้นสร้าง
แผนภูมิล าดับช้ันซึ่งโครางสร้างของแผนภูมินี้ประกอบไปด้วย“องค์ประกอบ”หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจต่างๆ  

3.2 เปรียบเทียบความส าคัญของหลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ย่อยทีละคู่โดยอาศัยมาตราส่วน 1-9 
น าผลการเปรียบเทียบที่ได้มาสร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 

3.3 เปรียบเทียบความส าคัญของหลักเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ย่อยทีละคู่โดยอาศัยมาตราส่วน 1-9 
น าผลการเปรียบเทียบที่ได้มาสร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
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3.4 เปรียบเทียบทางเลือกหรือปัจจัยทีละคู่และสร้างตารางเมตริกซ์ในลักษณะเดียวกับการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ 

3.5 น าผลที่ได้มาสังเคราะห์โดยน าเอาล าดับความส าคัญของปัจจัยในระดับล่างมาถ่วงน้ าหนักกับ
ล าดับความส าคัญของแบบจ าลองทั้งหมด 

3.6 ค านวณหาค่าความสอดคล้องของการตัดสินใจของทั้งแผนภูมิเพื่อทดสอบว่าการวินิจฉัยทั่วทั้ง
แผนภูมิสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยตรวจสอบจากค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) ว่า
ยอมรับได้หรือไม่จากการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index, CI) 

 
ตารางท่ี 1: ระยะทางการขนย้ายโดยเฉลี่ยแตล่ะสถานีของผงัโรงงานปจัจบุัน (หน่วย: เมตร) 
 

จาก/ไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1.stock วัสดุ - 
  

10 
 

10 
        

2.stock กล่องลัง 
 

- 
  

34 
         

3.stock semi 
  

- 
           

4.ติดก๊ิบกระจก 
   

- 
 

4 
        

5.พับกล่องลัง 
    

- 1 
        

6.ประกอบชุดกระจก 
     

- 1 
       

7.แพ็คถุง 
      

- 34 
      

8.เครื่องอบฟิล์มหด 
       

- 
    

1 
 

9.ประกอบหัวช าระ 32.5 
       

- 1 
    

10. ประกอบหน้าช าระ 
         

- 0.5 15 
  

11. แพ็คลงกระสอบ 
          

- 
 

4 
 

12.ทดสอบการร่ัวซึม 
           

- 4 
 

13.ที่เก็บสินค้ารอน าส่ง 
            

- 
 

รวม 32.5 0 0 10 34 15 1 34 0 1 0.5 15 9 152 

 
วิธีด าเนินการ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลผังโรงงานปัจจุบัน 
ท าการวัดระยะห่างจะวัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ในการท างานจริง สรุประยะทางการเคลื่อนที่

ของพนักงานปัจจุบันได้ 152 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 1 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการผลิตในปัจจุบัน 

เก็บข้อมูลวิธีการและล าดับขั้นตอนในการประกอบของ 2 แผนก คือแผนกประกอบชุดกระจกและ
แผนกประกอบหัวช าระ ด้วยแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต โดยการจับเวลาการท างานแต่ละข้ันตอน
การท างานด้วยนาฬิกาจับเวลา ข้ันตอนละ 3 รอบการท างานด้วยวิธีการสุ่ม จึงได้ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
และตารางที่ 3 โดยในการประกอบกระจก 1 ชุดใช้เวลา 676 วินาที ส่วนการประกอบหัวช าระใช้เวลา 404 
วินาที  
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 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมจะใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม โดย

ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมจะมีคะแนนเป็นตัวแสดงระดับความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม หากมีระดับ

ความสัมพันธ์กันมากก็ให้ความสัมพันธ์ระดับสูง  

 
ตารางท่ี 2: แผนภูมิการไหลของห้องประกอบชุดกระจกก่อนการปรับปรงุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ไปเบิกแผ่นกระจก 90 10 ไปและกลับ

2 ไปยกกล่องลัง 120 34 ไปและกลับ

3 ไปเบิกวัสดุ 60 10 ไปและกลับ

4 หยิบกระจกและขอบกระจก 3 0.45 ระยะมอืเอ้ือม

5 วางกระจกบนขอบกระจก 11

6 ติดก๊ิบกระจก 40

7 ตรวจเช็คกระจก 7

8 เช็ดกระจก 23

9 แปะต๊ิกเกอร์บาร์ และป๊ัมสี 27

10 พับกล่อง 50

11 ยกกระจกไปยังโต๊ะประกอบ 15 4 ไปและกลับ

12 หยิบกล่องและวางชุดน๊อต 4 0.45 ระยะมอืเอ้ือม

13 วางกระจกและใส่ทีร่องกระจก 6

14 พับกล่องส่วนทีเ่หลือ 5

15 วางอุปกรณ์ส าหรับชุดกระจกนั้นๆ 9

16 เตรียมถุง 15

17 หยิบชุดกระจกและถุง 4 0.45 ระยะมอืเอ้ือม

18 ใส่ถุงติดเทป 7

19 ย้ายไปเคร่ืองรีดฟิล์ม 180 34 ไปและกลับ

รวม 10 8 1 676 93.35

หมายเหตุ
ระยะทาง
(เมตร)

ล าดับ
งาน

ค าอธิบายการท างาน สัญลักษณ์ เวลา(วินาที)
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ตารางท่ี 3: แผนภูมิการไหลของห้องประกอบหัวช าระก่อนการปรับปรงุ 
 

 
  

4. การวางผังโรงงานใหม่ 
การวางผังโรงงานใหม่จะท าการก าหนดต าแหน่งการวางสถานีงานของแผนกประกอบหัวช าระ และ

แผนกประกอบชุดกระจกใหม่ทั้งหมด โดยมีหลักในการวางผังโรงงาน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 จัดวางสถานีงาน
โดยใช้ความถ่ีของการขนย้ายเป็นหลัก ส่วนแบบที่ 2 จัดวางสถานีงานโดยใช้ความถ่ีของการขนย้ายร่วมกับ
น้ าหนักในการขนย้าย 

4.1 การวางผังโรงงานแบบที ่1 
จัดต าแหน่งสถานีงานตามความสัมพันธ์ของแต่ละสถานีโดยใช้ความถ่ีในการขนย้าย หากมีความถ่ีใน

การขนย้ายสูงสถานีงานนั้นจะถูกจัดให้อยู่ใกล้กัน โดยจะเริ่มจากการน าข้อมูลขนย้ายเพื่อหาความถ่ี ใน 1 วัน 
ดังตารางที่ 4 โดยระดับความสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 6 ระดับตามความถ่ีในการขนย้าย และสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 

1 ไปเบิกวัสดุส าหรับประกอบทีห้่องคลัง 160 32.4 ไปและกลับ 

2 หยิบหัวจรวดและตัวช าระ 3 0.3 ระยะมือเอ้ือม 

3 ประกอบหัวช าระเข้ากับหัวจรวด 5

4 ยึดหัวช าระกับจ้ิก 5

5 หยิบสลักและมอืกด 3 0.3 ระยะมือเอ้ือม 

6 ประกอบสลักและมอืกดกับหัวช าระ 10

7 ปลดหัวช าระทีป่ระกอบออกจากจ้ิก 7

8 ย้ายไปโต๊ะประกอบหน้า 15 1 ไปและกลับ 

9 หยิบยางรองหน้า 4 0.45 ระยะมือเอ้ือม 

10 ใส่ยางรองหน้า 3

11 หมนุหน้าช าระ 5

12 ย้ายไปทดสอบการร่ัวซึม 120 15 ไปและกลับ 

13 ทดสอบการร่ัว - ไม่ได้วัด

14 ใส่ถุงแพ็ค 4 0.3 ระยะมือเอ้ือม 

15 ย้ายไปทีร่อส่ง 60 4 ไปและกลับ 

รวม 7 7 1 404 53.75

หมายเหตุ
ล าดับ

งาน
ค าอธิบายการท างาน สัญลักษณ์ เวลา(วินาที)

ระยะทาง

(เมตร)
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ตารางท่ี 4: จ านวนเที่ยวต่อวันในการขนย้ายวัสดุ 
 

จาก ไป 
เที่ยว
ต่อวัน 

จาก ไป 
เที่ยว
ต่อวัน 

6.ประกอบชุดกระจก 7.แพ็คถุง 100 10. ประกอบหน้าช าระ 11. แพ็คลงกระสอบ 5 

4.ติดก๊ิบกระจก 6.ประกอบชุดกระจก 50 2. stock กล่องลัง 5. พับกล่องลัง 3 

8. เครื่องอบฟิล์มหด 13. ที่เก็บสินค้ารอน าส่ง 50 10. ประกอบหน้าช าระ 12. ทดสอบการร่ัวซึม 3 

5. พับกล่องลัง 6. ประกอบชุดกระจก 40 12. ทดสอบการร่ัวซึม 11. แพ็คลงกระสอบ 3 

9. ประกอบหัวช าระ 10. ประกอบหน้าช าระ 20 1. stock วัสด ุ 6. ประกอบชุดกระจก 2 

7. แพ็คถุง 8. เครื่องอบฟิล์มหด 12 1. stock วัสด ุ 9. ประกอบหัวช าระ 2 

1. stock วัสด ุ 4. ติดก๊ิบกระจก 10 11. แพ็คลงกระสอบ 13. ที่เก็บสินค้ารอน าส่ง 1 

 
 

 

 

  

 

 
ภาพท่ี 2: ความสัมพันธ์ตามความถ่ีการขนส่ง และแผนภูมิความสัมพันธ์ของกจิกรรมตามความถ่ีการขนส่ง 

 
การวางผังโรงงานใหม่เริ่มจากการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 3 ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็น

ความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆได้อย่างชัดเจน และท าการก าหนดต าแหน่งการวางสถานี งานของแผนก
ประกอบหัวช าระ และแผนกประกอบชุดกระจกใหม่ทั้งหมด ซึ่งแผนผังโรงงานแบบที่ 1 มีระยะทางการ
เคลื่อนที่รวม 87.5 เมตร 

 

 
ภาพท่ี 3: แผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรมตามความถ่ีการขนย้าย 

2.stock กล่องลัง
o
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4.ติดก๊ิบกระจก

9.ประกอบหัวช าระ
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12.ทดสอบ
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ตารางท่ี 5: น้ าหนักของการขนย้ายระหว่างสถานีงาน 
 

จาก ไป 
กิโลกรัม
ต่อเที่ยว 

จาก ไป 
กิโลกรัม
ต่อเที่ยว 

9. ประกอบหัวช าระ 10. ประกอบหน้าช าระ 25 2. stock กล่องลัง 5. พับกล่องลัง 10 
10. ประกอบหน้าช าระ 12. ทดสอบการร่ัวซึม 25 4. ติดก๊ิบกระจก 6. ประกอบชุดกระจก 3 
7. แพ็คถุง 8. เครื่องอบฟิล์มหด 20 8. เครื่องอบฟิล์มหด 13. ที่เก็บสินค้ารอน าส่ง 3 
1. stock วัสด ุ 4. ติดก๊ิบกระจก 15 1. stock วัสด ุ 9. ประกอบหัวช าระ 2 
10. ประกอบหน้าช าระ 11. แพ็คลงกระสอบ 15 5. พับกล่องลัง 6. ประกอบชุดกระจก 1 
12. ทดสอบการร่ัวซึม 11. แพ็คลงกระสอบ 15 1. stock วัสด ุ 6. ประกอบชุดกระจก 1 
11. แพ็คลงกระสอบ 13. ที่เก็บสินค้ารอน าส่ง 15 6. ประกอบชุดกระจก 7. แพ็คถุง  

 
4.2 การวางผังโรงงานแบบที่ 2 
การวางผังโรงงานในแบบที่ 2 จะน าเรื่องของน้ าหนักในการขนย้ายในแต่ละเที่ยวในมาพิจารณาร่วม

ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 5 และท าการแบ่งระดับความสัมพันธ์ตามน้ าหนักการขนย้ายดังแสดงในภาพที่ 4  
การค านวณหาจ านวนความสัมพันธ์ทั้งหมดได้จากสตูร = N X (N-1)/2 โดย N คือจ านวนกิจกรรมทั้งหมด ดังนั้น
จะได้ค่าเท่ากับ 13 X (13-1)/2 = 78 ความสัมพันธ์ และจากระดับความสัมพันธ์ตามน้ าหนักการขนส่งระหว่าง
สถานีงาน ได้น ามาสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรมดังภาพที่ 4 และน ามาสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ 
ได้ในภาพที่ 5 ซึ่งแผนผังโรงงานแบบที่ 2 มีระยะทางการเคลื่อนที่รวม 90 เมตร 

 

 
 
ภาพท่ี 4: ความสัมพันธ์ตามน้ าหนักการขนส่งระหว่างสถานีงาน และแผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรมตาม 

   น้ าหนักการขนส่ง 
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ภาพท่ี 5: แผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรมตามน้ าหนักการขนส่ง 
 

5. แบบประเมินในการตัดสินใจโดยใช้ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
งานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

มาช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนผังโรงงาน ก าหนดเกณฑ์ดังตารางที่ 6 สร้างแผนภูมิล าดับช้ันการตัดสินใจ
เลือกแผนผังโรงงานในภาพที่ 6 เพื่อดูองค์ประกอบในการตัดสินใจ และมาจัดท าแบบประเมินในการเลือก
แผนผังโรงงานเพื่อท าแบบสอบถามในการประเมินแผนผังโรงงานซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเป็นคู่  

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการตอบแบบประเมิน โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการพิจารณาจาก
การตัดสินใจของผู้วิจัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในแผนกประกอบในการเลือกแผนผังโรงงาน 5 คน จาก 5 
ต าแหน่ง คือ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าแผนกช าระ หัวหน้าแผนกกระจก หัวหน้าแผนกฝารองนั่ง และหัวหน้า
แผนกกระจกลายไม้ 

 
ตารางท่ี 6: ความหมายปจัจัยที่ใช้ในเกณฑ์การตัดสินใจ 
 
ปัจจัย ความหมาย 

การไหลของวัสดุ การขนย้ายมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การลดระยะทางขนย้ายในการท างาน 

ความปลอดภัย ความปลอดภัยของพนักงานและสินค้าในการขนย้าย เช่น ลดความเสียหายในการขนย้ายสินค้าและการ
ยกของพนักงานไม่ให้เกิดความล้า 

พื้นที่การใช้งาน ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น มีพื้นที่ในการวางสินค้ามากขึ้นมีพื้นที่ส ารองในการวางสินค้าและ
พื้นที่ในการท างานสะดวกต่อการเคลื่อนที่ปฎิบัติงาน 

สภาพแวดล้อม แสงสว่างในการท างาน อากาศถ่ายเทสะดวกและความเหมาะสมของการวางสถานีงาน 
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ภาพท่ี 6: แผนภูมิล าดับช้ันการตัดสินใจเลือกผังโรงงาน 
 
ผลการวิจัย 

1. เปรียบเทียบระยะทาง 
จากการปรับปรุงผังโรงงานโดยใช้หลักการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ ได้ท าการเสนอแผนผังใน

การปรับปรุง 2 แบบ เพื่อเปรียบเทียบกับผังโรงงานในปัจจุบัน ผลจากการเปรียบเทียบระยะทางการขนย้าย
แสดงในตารางที่ 7  

 
ตารางท่ี 7: เปรียบเทียบระยะทางการขนย้ายวัสดรุวมของผงัโรงงาน 
 

ผังโรงงาน 
รวมระยะทาง 

(เมตร) 
ลดลง (เมตร) การเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 

ผังโรงงานปัจจุบัน 152 
  

ผังโรงงานแบบที่ 1 87 65 43% 

ผังโรงงานแบบที่ 2 90.5 61.5 40% 

 
2. ประเมินผลผังโรงงานทางเลือก 
ประเมินผลจากแบบสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องในบริษัทจ านวน 5 คน สามารถแสดงข้อมูลจากการ

ประมวลผลการวิเคราะห์โดยใช้การค านวณตามตารางการเปรียบเทียบเชิงคู่ โดยสามารถแยกผลจากการตอบ
แบบสอบถามตามล าดับช้ันของวัตถุประสงค์ปัจจัย และทางเลือกในการเลือกแผนผัง ได้ดังนี้ คือ 

1) น้ าหนักความส าคัญแต่ละด้านของเกณฑ์ที่มีผลในการเลือกแผนผังโรงงาน  
แสดงข้อมูลในตารางที่ 8 
2) น้ าหนักความส าคัญของทางเลือกภายใต้เกณฑ์  
จากผลของการหาค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแผนผังโรงงาน 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับสามารถแสดงผลดังตารางที่ 9 
 

แผนผังโรงงาน

ผังปัจจุบัน ผังแบบที ่1 ผังแบบที ่2

สภาพแวดล้อมพ้ืนทีก่ารใช้งานความปลอดภัยการไหลของวัสดุ
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ตารางท่ี 8: ผลจากการค านวณค่าน้ าหนักของเกณฑป์ัจจัยของการประเมิน 
 

ล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม การไหลของวัสดุ ความปลอดภัย พ้ืนที่การใช้งาน สภาพแวดล้อม ค่าความสอดคล้อง 

1 ผู้จัดการโรงงาน 0.44 0.22 0.24 0.10 0.08 

2 หัวหน้าแผนกช าระ 0.20 0.56 0.10 0.14 0.08 

3 หัวหน้าแผนกชุดกระจก 0.33 0.15 0.32 0.20 0.44 

4 หัวหน้าแผนกลายไม้ 0.28 0.24 0.32 0.16 0.04 

5 หัวหน้าแผนกฝารองนั่ง 0.33 0.12 0.43 0.11 0.036 

ค่าเฉลี่ย 0.32 0.26 0.28 0.14 0.14 

ล าดับความส าคัญ 1 3 2 4 
 

 
ตารางท่ี 9: สรุปค่าน้ าหนักความส าคัญของทางเลือกภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ 
 

 

การไหลของวัสดุ ความปลอดภัย พ้ืนที่การใช้งาน สภาพแวดล้อม 
คะแนนการตัดสินใจ (%) 

0.32 0.26 0.28 0.14 

แผนผังปัจจุบัน 0.03 0.02 0.02 0.01 9% 

แผนผังแบบที่ 1 0.16 0.07 0.13 0.07 42% 

แผนผังแบบที่ 2 0.13 0.17 0.13 0.06 49% 

 
 3. เลือกผังโรงงานและด าเนินการ 

งานวิจัยน้ีไดเ้ลือกผังโรงงานในแบบที่ 2 เพราะการประเมินเพื่อหาความเหมาะสมแผนผังโรงงานแบบ
ที่ 2 มีค่าล าดับความส าคัญที่ 0.49 ซึ่งมากที่สุด โดยท าการออกแบบแผนผังดังภาพที่ 6 

 4. ผลจากการปรับปรุงแผนผังโรงงาน 
การจัดผังโรงงานใหม่สามารถท าให้การขนย้ายคล่องตัวยิ่ งข้ึน  เพิ่มพื้นที่ ในการขนย้าย การ

เปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรับปรุง แสดงในตารางที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6: แผนผงัโรงงานหลงัปรับปรงุ 
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ตารางท่ี 10: ผลการเปรียบเทียบระยะทางการขนย้ายวัสดุกอ่นและหลังปรบัปรุง 
 

ผังโรงงาน 
ระยะทางรวม

ห้องช าระ 
ระยะรวมห้อง

กระจก 
ระยะทางรวมการ

ท างาน 
ลดลง การเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 

ผังโรงงานก่อนปรับปรุง 48.75 93.35 142.1 
  

ผังโรงงานหลังปรับปรุง 21.35 62.35 83.7 58.4 41% 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนก
ประกอบหัวช าระและแผนกประกอบชุดกระจก ผู้วิจัยได้น าเสนอผังโรงงานปรับปรงุใหม่ 2 แบบ โดยผังโรงงาน
แบบที่ 1 เป็นการจัดสถานีงานจากการวิเคราะห์ความถ่ีของการขนย้ายเป็นหลัก  โดยเรียงล าดับความถ่ีการ
ขนส่งจากมากไปน้อย ซึ่งสถานีงานในการการประกอบยังเท่าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ในการจัดวางให้มี
ความสัมพันธ์กันมากข้ึน ผังโรงงานแบบที่ 2 จัดสถานีงานจากการวิเคราะห์ความถ่ีและน้ าหนักในการขนย้าย 
เมื่อเปรียบเทียบระยะทางรวมพบว่าแผนผังโรงงานแบบที่ 1 มีระยะทางรวมลดลง 43% แผนผังโรงงานแบบที่ 
2 ระยะทางลดลง 40% และจากการใช้กระบวนการล าดับข้ันเชิงวิเคราะห์ ในการตัดสินใจเลือกผังโรงงาน  
ผลที่ได้คือแผนผังโรงงานในแผนผังโรงงานแบบที่ 2 มีค่าล าดับความส าคัญที่ 0.49 ซึ่งมากที่สุด แบบที่ 1  
ค่าระดับความส าคัญ 0.42 แบบปัจจุบัน 0.09 ตามล าดับ ผู้วิจัยจึงเลือกแผนผังโรงงานแบบที่ 2 ในการมา
ปรับปรุงพื้นที่การท างานของฝ่ายประกอบและสรุปผลได้ดังนี ้

1. ลดระยะทางในการขนย้ายจากแผนผังโรงงานเดิม 142.1 เมตร หลังปรับปรุงระยะทางรวม 83.7 
เมตร ลดลง 58.4 เมตร หรือลดลงได้ 41%  

2. ลดระยะเวลาในประกอบ โดยแผนกประกอบหัวช าระแผนผังโรงงานเดิมใช้ระยะเวลา 404 วินาที 
แผนผังโรงงานหลังการปรับปรุงใช้ระยะเวลา 229 วินาทีระยะเวลาลดลงไป 43.3% แผนกประกอบชุดกระจก
แผนผังโรงงานเดิมใช้ระยะเวลา 676 วินาที แผนผังโรงงานหลังการปรับปรุงใช้ระยะเวลา 478.5 วินาที
ระยะเวลาลดลงไป 29.2% 
 
เอกสารอ้างอิง 
จุรีพร จิระภัทรศิลป, วัชรินทร ์วิทยกุล และวีระเกษตร สวนผกา. “การออกแบบผังโรงงานและการจัดการ

ความปลอดภัยของโรงงานผลิตประตูม้วน” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพฒันา ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, 2558. 
ณัทริยา ภักดีปัญญา, 2556. “การวางผงัโรงงานอย่างเป็นระบบ (SLP) และการประเมินผังทางเลือกที่

เหมาะสมโดยวิธีล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP): กรณีศึกษาโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร.” การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2556. 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา ชลบุร.ี 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E22 

มนสุภี เวทีกลู และปวีณา เชาวลิตวงศ์, 2555. “การวิเคราะห์ทางเลือกการวางผงัโรงงานของสายการผลิตชุด
บังคับเลี้ยวล้อหน้า.” วารสารวิศวกรรมศาสตร:์ เล่ม 3, ฉบับที่ 3: การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม: ISSN 
1906-3636 

รัชนีวรรณ ตั้งเผ่าพงศ,์ 2550. “การวิเคราะหท์างเลือกในการวางผงัโรงงาน: กรณีศึกษาโรงงานประกอบ
เครื่องปรบัอากาศ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2542. AHP: กระบวนการตัดสินใจที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก . กรุงเทพฯ: กราฟ
 ฟิค แอนด์ ปริ้นต้ิง เซ็นเตอร์. 
วิทยา อินทร์สอน, “การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม.” สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2561, จาก 

https://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1229&section=16&issues=7
9 

สมศักดิ์ ตรสีัตย์, 2550. การออกแบบและการวางผังโรงงาน. กรุงเทพฯ: สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E23 

 
การประยกุต์ใช้ BIM ในงานวิศวกรรมคณุค่า หมวดงานสถาปัตยกรรม กรณศีกึษาโครงการ
ก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
THE APPLY OF THE BUILDING INFORMATION MODELING FOR VALUE 
ENGINEERING IN ARCHITECTURAL WORK CASE STUDY : CONDOMINIUM 
CONSTRUCTION PROJECTS 
 

ดารารัตน์ พวงมาล1ี ,พรรณทิภา มหาวงค์2 ,ศรันยู พรมศร3 

Dararat Poungmalee1, Pantipa mahawong2 ,Saranyoo Promsorn3 

 

1สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
1Construction Management 

2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

*Corresponding author, Email: nook_021@outlook.co.th 

 
บทคัดย่อ 

เนื่องจากหน่วยงานด้านการก่อสร้างในประเทศไทยได้น าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
เรื่องของการออกแบบ แตก่็ต่างประสบปัญหาในเรือ่งการขาดมาตรฐานการท างานบนคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นทางคณะผู้ วิจัยท าจึงได้เล็งเห็นปัญหา และท าการวิจัยหลักการใช้ BIM  
ในวิศวกรรมคุณค่า เพื่อให้สถาปนิก, วิศวกร และผู้รับเหมาสามารถท างานร่วมกันได้โดยเข้าใจตรงกัน 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้ทฤษฎีวิศวกรรมคุณค่าโดยการวิเคราะห์ค่า B/C Ratio ร่วมกับการใช้
แบบจ าลองสารสนเทศ (Building Information Modeling : BIM) โดยได้ศึกษางานวัสดุปูพื้นเป็นหลัก 
จากนั้นจะน าวัสดุปูพื้น แต่ละชนิดมาวิเคราะห์คุณสมบัติ เพื่อเลือกวัสดุปูพื้นที่มาผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ในส่วนของห้องรับแขก, ครัวต่อเนื่อง, ห้องนั่งเล่น, ห้องนอน วัสดุที่มีผลการวิเคราะห์
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

สรุปได้ว่า ในส่วนของห้องรับแขก , ครัวต่อเนื่อง, ห้องนั่งเล่น , ห้องนอน วัสดุที่มีค่า B/C Ratio  
มากที่สุด คือ 1) กระเบื้องยางลายไม้ ค่าอัตราผลแทน 1.90 2) ไม้ลามิเนต ค่าอัตราผลแทน 1.03 3) ไม้ไฟ
เบอร์ซีเมนต์ ค่าอัตราผลแทน 0.98 ในส่วนห้องน้ า , ระเบียง, ห้องครัวแยก และโถงทางเดิน วัสดุที่มีค่า B/C 
Ratio มากที่สุด คือ 1) กระเบื้องเซรามิคขนาด 30x30 เซนติเมตร ค่าอัตราผลแทน 1.04 2) กระเบื้องเซรามิค
ขนาด 30x30 เซนติเมตร ค่าอัตราผลแทน 1.03 3) กระเบื้องพอรช์แลนด์ขนาด 30x30 เซนติเมตร ค่าอัตราผล
แทน 1.01 จะเห็นได้ว่าค่าอัตราผลตอบแทนข้ึนอยู่กับราคาวัสดุปูพื้ นแต่ละชนิด ผลการวิจัยสามารถเป็น
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แนวทางในการน าเสนอ การเลือกใช้วัสดุปูพื้นแตล่ะชนิด อีกทั้งยังช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการน าแบบจ าลอง
สารสนเทศ (Building Information Modeling : BIM) มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากข้ึน 
 

ค าส าคัญ: แบบจ าลองข้อมูลสารสนเทศ, วิศวกรรมคุณค่า, คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 
 
Abstract  

Construction site project used computer technology to aid design. But got problems 
of lack between the standard of working on the same standard computer software. BIM 
program was used by architects, engineers and contractors for coordinate. 

This purpose of the study was to use value engineering theory combine with BIM. 
Floor Material was selected to study in this research. The result was presented according to 
value engineering theory, then used each type of paving materials to present the properties 
in order to select the paving materials to come to the results of the analysis of the top 3 
properties.  

This article showed that in the living room, kitchen, living room, bedroom, the 
material was score highest B/C ratio 1) rubber wood tiles B/C ratio equal 1.90 2) Laminated 
wood B/C ratio equal 1 .0 3  3 )  Fiber cement wood effective rate instead of 0 .9 8  in the 
bathroom, balcony, separate kitchen and hallway. The material was highest score B / C ratio 
1 )  Ceramic tile size 3 0 x3 0  cm. substitution rate 1 .0 4  2 )  ceramic tile size 3 0 x3 0  cm. 
substitution rate 1.03 3) Porchland tile size 30x30 cm. value instead 1.01. 

The results presented that the rate of return depends on the price of each type of 
flooring material, and the amount of space for each section is different, resulting in the rate 
of return for each part and each material is different. Thus the results suggest to for 
presenting the selection of each type of floor materials. It also develops the benefits of 
using BIM technology in order to clearly work with teamwork. 
 

Keywords: Building Information Modeling, Value engineering, Low Rise Condominium 
 
บทน า 

เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง
หน่วยงานด้านงานก่อสร้างก็ได้น าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบ แต่ก็ต่าง
ประสบปัญหาในเรื่องการขาดมาตรฐานการท างานบนคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อ
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คุณภาพงานเกิดความล่าช้า ดังนั้นทางผู้วิจัยท าจึงได้เล็งเห็นปัญหา และท าการศึกษาหลักการใช้แบบจ าลอง
สารสนเทศ (Building Information Modeling : BIM) ในวิศวกรรมคุณค่า เพื่อให้สถาปนิก ,วิศวกร และ
ผู้รับเหมาสามารถท างานร่วมกันได้โดยเข้าใจตรงกัน ลดความล่าช้าของการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้น าหลักของวิศวกรรมคุณค่าเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์คุณค่าของ
วัสดุปูพื้น เพื่อเพิ่มทางเลือก และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนของวัสดุปูพื้นอีกหนึ่งรูปแบบ 

ปัจจุบันโปรแกรมที่นิยมใช้ในงานวิศวกรรมคุณค่า คือ โปรแกรม Archicad 22 เนื่องจากเป็น
โปรแกรมที่ใช้งานง่าย, สะดวก และสามารถน าไปต่อยอดในโปรแกรมอื่นเพิ่มอีกได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้
ทั้ง 2 มิติ, 3 มิติ รวมถึงสามารถถอดแบบประเมินราคาได้แม่นย าข้ึน เนื่องจากอ้างอิงราคากลางจากส านักบญัชี
กลางของประเทศไทย หากมีการแก้ไขในตัวแบบ ปริมาณจะถูกแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องนับส ารวจอีกครั้ง  
แม้ปัจจุบันหลักของวิศวกรรมคุณค่าจะยังไม่ถูกน ามาพูดถึงมากนัก แต่ในการท างานมักมีการใช้วิศวกรรม
คุณค่าเข้ามาช่วยในการด าเนินงานอยู่เสมอ เช่นการลดข้ันตอนการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น เพื่อลดระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของวิศวกรรมคุณค่าเช่นเดียวกัน 

จากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง พบว่า ไม่ปรากฏ
การใช้งานโปรแกรม BIM และยังพบปัญหาหน้างานในงานติดตั้งแผ่นพื้น เช่น เกิดการยวบ, บวม และปัญหา
เกิดจากรอยต่อของไม้ คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการเปรียบเทียบวัสดุที่สามารถน ามา
เทียบเท่า ซึ่งยึดหลักตามมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม Archicad 22 ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้น าไปเป็น
แนวทางในการปรับใช้ในโครงการที่มีลักษณะเดียวกันได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานความรู้ส าหรับใช้ในการ
วิจัยโดยมีประเด็นการค้นคว้าเป็นดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎี 
 1.1 แนวคิด และทฤษฎีของแบบจ าลองสารสนเทศ (Building Information Modeling : BIM) 

   ปัญญาพล จันทร์ดอน, (2556) กล่าวว่า กระบวนการท างานของแบบจ าลองข้อมลูอาคาร ถือเป็น 
แนวทางที่ใช้ในการท างานที่เกิดข้ึนมาพร้อมกับการพัฒนาของระบบดิจิตอล และผ่านการประมวลผลเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตอบสนองในการพัฒนาทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีความต้องการข้อมูล (Information) ที่มี
ความถูกต้อง และผ่านการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดีแล้ว และมีการน าเสนอผลงานที่มีลักษณะเสมือนจริงที่
สามารถรับรู้มิติผ่านสื่อเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ BIM มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ซอฟต์แวร์ และสนับสนุนการท างานร่วมกันบนฐานข้อมูลดิจิตอล โดยการใช้หลักการท างานที่ร่วมกันระหว่าง 
Building Product Model และ Object-based parametric modeling ซึ่งสามารถท าการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลเหล่าน้ันได้ตลอดเวลา และจะท าให้ข้อมูลขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในแบบจ าลองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมุมมองโดยอัตโนมัติ โดยที่หลักการท างานสามารถเริ่มต้นด้วยการใช้
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แนวความคิดในการดึงข้อมูล (Capturing) ในการบริหารจัดการข้อมลูอาคารซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลเหลา่น้ัน
ในแบบอย่าง วิธีการที่ใช้กัน หรือวิธีการที่มีความเหมาะสมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา และ
เจ้าของงานสามารถสื่อสารกันได้โดยเข้าใจ โดยการใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแตเ่ริ่มต้น
ในการสร้างตัวจ าลองรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บ และการจัดการไว้ในฐานข้อมูลโครงการ และอนุญาตให้ทุกคน 
ในโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งจะเป็นการง่ายในการสื่อสารระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถใช้
ในการน าเสนอให้ผู้ดูเข้าใจแบบได้  

  1.2 วิศวกรรมคุณค่า 
       วิศวกรรมคุณค่า นางสาวสศิธา หล่อสกุล, (2556) กล่าวว่า เป็นการศึกษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

ข้ันตอนการท างาน, สินค้า, เครื่องมือ หรือบริการอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อพัฒนาให้สิ่งที่ถูกน ามาศึกษานั้นมี
คุณค่ามากข้ึน โดยยังคงมีคุณค่าพื้นฐานของตัวมันเอง วิศวกรรมคุณค่านั้นถูกกล่าวถึงควบคู่ไปกับการบริหาร
โครงการ เป้าหมายของวิศวกรรมคุณค่า จะเน้นที่การพัฒนาคุณค่าของสิ่งที่น ามาศึกษา เช่น เพิ่มคุณภาพ , 
สมรรถภาพ, ความปลอดภัย, ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง และค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต ตัวอย่างของวิศวกรรม
คุณค่า เช่นการก่อสร้างถนน โดยการเปลี่ยนข้ันตอนการสร้างถนนเป็นรูปแบบใหม่ แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงข้ึน   
แตคุ่ณค่าด้านความปลอดภัยสูงข้ึน และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาลดลง ซึ่งท าให้คุณค่าโดยรวมสูงกว่า ซึ่งใน
สหรัฐอเมริกา กรมทางหลวงของประเทศได้มีการผลักดันให้แต่ละรัฐได้มีการน าวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในทุก
โครงการก่อสร้างทางหลวงของรัฐบาล 

  1.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
         นายชัพวิทย์ รื่นนารีนารถ, (2557) กล่าวว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) คือ 

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ได้รับตลอดอายุโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรกของ
โครงการนั้น เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนในรูปของกระแสรายได้ที่เกิดข้ึนในอนาคตตลอดอายุ
โครงการที่มีการปรับค่าให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วกับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนสามารถค านวณได้ดังนี้  
 

 
 
 
 

Bt = กระแสเงินสดรับ ณ ปีที่ t 
Ct = กระแสเงินสดจ่าย ณ ปีที่ t 
k = อัตราคิดลด 
n = อายุโครงการ 
 

        

B/C ratio     = 
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตารางท่ี 1: แสดงข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
เครื่องมือใน

การวิจัย 
ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

นายชัพวิทย์  
รื่นนารีนารถ 

2557 การประยุกต์
วิศวกรรมคุณค่า 
และบิมเป็น
แนวทางในการ
เลือกรปูแบบโดย
การวิเคราะห์
อุณหภูมิในอาคารที่
พักอาศัย 

-Autodesk 
Revit 
-Autodesk 
Ecotec  

พบว่า แบบที่แก้ไขใหม่
มีค่า B/C Ratio สูง
ที่สุด และต้นทุนในการ
ก่อสร้างต่ าทีสุ่ด 

หลักวิศวกรรมคุณค่า
สามารถน ามาช่วยในการ
เพิ่มทางเลือกในการ
ก่อสร้างได้ และสามารถน า
บิมมาใช้ในการจ าลองงาน
ก่อสร้างได ้

นางสาวสศิธา 
หล่อสกลุ 

2556 การใช้หลกั
วิศวกรรมคุณค่าใน
การบริหารโครงการ 
ประเภทบ้านพกั
อาศัย 

การสมัภาษณ์ พบว่าผู้รบัเหมาหลกัจะ
เริ่มตรวจสอบแบบ
ก่อสร้างสร้าง ว่าส่วน
ใดสามารถลดต้นทุนใน
หลักการวิศวกรรม
คุณค่า และท าการ
เสนอแกเ่จ้าของ 
โครงการ 

ในการท างานจรงินั้น
หลักการวิศวกรรมคุณค่า
สามารถน ามาใช้ได้ต้ังแต่
ข้ันตอนการน าเสนอ ใน
การวิจัยน้ีได้น าเอาแนวคิด
การใช้วิศวกรรมคุณค่ามา
ประกอบในการเลือกวัสด ุ

นายปัญญาพล 
จันทร์ดอน 

2556 การน าระบบ BIM 
มาใช้ในการจัดท า
แบบก่อสร้างจริง 
ส่วนงานระบบ
อาคาร (M&E 
ASBUILT 
DRAWINGS)
กรณีศึกษา
โครงการ โรงแรม
เวฟพัทยา 

Tekla BIM 
sight 

พบว่า โปรแกรม 
Tekla BIM sight 
นั้น สามารถใช้ในงาน
โครงสร้างได้ดีกว่า 
งานระบบสุขาภิบาล
เนื่องจากตัว
โปรแกรมมีข้อมลู
ส าเร็จรูปของเหล็ก
อย่างครบถ้วน 

ผู้วิจัยได้น า โปรแกรม 
Archicad ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่อยู่ในกลุ่ม 
BIM มาจ าลองงาน
สถาปัตยกรรม หลงัจาก
เปลี่ยนวัสดุปูพื้นแล้ว
เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง
ของวัสดุแต่ละชนิด 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E28 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง 
เครื่องมือใน

การวิจัย 
ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

นางสาวภัทร
วรรณ ธราพร 

2557 โครงสร้างปัจจัยที่
ส่งเสริมการใช้
วิศวกรรมคุณค่า
ในการออกแบบ
อาคารโดยการ
วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน 

- แบบสอบ 
ถาม  
- โปรแกรม 
SPSS 

พบว่า โครงสร้าง 
ปัจจัยถูกแบ่งเป็นสี่
กลุ่ม พร้อมน้ าหนัก
ความส าคัญดังนี้ 
“การออกแบบระบบ 
40%” “การ
ออกแบบภายนอก
อาคาร 30%” “การ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรมและ
ตกแต่งภายใน 26%” 
และ “การออกแบบ
โครงสร้าง 4%”  

มีความสอดคล้อง
เกี่ยวกับปัญหาในการใช้
วิศวกรรมคุณค่าใน
ประเทศซึง่ยังไม่มกีาร
แพร่หลายอย่างเป็น
ระบบมากนกั 

นายสุพฤทธ์ิ 
ตั้งพฤทธ์ิกุล  

และ 
 นายณัฐวุฒิ 
สวัสดิ์สุข 

2558 การใช้งาน และ
แนวทางการ
ผลักดัน Building 
Information 
Modeling (BIM) 
ในประเทศไทย 

แบบสอบ 
ถาม 

พบว่า ในปัจจบุันผูท้ี่
เกี่ยวข้องกบั 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ส่วนมาก ยังไม่รูจ้ัก
และไม่สามารถใช้ 
BIM ได้ เนื่องจาก
การเข้าไม่ถึง BIM 
เพราะซอฟต์แวรท์ี่มี
ราคาสูงซึ่งอาจไม่คุ้ม
ทุน  

สอดคล้องกบัข้อมูลใน
การสมัภาษณ์ผู้จัดการ
โครงการแหง่หนึ่งว่า 
ข้อจ ากัดในการน า BIM 
มาใช้ คือ ราคาของ
โปรแกรมที่สงู ซึ่งอาจจะ
ไม่คุ้มในการน ามาใช้งาน
จริง 

Nam Bui , 
Christoph 

Merschbroc
k , Bjørn Erik 
Munkvold 

2560 การทบทวน
แบบจ าลองข้อมูล
อาคาร เพื่อการ
ก่อสร้างใน
ประเทศก าลัง
พัฒนา 

การทบทวน
วรรณกรรม 

พบว่า BIM ได้รับการ
ยอมรบัในประเทศที่
พัฒนาแล้ว แต่
ส าหรับประเทศที่
ก าลังพฒันานั้นหาได้
ยาก เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดหลายอย่าง  

มีความสอดคล้อง
เกี่ยวกับข้อจ ากัดในการ
ใช้งาน BIM ในประเทศ
ไทย จากการสัมภาษณ์
ผู้จัดการโครงการแห่ง
หนึ่ง  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อให้เล็งเห็นถึงประโยชน์การน าเทคโนโลยี BIM กับวิศวกรรมคุณค่าเข้ามาใช้งานก่อสร้าง 
     2. เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุในงานพื้น และการเลือกใช้วัสดุตามหลักวิศวกรรคุณค่า 
     3. เพื่อจ าลองแบบโครงการคอนโดมิเนียม 3 มิติ และถอดปริมาณราคาเปรียบเทียบระหว่างวัสดุตามแบบ
กับวัสดุตามหลักของวิศวกรรมคุณค่าทั้งโครงการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ศึกษาทฤษฎี งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นข้ันตอนในการหาสิ่งที่เริ่มตั้งสมมติฐาน เริ่มหาศึกษาทฤษฎี  และงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดขอบเขตของงานศึกษา และทราบถึงข้อมูลที่จะท าให้
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้ังสมมติฐานไว้ได้ 

2. การวิเคราะห์คุณค่าตามหลักการของวิศวกรรมคุณค่า 
   2.1 การเลือกโครงการหรือเป้าหมาย (Project selection Phase) 
        2.1.1 ในกรณีศึกษานี้ ได้เลือกแบบโครงการคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดแบบ “Low Rise” 

อยู่ใจกลางเมืองกรุง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถลดข้ันตอนการ
ด าเนินงานการเลือกสรรวัสดุตามหลัก VE 3 วิธี เพื่อน าไปสู่การลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก่อสร้างต่อไป  

       2.1.2 วิธีการเลือกเป้าหมาย คือการเลือกจากรายการบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BILL 
OF QUANTITIES : BOQ) ที่มีต้นทุนสูงที่สุดในงานสถาปัตยกรรม  และสามารถเปรียบเทียบวัสดุ เพื่อให้
สามารถเห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจน เช่น งานพื้น เพื่อน าการใช้ BIM มาจ าลอง เพื่อให้เห็นภาพ และใช้
หลักวิศวกรรมคุณค่าในการช่วยลดปัญหาในการด าเนินงาน เพื่อการลดต้นทุน และลดระยะเวลาการก่อสร้าง
ให้สั้นลง  

   2.2 การรวบรวมข้อมูล ( Information Phase) 
    ข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ส าหรับงานวิศวกรรมคุณค่าในกรณีศึกษาน้ี 

1. ข้อมูลของอาคารชุดแบบ “Low Rise” 
2. ข้อมูลชนิด และประโยชน์ของวัสดุปูพื้น 
3. ข้อมูลการท างานหน้างาน 
4. ราคาวัสด ุ

   2.3 การวิเคราะห์หน้าท่ีการท างาน (Function Analysis Phase) ในข้ันตอนน้ีมีการท างานดังนี้ 
1. จ าแนกงานตามเป้าหมายที่ต้องการท าการวิจัย 
2. หาค าจ ากัดความของ แตล่ะหน้าที่ของวัสดุที่ท าการจัดหมวดหมู่ในงานข้างต้น 
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   2.4 การสร้างสรรค์ความคิด เพ่ือปรับปรุง (Creation Phase) 
ข้ันตอนนี้ เป็นการสร้างสรรค์ความคิดทางบวก และประเมินหลาย ๆ ความคิดโดยมี

จุดมุ่งหมายให้กระบวนการผลิตบรรลุถึงหน้าที่การท างานหลักเป็นส าคัญ  โดยค านึงว่าควรใช้วัสดุอะไรมาท า
หน้าที่เหล่าน้ี โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. สร้างแบบจ าลองเสมือนจริงซึ่งแบบต้นฉบับทางคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรม Archicad 22 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์คุณสมบัต ิ
3. เลือกวัสดุที่มีค่าจากการวิเคราะห์คุณสมบัติสูงที่สุด 3 ล าดับแรก 
4. ท าการสร้างแบบจ าลองเสมือนจริงทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแบบจ าลองเสมือนจริง แต่

ปรับเปลี่ยนวัสดุตามค่าการวิเคราะห์คุณสมบัติสูงที่สุด 3 ล าดับแรก และถอดปริมาณวัสดุที่เปลี่ยนแปลง 
5. น ามาคิด B/C ratio เพื่ อเลือกวัสดุที่ มีความคุ้มค่าด้านราคา  เพื่ อเลือกวัสดุปูพื้น

เปรียบเทียบ 
   2.5 การทดสอบ และพิสูจน์ (Investigation Phase) 
  2.5.1 น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบอาคารที่พักอาศัยแบบใหม่ ที่มีความคุ้มค่าที่สุด 

2.5.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามคุณภาพของค่า  B/C ratio 
  2.5.3 ท าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของโครงการ 
   2.6 สรุปข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

      ตารางท่ี 2: แสดงมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ 
 

ชนิดของวัสดุท่ีได้รับการรับรอง มาตรฐานการรับรอง 
- ไม้ปาเก้  
- พื้นไวนิล  
- กระเบื้องยาง  
- ไม้เอ็นจิเนียร์   
- พื้นไม้จริง  

มาตรฐานอุตสาหกรรม 
- ไม้ลามิเนต 
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ชนิดของวัสดุท่ีได้รับการรับรอง มาตรฐานการรับรอง 
- หินอ่อน  
- กระเบื้องแกรนิตโต้   
- หินแกรนิต 

 
 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี BIM กับ วิศวกรรม

คุณค่าเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง เป็นการศึกษาชนิดของวัสดุปูพื้น และการเลือกใช้วัสดุตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูคุณสมบัติวัสดปุูพื้นในห้องรบัแขก, พักผอ่น, ครัวต่อเนื่อง, ห้องนอน 
 

ตารางท่ี 3: แสดงการวิเคราะหผ์ลคุณสมบัตวัิสดุปพูื้นในห้องรับแขก, พักผ่อน, ครัวต่อเนื่อง, ห้องนอน 
 

ล าดับ คุณสมบัต ิ
ไม้เอ็น
จิเนียร์ 

พื้นไม้จริง 
ไม้ลามิ
เนต 

ไม้ปาร์เก้ 
ไม้พื้นเบอร์

ซีเมนต ์
กระเบื้อง
ยาง/ไวนิล 

1 ปลวก  และแมลงกัดกินไม้ กิน กิน ไม่กิน กิน ไม่กิน ไม่กิน 
2 ทนฝน  และความชื้น ไม่ทน ไม่ทน ไม่ทน ไม่ทน ทน ทน 
3 ทนต่อรังสี UV ทน ทน ทน ทน ขึ้นอยู่กับสีที่ทา ทน 
4 การลามไฟ ลามไฟ ลามไฟ ไม่ลามไฟ ลามไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ลามไฟ 

5 
การบ ารุงรักษาในระยะ
ยาว 

ต่ า สูง สูง สูง สูง สูง 

6 การติดตั้ง ง่าย รวดเร็ว 
ง่าย 

รวดเร็ว 
ใช้เวลา 

ง่าย 
รวดเร็ว 

ง่าย รวดเร็ว ง่าย รวดเร็ว ง่าย รวดเร็ว 

        
จากการศึกษาคุณสมบัติวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุปูพื้นชนิดต่าง ๆ ของวัสดุปู

พื้นในห้องรับแขก, พักผ่อน, ครัวต่อเนื่อง และห้องนอน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่าพื้นไม้เอ็นจิเนียร์  
โดยก าหนดคุณสมบัติเด่นทั้งหมด 6 ข้อดังตารางที่ 1 เพื่อน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติเด่น-ด้อย ของวัสดุปูพื้น
ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ไม้เอ็นจิเนียร์, พื้นไม้จริง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้, ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์  และกระเบื้องยาง  
เพื่อน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติว่าวัสดุชนิดใดมีความคุ้มค่าด้านคุณภาพมากที่สุด หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลไปแปลง
ผลเป็นตัวเลขดังตารางที่ 3 ดังนี้ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูวัสดปุูพื้นในหอ้งรับแขก พักผ่อน ครัวต่อเนื่อง หอ้งนอน 
 
 
 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E32 

ตารางท่ี 4: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุปูพื้นในห้องรับแขก พักผ่อน ครัวต่อเนื่อง ห้องนอน 
 

 
จากการวิเคราะห์ผลของข้อมลูในตารางที่ 4 โดยการน ามาเข้าสูตรในโปรแกรม Excel เพื่อสร้างตาราง

วิเคราะห์คุณสมบัติ 
3. ปัญหาหลงัการติดตัง้วัสดุปูพื้น  

 
ตารางท่ี 5: ปัญหาทีพ่บหลงัการติดตัง้วัสดุในส่วนห้องรับแขก พักผ่อน ครัวต่อเนือ่ง ห้องนอน 
 

ปัญหา รูปภาพประกอบ การแก้ไขปัญหา 
 

1. รอยต่อพื้นไม ้
 

 

 

 

ให้ช่างเข้ามาตรวจสอบหน้างาน และ
ทายาแนว สีที่ใกลเ้คียงกับพื้นไม้ เพื่อ
ปิดร่อง 
 
 

 2. พื้นไม้เกิด
การยวบ 

 

ให้ช่างเข้าผ่าพื้นไมส้่วนทีเ่กิดการยวบ  
และใช้กาวลาเทก็ซส์ าหรับติดไม้ ทาให้
ครบ 4 ด้าน จากปกติทาแค่ 2 ด้าน  
และติดลงไปใหม ่

ล าดับ คุณสมบัติ ไมเ้อ็นจิเนียร์ พ้ืนไมจ้ริง ไมล้ามเินต ไมป้าเก้ ไมพ้ื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบ้ืองยาง/ไวนิล

1 ปลวก และแมลงกัดกินไม้ 0 0 1 0 1 1

2 ทนฝน และความชืน้ 0 0 0 0 1 1

3 ทนต่อรังสี UV 1 1 1 1 0 1

4 การลามไฟ 0 0 1 0 1 1

5 การบ ารุงรักษาในระยะยาว 0 1 1 1 1 1

6 การติดต้ัง ง่าย รวดเร็ว 1 0 1 1 1 1

2 2 5 3 5 6ผลรวมข้อเด่น
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ปัญหา รูปภาพประกอบ การแก้ไขปัญหา 
 

3. หน้าพื้นไม้
เป็นรอย 

 

ให้ช่างท าการประเมินจ านวนแผ่นไมท้ี่
เป็นรอย เพื่อสั่งของ หลงัจากนั้นก็ผ่า
ไม้ที่เป็นรอย เพือ่ท าการใส่แผ่นไม้ 
แผ่นใหมล่งไปแทน 

4. พื้นไม้เกิด
การบวม 

 

ให้ช่างเข้ามาประเมินจ านวนแผ่นไม้ที่
บวม เพื่อสั่งของ  และน ามาติดตั้งใหม่ 
หลงัจากนั้นก็ท าการตรวจสอบหา
ปัญหาหลกัที่ท าให้พื้นไมเ้อ็นจเินียร์
เกิดการบวม  เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 
 

   
  4. ราคารวมวัสดุปพูื้น 

 
ตารางท่ี 6: แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูวัสดุปพูื้นในห้องรบัแขก, พักผ่อน, ครัวต่อเนื่อง, ห้องนอน 
 

ชนิดวัสดุปูพ้ืน ราคารวมโครงการท่ี 1 ราคารวมโครงการท่ี 2 หมายเหต ุ
1. ไม้เอ็นจิเนียร ์ 5,120,758.90 5,120,758.90 พื้นไม้เดิม 
2. กระเบื้องยางลายไม ้ 2,701,841.78 2,701,841.78 วัสดุเปรียบเทียบ 
3. ไม้ลามิเนต 4,976,710.40 4,976,710.40 วัสดุเปรียบเทียบ 
4. ไม้พื้นไฟเบอร์
ซีเมนต ์

5,245,607.40 5,245,607.40 วัสดุเปรียบเทียบ 

 
5. การวิเคราะห์วัสดุปูพื้นด้วยหลกัการวิศวกรรมคุณค่า 

         5.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์กระเบื้องยางลายไม้ 
สูตร B/C ratio                      =               Budget 
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                                                               Cost 
แทนค่า                              =              5,120,758.90 

                                                           2,701,841.78 
ผลลัพธ์                              =               1.90 
จากการหาค่า B/C ratio ของกระเบือ้งยางพบว่ามีผลลัพธ์เท่ากับ 1.90 
 

    5.2 ตารางผลการวิเคราะห์วัสดปุูพื้นทั้ง 3 ชนิด 
 

ตารางท่ี 7: ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุปูพื้นในห้องรับแขก, พักผ่อน, ครัวต่อเนื่อง, ห้องนอน 
 

ชนิดวัสดุเปรียบเทียบ ค่า B/C ratio  โครงการท่ี 1 ค่า B/C ratio โครงการท่ี 2 
1. กระเบื้องยางลายไม ้ 1.90 1.85 
2. ไม้ลามิเนต 1.03 1.03 
3. พื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต ์ 0.98 0.98 

 
6. การสร้างแบบจ าลองโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ตามวัสดุปูพื้นต้นฉบับ และวัสดุตามหลักของ

วิศวกรรมคุณค่า 3 อันดับแรกที่มีค่าความคุ้มค่า B/C ratio สูงสุด 
 

ตารางท่ี 8: ตารางแสดงภาพการจ าลองโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ตามวัสดุปูพื้นต้นฉบับ และวัสดุตาม
หลักของวิศวกรรมคุณค่า 3 อันดับแรกที่มีค่าความคุ้มค่า B/C ratio สูงสุด 
 

แบบวัสดุปูพ้ืน โครงการท่ี 1 โครงการท่ี 2 

1. พื้นไม้เอ็นจเินียร ์

  

2. กระเบื้องยางลายไม ้
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แบบวัสดุปูพ้ืน โครงการท่ี 1 โครงการท่ี 2 

3. ไม้ลามิเนต 

  

4. พื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต ์

  
 

 
จากตารางที่  8 จะแสดงภาพการจ าลองจากโปรแกรม Archicad 22 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

แตกต่าง ของการใช้วัสดุปูพื้นที่ผ่านหลักการของวิศวกรรมคุณค่าและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน สามารถเพิ่ม
ข้อเสนอในการเลือกใช้วัสดุ อีกทั้งยังสามรถถอดปริมาณได้แม่นย า 
 
ผลการวิจัย และอภิปราย 

จากผลการวิจัย พบว่าการประยุกต์ใช้ BIM ในงานวิศวกรรมคุณค่า เข้ามาช่วยในงานก่อสร้างนั้น
สามารถช่วยในการตัดสินใจ และประเมินราคาได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวัสดุชนิดนั้นอีกด้วย 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีผลการใช้ข้ันตอนการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของวิศวกรรมคุณค่าของ    
ชัพวิทย์ รื่นนารีนารถ, (2557)  ที่กล่าวว่าการใช้ข้ันตอนการวิเคราะห์ของวิศวกรรมคุณค่าน้ัน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับอาคารที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้ันตอนการวิเคราะห์ของวิศวกรรมคุณค่า เป็นข้ันตอน
ที่มองหน้าที่ของแต่ละวัสดุ และปรับปรุงเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าที่หลัก ส่วนหน้าที่รองอาจจะตัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น
ออกไปได้ เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นออกไป จึงส่งผลไปถึงการลดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ และสามารถ
ประมาณราคาได้ก่อสร้างได้แม่นย า ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี Building Information Modeling (BIM) ของ 
สุพฤทธ์ิ ตั้งพฤทธ์ิกุล และณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข, (2558) ที่กล่าวว่าการน า BIM มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง คือ 
สามารถสร้างแบบที่เป็นตัวแทนสามมิติของอาคารที่บูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้ โดยศูนย์บูรณาการวิศวกรรม
แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering, 
CIFE) ได้ศึกษาประโยชน์ในการใช้ BIM จาก 32 โครงการก่อสร้าง พบว่า BIM สามารถลดการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 40 สามารถประมาณราคาก่อสร้างได้แม่นย าไม่เกินร้อยละ 3 สามารถลดเวลา
การประมาณราคาก่อสร้างลงมากกว่าร้อยละ 80 สามารถลดปัญหาความขัดแย้งจากแบบได้มากกว่าร้อยละ 
10  และสามารถลดเวลาด าเนินโครงการได้มากกว่าร้อยละ 7  
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สรุป 
จากการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ BIM ในงานวิศวกรรมคุณค่า หมวดงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา

โครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม”สามารถสรุปผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุปูเปรียบเทียบพบว่า กระเบื้องยางลายไม้มีผลการวิเคราะห์

คุณสมบัติเด่น เท่ากับ 6 หรือ 100% ซึ่งมากที่สุดส าหรับการวิเคราะห์หาคุณสมบัติที่มีความเทียบเท่า หรือ
มากกว่าพื้นไม้เอ็นจิเนียร์  และจากการวิเคราะห์ด้วยวิศวกรรมคุณค่าจากสูตร B/C Ratio พบว่ากระเบื้องยาง
ลายไม้มีค่า B/C Ratio มากที่สุด แสดงว่ามีความคุ้มค่าด้านราคามากที่สุดจากการเปรียบเทียบวัสดุปูพื้น
ทั้งหมด 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชัพวิทย์ รื่นนารีนารถ, (2557). การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่า และบิม เป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโดย 
 วิเคราะห์อุณหภูมิ ในอาคารที่พักอาศัย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อน าแนวทางทฤษฎีการเร่งงาน และโปรแกรม  Primavera  
มาประยุกต์ใช้บริหารโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีกลางบางซื่อ) โดยการศึกษาแผนงานโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง และสร้างแบบจ าลองการเร่งงานโดยใช้ทฤษฎี CPM และทฤษฎีค่าใช้จ่าย  
เพื่อวิเคราะห์แผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง  

ในการสร้างแบบจ าลองด้วยการศึกษาแผนงานหลักของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง การเร่ง
งานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการลดเวลาการท างานที่ล่าช้าจากแผนงานเดิมถึง 3% โดยการเร่งงานแต่ละงาน
ต้องเร่งงานที่มีค่าเวลาลอยตัวติดลบมากที่สุดไปถึงงานที่ติดลบน้อยที่สุด ซึ่งงานที่มีค่าเวลาลอยตัวติดลบมาก
ที่สุด คืองานวิกฤตที่สุด ในการเร่งงานแต่ละครั้งต้องพิจารณาความสอดคล้องของงานน้ัน ๆ ว่ามีผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง 3 ด้าน คือ ด้านเวลา, ด้านต้นทุน และด้านคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างแบบจ าลองการเร่งงานจากแผนงานครั้งที่ 1 ตามแผนงานหลักที่มีความ
ล่าช้าอยู่ 3.72% ระยะก่อสร้างเท่ากับ 2,661 วัน หลังจากการเรง่งานวิกฤตในหมวดงานสถาปตัยกรรม ซึ่งเป็น
หมวดงานที่มีเวลาลอยตัว และหมวดงานโถงทางเดินผู้โดยสาร ฝั่งทิศตะวันออก, งานโรงก าจัดของเสีย หรือ
ห้องก าจัดขยะ, งานห้องโถงทางเข้า พบว่าระยะเวลารวมลดลง 2,640 วัน ซึ่งสามารถเร่งเวลาได้  21 วัน  
คิดเป็น 0.789% ในหมวดงานสถาปัตยกรรม, งานโถงทางเดินผู้โดยสาร ฝั่งทิศตะวันออก, งานโรงก าจัดของ
เสีย หรือห้องก าจัดขยะ, งานห้องโถงทางเข้า โดยประกอบด้วย 60 กิจกรรมย่อย จาก 2,807 กิจกรรมตาม
แผนงานทั้งหมด 
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ค าส าคัญ : ทฤษฎีการเร่งงาน, ค่าใช้จ่ายทางตรง, โปรแกรม Primavera 
 
ABSTRACT  
 The purpose of the study was found by the relationship between the crashing time 
and the Primavera program in management of the red line project (Bang Sue Grand Station) 
created the study was used by the project for the construction of the red line project, then 
create a crashing modelling via CPM theory and cost theory. Finding the relationship of the 
red line construction project plan via CPM theory and cost theory. Next step created model 
from the study of the baseline plan of the red line project. This article expected to reduce 
the delay time from the original duration by up to 3.72% via crashing each task to accelerate 
the most negative float to the least negative float. The most negative float is the most 
critical work. In each Activity acceleration, it must consider the consistency of the work that 
has 3 related effect: time, cost and quality. 

The result indicated that creating a model for crashing time of the red line project, It 
showed the master plan found that according to the master plan with a delay of 3.72%, the 
total time equal 2,661 days after the crashing time of the crisis in the architectural category 
which was the most negative float WBS. i.e. the Passenger Hall East side, waste disposal 
plant or waste disposal room, entrance hall found that the total time decreased equal 2,640 
days, which can crashing time to 21 days, equivalent to 0.789% in the category of 
architecture, the passenger hall East side, waste disposal plant or waste disposal room, 
entrance hall1, which consists of 60 sub-activities from 2,807 activities according to all plans. 

 
Keywords:  Crashing time, Direct Cost, Primavera 

 
บทน า  

งานก่อสร้างเป็นงานผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีลักษณะแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ คือเป็นงานที่
ต้องใช้เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ โดยการด าเนินงานต้องอยู่ในท้องถ่ิน หรือสถานที่ที่มีสภาพภูมิประเทศที่
แตกต่างกัน ภายใต้สภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยนได้ตลอด ซึ่งท าให้ยากต่อการการควบคุมคุณภาพ,ปริมาณ,ต้นทุน 
และเวลา ที่ความเสี่ยงสูงในกรณีงานมีระยะเวลาที่ยาวนาน อาจท าให้ต้นทุนวัสดุสูงข้ึน ท าให้ต้องรับผิดชอบ
ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงตามระยะเวลา หรือท าให้ขาดทุนได้ ดังนั้นในโครงการก่อสร้างจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการอย่างมีระบบ เพื่อวางแผน และควบคุมโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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โดยประยุกต์เทคนิคการจัดการโครงการมาใช้ในโครงการก่อสร้างด้วยเทคนิค PERT และ CPM เพื่อ
เร่งงาน  และลดเวลาในงานท างานในสายงานที่เป็นงานวิกฤต ลักษณะการท างานที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันจะ
ด าเนินการตามแผนหลักในการด าเนินการของโครงการซึ่งเป็นแบบบาร์ชาร์ต (Bar Chart) โดยจะพิจารณา
เพียงงานหลัก ๆ ในการก่อสร้างโดยมิได้ท าการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของงานหลักและงานย่อยต่าง ๆ ใน
โครงการคืองานใดบ้างโดยมิได้ท าให้การด าเนินงานในแบบปกตินั้น ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพราะ
ไม่เห็นภาพชัดของโครงการว่างานใดบ้าง คืองานหลักส าคัญของโครงการที่ไม่สามารถจะล่าช้าได้เพราะถ้าหา
กว่างานหลักล่าช้าจะมีผลให้โครงการไม่อาจเสร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการจัดเตรียมเพื่อจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไว้ล่วงหน้า โดยมีการจัดแบ่งข้ันตอน และจัดล าดับข้ันของการท างานต่าง ๆ การบริหารงานก่อสร้างต้องอาศัย
วิธีการและเทคนิคการจัดการ เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ลงตัว ภายใต้กรอบของคุณภาพ, ต้นทุน  และเวลาที่
ก าหนดก าลังคน (Manpower), วัสดุก่อสร้าง (Material), เครื่องจักร (Machine), เงินทุน (Money) และการ
จัดการ (Management) เพื่อผลักดันโครงงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ปัจจุบันแผนงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงมีความล่าช้า 3.72% เนื่องจากการติดปัญหา
การก่อสร้างที่ช้าต้ังแต่ต้นจึงส่งผลต่องานอื่น ๆ ซึ่งหมวดงานที่ล่าช้า คือ หมวดงานเครื่องกลและท่อใต้อาคาร 
งานไฟฟ้า ซึ่งท่อมีขนาดใหญ่จึงเกิดความล่าช้า เพราะไม่สามารถเข้างานสถาปัตยกรรมได้ จึงส่งผลต่องานอื่น ๆ  
ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการเร่งงานในสายงานวิกฤต โดยใช้ทฤษฎีการเร่งงาน เพื่อน าแนวทางนี้ไป
ปรับปรุงให้ทันกับแผนงาน ณ ปัจจุบัน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานความรู้ส าหรับใช้ใน
การศึกษาโดยมีประเด็นการค้นคว้าเป็นดังต่อไปนี้ 
 1.  ทฤษฎี 
      1.1  ทฤษฎีการวางแผนและควบคุมโครงการแบบ CPM 
                      อาจอง สุขประเสริฐ (2559) กล่าวว่า ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมี
การวางแผนเพราะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ต้องก าหนดข้ันตอนในการท างาน และควบคุมความก้าวหน้าของ
โครงการเป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคนิคของการบริหารโครงการที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เทคนิค PERT และ CPM  
ข้ันตอนที่ส าคัญของวิธีการวางแผนระบบ Critical Path Methods (CPM) ก็คือการเขียนโครงข่ายให้แสดง
ข้ันตอนและความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อย วิธีวิถีวิกฤต นิยมเรียกกันว่า CPM เป็นเทคนิควิธีการวางแผนและ
ควบคุมงาน ตลอดจนการก าหนดตารางท างานที่ได้ผลวิธีหนึ่ง ส่วนมาก CPM จะใช้ได้กับงานทุกประเภทที่มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ และมุ่งเน้นทางด้านคุณภาพของงาน เพื่อหวังผลในประสิทธิภาพของงานเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้าง คุณค่าที่ส าคัญของ CPM อีกอย่างหนึ่ง คือ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลง
เป็นอันมาก 
      1.2  ทฤษฎีค่าใช้จ่าย 
                         สุทิน  สุวรรณนที (2552) กล่าวว่า การวางแผนงานก่อสร้างต้องค านึงถึงค่าใช้ค่ายในงาน
ก่อสร้างให้เข้าใจในงานก่อสร้างทั่วไปจะแบ่งค่าใช้จ่าย ออกเป็น 2 ประเภท คือ  ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct 
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Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท ากิจกรรมโดยตรง ซึ่งก าหนดได้แน่ชัด ว่าเกิดจากกิจกรรมใด เช่น ค่าจ้าง
แรงงาน ค่าใช้จ่ายส าหรับวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ - อุปกรณ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect 
Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น 
เงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่าส านักงาน เป็นต้น 
      1.3  ทฤษฎีการเร่งงาน 
                      สุทิน  สุวรรณนที (2552) กล่าวว่า การเร่งงาน เป็นการวิเคราะห์ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลากับค่าใช้จ่าย (Time Cost Tradeoffs) และกิจกรรมวิกฤต คือ กิจกรรมที่ส าคัญ ถ้ากิจกรรมวิกฤตเสร็จช้า
กว่าที่ก าหนดไว้โครงการก็เสรจ็ช้าไปด้วย ดังนั้น การควบคุมกิจกรรมวิกฤต จึงมีผลต่อการก าหนดการแล้วเสร็จ
ของโครงการด้วย ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเร่งงานให้เสร็จเร็วข้ึน สามารถท าได้โดยการเร่งให้กิจกรรมวิกฤต 
เสร็จเร็วกว่าก าหนด ซึ่งจะท าได้โดยการเพิ่มทรัพยากร เช่น คนงาน เวลา หรือเครื่องมือในการด าเนินการ แต่ก็
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนกว่าการท างานตามปกติ ซึ่งสามารถค านวณ ได้ดังนี้ 

                         =   
Cc-Cn

Tn-Tc
  

 

              Cc : Crash Cost         =   ค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการ 
   Cn : Normal Cost       =   ค่าใช้จ่ายปกติ 
   Tc : Crash Time         =    เวลาเร่งโครงการ 
   Tn : Normal Time       =    เวลาปกติ 
 

       2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E41 

ตารางท่ี 1: แสดงการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง ปี  ชื่อเรื่อง 
เครื่องมือใน

งานวิจัย 
ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

นายประวิทย์   
แก้วเจรญิ 

2552 การลดการท างานเสรจ็
ล่าช้าโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค 
CPM :  กรณีศึกษา 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่าง 

เทคนิค CPM การน าเทคนิค CPM มา
ใช้ในงานก่อสร้างนี้  ท า
ให้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างลดลง และ
ราคาค่าก่อสร้างทัง้หมด
เหลือ 9,689,811 บาท 
และยังสามารถ
วิเคราะหเ์ส้นทางวิกฤต 
ในงานบางงานได้ท าให้
หลงัจากค านวณทั้ง
หมดแล้วเสร็จ 

มีความสอดคล้องกบั
เทคนิค CPM ที่
น ามาใช้ในงาน
ก่อสร้าง โดยที่แบง่
งานหลกัออกเป็นงาน
ย่อย ประมาณการ
ระยะเวลาค่าใช้จ่ายใน
ส่วนต่าง ๆ  

นายสุทิน  
สุวรรณนท ี

2552 การศึกษาเปรียบเทียบ
ในการบริหารงาน
ก่อสร้างโดยวิธีบาร์
ชาร์ตกับวิธีสายงาน
วิกฤต 

CPM ด้วยการ
ใช้โปรแกรม 
Microsoft 
Project 2007 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ในการบริหารงาน
ก่อสร้าง ซึ่งเดิมใช้วิธี
บาร์ชาร์ต โดย
เปรียบเทียบกับวิธีการ
บรหิารโดยใช้วิธีสาย
งานวิกฤต 

หากล่าช้าจะกระทบ
กับงานต่าง ๆ  ของ
โครงการใหล้่าช้าไป
ด้วย การแก้ปัญหา
งานล่าช้า เช่น เพิ่มคน
, เพิ่มเครื่องจักร หรือ
วิธีอื่น ซึ่งข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมของแต่
ละเหตุการณ์ 
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ชื่อผู้แต่ง ปี  ชื่อเรื่อง 
เครื่องมือใน

งานวิจัย 
ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

นายอาจอง 
สุขประเสริฐ 

2559 การประยุกตเ์ทคนิค 
PERT/ CPM ในการ
จัดการกจิกรรมในงาน
ก่อสร้างบ้านจัดสรร 

PERT และ 
CPM 

การประยุกต์ใช้เทคนิค 
PERT และ CPM ใน
การวางแผนและ
ควบคุมโครงการ
ก่อสร้างบ้านจัดสรร 
โดยจะมุง่เน้นให้ทราบ
งานวิกฤติในโครงการ 
จัดท าโครงสร้างการ
จัดแบ่งงาน (Work 
breakdown 
structure) และ
รายละเอียดของงาน 
(Work package) 

งานวิจัยน้ีได้จัดท า
รายละเอียดของงาน 
เพื่อควบคุมความ
ผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึน และสร้าง
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง  
 

นายชาติศักดิ์ 
ปานสมบัต ิ

2553 การศึกษาเปรียบเทียบ
โปรแกรมวางแผนงาน
ก่อสร้างระหว่าง 
Primavera กับ 
Microsoft Project 

โปรแกรม
Primavera 
กับ Microsoft 
Project 

การศึกษาเปรียบเทียบ
โปรแกรมวางแผนงาน
ก่อสร้างระหว่าง 
Primavera กับ 
Microsoft Project 
โดยค านึงถึงการ
เปรียบเทียบฟงัก์ช่ัน
การใช้งาน ข้อดี  
ข้อจ ากัด รวมถึงความ
ยากง่าย 

มีความสอดคล้องกบั
โปรแกรม Primavera 
ที่มีความเหมาะสมใน
การใช้งานกับโครงการ
ที่มีขนาดใหญ่ ส่วน
โปรแกรม Microsoft 
Project มีความ
เหมาะสมในการใช้
งานกับโครงการขนาด
เล็ก หรือโครงการทีม่ี
ลักษณะไม่ซบัซ้อน 
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ชื่อผู้แต่ง ปี  ชื่อเรื่อง 
เครื่องมือใน

งานวิจัย 
ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

MUHAMMAD 
REDHO BIN 
MARDZUKI 

2556 โครงการใน
อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง: การศึกษากล
ยุทธ์ความท้าทายและ
ผลกระทบ 

แบบสอบถาม พบว่า การระบุกลยทุธ์
ที่สามารถใช้ในโครงการ
ไดส้ าเรจ็นัน้ จะระบุ
ความท้าทายในการจบ
โครงการ และตรวจสอบ
ความสมัพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการล่าช้า
ของโครงการ จาก
ผลกระทบของต้นทนุ
เวลา และคุณภาพ 

สอดคล้องกบัข้อมูลใน
การสมัภาษณ์ว่าความ
ล่าช้าของงานทีเ่กิดข้ึน 
และแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไข
งาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อสร้างแบบจ าลองการวางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
2. เพื่อค านวณหาค่าใช้จ่ายทางตรงในงานกอ่สร้าง หลังจากใช้ทฤษฎีการเรง่งานแล้ว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเร่งงานในการบริหารโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสแีดง
และการวางแผนควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยใช้เทคนิค CPM และทฤษฎีการเร่งงานร่วมกับ
โปรแกรม Primavera P6 ในการด าเนินงานเพื่อก าหนดวิธีการก่อสร้าง, ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง และการจัดอันดับความส าคัญของงานก่อสร้างที่จะด าเนินการก่อนหรือหลัง ให้มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน โดยแบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1: แสดงแนวเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ – รังสิต และรูปภาพการด าเนินการก่อสร้าง 
ท่ีมา: สืบค้นเมือ่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และการสมัภาษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทย  
  

ท าการวิจัยเฉพาะตัวสถานีกลางบางซื่อ งบประมาณในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง เฉพาะตัว
สถานีกลางบางซื่อ Bang Sue Station (สถานีกลางบางซื่อ)  งบประมาณ 15,988,566,248 บาท และท าการ
เร่งงานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2: แสดงตัวอย่างงานทีก่ าลงัเร่ง ครั้งที่ 1 - 55 
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 จากภาพที่ 2 พบว่าการเร่งงานในหมวดงาน Architecture and Electrical & Mechanical Ventilation 
System Works (สถาปัตยกรรม และ งานระบบไฟฟ้า & ระบบระบายอากาศเชิงกล) : ผลจากการเร่งงานในงานน้ี 
ครั้งที่ 1 – 55  ค่าเวลาลอยตัว (Total Float) จากเดิม -200 มีการเปลี่ยนแปลงเป็น -125 

ภาพท่ี 3: แสดงตัวอย่างงานทีก่ าลงัเร่ง ครั้งที่ 56 - 57 
  

จากภาพที่ 3 พบว่าการเร่งงานในหมวดงาน โถงทางเดินผู้โดยสาร ฝั่งทิศตะวันออก (Drop – off Area 
East) : ผลจากการเร่งงานในงานนี้ ครั้งที่  56 - 57  ค่าเวลาลอยตัว (Total Float) จากเดิม -146 มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็น -125  

ภาพท่ี 4: แสดงตัวอย่างงานทีก่ าลงัเร่ง ครั้งที่ 58 - 60 
  

จากภาพที่  4 พบว่าการเร่งงานในหมวดงาน โรงก าจัดของเสีย หรือห้องก าจัดขยะ (Waste / 
Garbage Room) : ผลจากการเร่งงานในงานนี้ ครั้งที่ 58 - 59 ค่าเวลาลอยตัว (Total Float) จากเดิม -125 
มีการเปลี่ยนแปลงเป็น -65 แต่ผลจากการเร่งงานในงานน้ี ครั้งที่ 60 ค่าเวลาลอยตัว (Total Float) ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ยัง -60 เหมือนเดิม 

1.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
     เป็นข้ันตอนเริ่มตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ัง

ไว้ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา และศึกษาแผนงานโครงการรถไฟฟ้า 
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สายสีแดง สัญญาที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดขอบเขต และสมมติฐานในการวิจัยที่
ผู้วิจัยสนใจศึกษา และยังทราบถึงข้อมูลที่เป็นไปได้ เพื่อให้ผู้ศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้ข้อมูลที่
ศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจ 

2.  ศึกษาแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง 
     2.1  ศึกษาความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง เดือนตุลาคม 2561 สัญญาที่ 1  
    2.2  การรวบรวมข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สัญญาที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ ข้อมูลที่ใช้ใน

กรณีศึกษา มีดังนี้ 
          2.2.1  แผนงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สัญญาที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ 
            2.2.2  ข้ันตอนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง 
            2.2.3  ทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน 
3.  เครื่องมือในการวิจัย  

                 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้ทฤษฎีการเร่งงาน โดยเก็บข้อมูล
จากแผนงานโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง สัญญาที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ และค่าใช้จ่ายในการท างาน จากนั้นท า
การค านวณสายงานใหม่ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับแผนงานเดิม โดยใช้โปรแกรม Primavera ร่วมด้วย 

4.  ขั้นตอนการสรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 
     4.1  สรุปการท าแบบจ าลองแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเฉพาะตัวสถานีกลางบาง

ซื่อ โดยใช้โปรแกรม Primavera ร่วมด้วย 
     4.2  น าเสนอผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีเร่งงานร่วมกับโปรแกรม เพื่อสร้างแบบจ าลองการวางแผนงาน
ก่อสร้าง ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเฉพาะตัวสถานีกลางบางซื่อ โดยใช้
โปรแกรม Primavera วิเคราะห์ และสร้างแบบจ าลองในการเร่งงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
แผนงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จากการศึกษาทฤษฎีเร่งงานในการเร่งเวลา และการกระชับช่องว่างของ
งานเข้าหากัน เพื่อให้งานสามารถน าเนินต่อกันได้ และลดความล่าช้าในการก่อสร้าง 

ส่วนท่ี 1 ผลการเร่งสายงานวิกฤต 
 การเร่งงานในสายงานวิกฤต เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ถ้ากิจกรรมวิกฤตเสร็จช้ากว่าที่ก าหนดไว้โครงการก็
เสร็จช้าไปด้วย ดังนั้น การควบคุมกิจกรรมวิกฤตจึงมีผลต่อการก าหนดการแล้วเสร็จของโครงการด้วย การเร่ง
งานให้เสร็จเร็วข้ึน สามารถท าได้โดยการเร่งให้กิจกรรมวิกฤตให้เสร็จเร็วกว่าก าหนด ซึ่งจะท าได้โดยการเพิ่ม
ทรัพยากร เช่น คนงาน, เวลา หรือเครื่องมือในการด าเนินการ หากมีการเร่งงานเกิดข้ึน จะต้องวิเคราะห์ได้ว่า 
ควรเร่งกิจกรรมใดบ้าง จึงจะท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานดีที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด 

หมวดงานที่ต้องเร่งงาน มีดังนี้ 
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          1.    Architecture and Electrical & Mechanical Ventilation System Works (สถาปัตยกรรม 
และ งานระบบไฟฟ้า & ระบบระบายอากาศเชิงกล) มีค่า Total Float ที่ -200  
          2.    Drop – off Area East (โถงทางเดินผู้โดยสาร ฝั่งทิศตะวันออก) มีค่า Total Float ที่ -146 
          3.    Waste / Garbage Room (โรงก าจัดของเสีย หรือห้องก าจัดขยะ) มีค่า Total Float ที่ -125 
          4.    Entrance Hall (ห้องโถงทางเข้า) มีค่า Total Float ที่ -60 

การวิเคราะห์ผล เมื่อท าการเร่งงาน ซึ่งจะท าได้โดยการเพิ่มทรัพยากร จากคนงาน และเครื่องจักร 
ระยะเวลาที่สามารถลดได้จากเดิม  2,661 วัน เหลือ 2,640 วัน โดยกิจกรรมที่สามารถเร่งมากที่สุด คือ  
งาน Architecture and Electrical & Mechanical Ventilation System Works (สถาปัตยกรรม และ งานระบบ
ไฟฟ้า & ระบบระบายอากาศเชิงกล) 

 

 
ภาพท่ี 5: แสดงผลก่อนการเร่งงาน มีระยะเวลาการด าเนินงาน เท่ากับ 2,661 วัน 
ท่ีมา : การค านวณผลด้วยโปรแกรม Primavera 
 

 
ภาพท่ี 6: แสดงผลหลังการเร่งงาน เหลือระยะเวลาการด าเนินงาน เท่ากับ 2,540 วัน สามารถลดระยะเวลาจา
การท างานลดได้ เท่ากับ 21 วัน 
ท่ีมา : การค านวณผลด้วยโปรแกรม Primavera 
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ตารางท่ี 2: แสดงสถิติการท างานจากการค านวณผลด้วยโปรแกรม Primavera 
 

Statistics Scheduling/Leveling Results 

Projects (โครงการ) 1 
Projects Scheduled/Leveled (โครงการที่ก าหนดเวลาไว้ 
และระดับ) 1 

Activities (กิจกรรม) 2,807 
Activities Scheduled/Leveled (กิจกรรมตามก าหนดการ 
และระดับ) 2,807 

Not Started (ยังไม่เริ่มต้น) 520 
Relationships with other projects (ความสัมพันธ์กับ
โครงการอ่ืนๆ) 0 

In Progress (ก าลังด าเนินการ) 634 Data Date (วันที่ข้อมูล) 15/11/17 
Completed (แล้วเสร็จ) 1,653 Earliest Early Start Date (วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด) 15/11/17 
Relationships (ความสัมพันธ์) 3,127 Latest Early Finish Date (วันที่เสร็จสิ้นล่าสุด) 08/12/18 
Activities with Constraint 
(ข้อจ ากัดกิจกรรม) 155 

  

 
ส่วนท่ี 2 ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ 

สายงานวิกฤตและการท างานที่ล่าช้ากว่าก าหมดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงมีผลต่อค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง ทั้งนี้จึงมีการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการท างานล่าช้าโดยการท าแบบจ าลองการเร่งงานในตัว
สถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้งานที่ล่าช้าสามารถท าต่อเนื่องกันได้ เพื่อลดปัญหาช่องว่างในการท างาน  และ
กระซับเวลาในการท างานให้ต่อเนื่องกัน การเร่งงานนี้ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มข้ึนแต่ในงานเร่งงาน
สามารถลดเวลาท างานได้ วิเคราะห์ผลได้ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ผล  : ค่าใช้จ่ายทางตรง   =   
15,988,566,248

2,661
 

     =   6,008,480.363 ต่อวัน 
                                        

                                    ลดได้               =  21 x  
6,008,480.363 

15,988,566,248 
 x 100             

 ตารางท่ี 3: แสดงเปอร์เซ็นต์ และค่าใช้จ่ายตามแผนงานสถานีกลางบางซื่อ       

   =  0.789 % 
จากตารางที่  3  พบว่าค่าใช้จ่ายของสถานีกลางบางซื่อ เท่ากับ 15,988,566,248 บาท แผนงานหลัก 

Description Price ( Baht ) plan (%) Actual (%) 
Bang Sue Station (สถานีกลางบางซ่ือ)   15,988,566,248 86.20 82.48 
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เท่ากับ 86.20% และด าเนินการจริง 82.48% 
 

ตารางท่ี 4: แสดงเปอร์เซ็นต์ตามแผนงาน ปี 2018 
 

 
 
จากตารางที่  4  พบว่าในเดือนธันวาคม 2018 การด าเนินงานจริง มีความก้าวหน้ามากกว่าแผนงาน

เดิม อันเนื่องจากปัจจุบันมีการเร่งงานให้เร็วข้ึน เพื่อให้ความก้าวหน้าสะสมสอดคล้องกับแผนงานเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7: แสดง s-curve เปอรเ์ซ็นต์ตามแผนงาน ปี 2018 
ท่ีมา: การวางแผนงานด้วยโปรแกรม Excel 

 
จากภาพที่ 7 พบว่าแผนงานท างานจริง มีความล่าช้าจากแผนงานเดิมอยู่ 3.72% ข้อมูล ณ เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ส่วนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบกับแผนงานเดิม 
หมวดงานที่ต้องเปรียบเทียบกับแผนงานเดิม มีดังนี ้

          1.   Architecture and Electrical & Mechanical Ventilation System Works (สถาปัตยกรรม 
และ งานระบบไฟฟ้า & ระบบระบายอากาศเชิงกล)  
          2.    Drop – off Area East (โถงทางเดินผู้โดยสาร ฝั่งทิศตะวันออก)  
          3.    Waste / Garbage Room (โรงก าจัดของเสีย หรือห้องก าจัดขยะ)  
          4.    Entrance Hall (ห้องโถงทางเข้า) 

สรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบกับแผนงานเดิม จากการเปรียบเทียบแผนงานเดิมกับแผนงานที่ท าการ
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เร่ง คือ แผนงานเดิม วันที่เริ่ม 04/03/13 วันที่เสร็จ 15/06/20 และแผนงานที่ท าการเร่ง วันที่เริ่ม 04/03/13 วันที่
เสร็จ 01/04/20 จะเห็นได้ว่า แผนงานที่ท าการเร่ง วันที่แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานเดิม 2 เดือน 14 วัน ตามภาพ ดังนี ้

 

 
ภาพท่ี 8: แสดงแผนงานเดมิ วันที่เริ่ม 04/03/13 วันที่เสร็จ 15/06/20 
ท่ีมา: การค านวณผลด้วยโปรแกรม Primavera 
 

ภาพท่ี 9: แสดงแผนงานที่ท าการเร่ง วันที่เริ่ม 04/03/13 วันที่เสร็จ 01/04/20 เร็วกว่าแผนเดิม 2 เดือน 14 วัน 
ท่ีมา: การค านวณผลด้วยโปรแกรม Primavera 
 
สรุป  

ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลแผนงานและการด าเนินได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ
ประกอบการศึกษาจาก รฟม. การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และไดศึ้กษาแผนงานการเร่งงานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดงโดยใช้ (CPM) คือการเขียนโครงข่ายให้แสดงข้ันตอน และความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อย 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีขององจอง สุขประเสริฐ, (2559) ที่กล่าวว่า CPM เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวางแผน  
และควบคุมงานเป็นโครงข่ายแสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง  ๆ มาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเร่งงาน และ 
นายชาติศักดิ์ ปานสมบัติ, (2553) ในเรื่องโปรแกรมวางแผนงานก่อสร้างจะใช้โปรแกรม Primavera เพื่อ
วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองในการเร่งงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเพื่อจะท าการเร่งงานลด
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เวลาการท างานที่ล่าช้าในการก่อสร้าง และสรุปผลการท างาน โดยการสร้างแผนงานจ าลองของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงในโปรแกรม Primavera  และท าการเปรียบเทียบแผนงานเดิมก่อนเร่งงานกับ
แผนงานจ าลองที่เร่งงานแล้ว ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดเวลาได้ 21 วัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง 
0.789% ในหมวดงานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า & ระบบระบายอากาศเชิงกล, งานโถงทางเดินผู้โดยสาร 
ฝั่งทิศตะวันออก, งานโรงก าจัดของเสีย หรือห้องก าจัดขยะ, งานห้องโถงทางเข้า ประกอบด้วย 60 กิจกรรม
ย่อย จาก 2,807 กิจกรรมตามแผนงานที่เลือกเร่งงาน 
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บทคัดย่อ  

Atrial fibrillation  คือภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมาก โดย
ภาวะนี้มีโอกาสเกิดข้ึนสูงเมื่อมีอายุเพิ่มข้ึน ผู้ป่วยที่มีอาการ AF มีโอกาสที่จะเกิดสภาวะการเต้นผิดจังหวะที่
ร้ายแรงข้ึนเช่น Ventricular fibrillation ซึ่งสามารถท าให้เสียชีวิตได้ โดยผู้ป่วย AF จ าเป็นต้องให้แพทย์
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาเพื่อใช้ใน
การท านายการสิ้นสุดของสัญญาณ AF ซึ่งเป็นโจทย์การวิจัยของ Annual PhysioNet/Computers in 
Cardiology Challenge ครั้งที่ 5 โดยเป็นการจ าแนกข้อมูลสัญญาณของกลุ่ม non-terminating AF กับกลุ่ม 
terminating AF วิธีการจ าแนกของในงานวิจัยน้ีคือแบบจ าลอง Convolutional neural network ซึ่งที่นิยม
อย่างมากในการจ าแนกข้อมูลชนิดที่เป็นรปูภาพ ผลการทดลองพบว่าระบบที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาน้ันสามารถ
จ าแนกข้อมูลกลุ่ม non-terminating AF และ Terminating AF ได้ที่ค่า Sensitivity เท่ากับ 65±12% และ
ค่า Specificity เท่ากับ 89±8% 

 
ค าส าคัญ: ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ  โครงข่ายประสาทเทียม การประมวลผลภาพ 

 
ABSTRACT  

Atrial fibrillation is an arrhythmia that is common in older people. AF patient has a 
chance to become serious arrhythmias such as ventricular fibrillation which can cause 
sudden cardiac death. Therefore the AF patients need to be monitored closely by doctors. 
The objective of this research is to apply the ECG image data to predict the end of the AF 
signal, which is the challenge in the 5 th Annual PhysioNet / Computers in Cardiology 
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Challenge. This research proposed the method for using electrocardiogram image to classify 
between non-terminating AF and terminating AF groups. Convolutional Neural network 
model which is widely used in image classification was employed in this study. The results 
showed that the proposed method can achieve the performance of classification at 65±12% 
of sensitivity and 89±8% of specificity. 

 
Keywords: Atrial Fibrillation, Neural Network, Image Processing 

 
บทน า  

ในปัจจุบันทางการแพทย์มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ ( Atrial fibrillation ) ที่มีอัตรา
เพิ่มมากข้ึนทุกปี โดยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดนี้มีโอกาสเกิดสูงเพิ่มข้ึนตามอายุ ภาวะหัวใจห้องบนเต้น
ผิดปกติเป็นภาวะที่ร้ายแรงทีสุ่ด ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะนี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับโรคหัวใจ
ชนิดอื่น ๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โรคลิ้นหัวใจรั่ว จะพบภาวะหัวใจห้องบน
เต้นผิดปกติได้สูงข้ึนด้วย ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งไม่มีอาการโดยตรง แต่มาพบแพทย์ด้วยผลของอาการแทรกซ้อน
โดยเฉพาะอัมพาตตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  

ในงานวิจัยน้ีทางผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการท านายผลการสิน้สุดของอาการ AF โดยการวิเคราะห์จากภาพ
ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่วมกับการจ าแนกด้วยวิธีการ Convolutional Neural Network (CNN) ในการสร้าง
แบบจ าลองการท านายน้ันทางผู้วิจัยได้ท าการทดสอบบนแพลทฟอร์มของ Tensorflow ผลจากการท านาย
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้กับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย AF ต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิธีการท านายการสิ้นสุดของ Atrial Fibrillation สามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ ในป ี
ค.ศ. 2018 Joseph M.Bumgarner และคณะน าเสนองานผลงานวิจัยเรื่อง Smartwatch Algorithm for 
Automated Detection of Atrial Fibrillation (Joseph M.Bumgarner และคณะ, 2018) โดยได้ท าการ
ทดสอบอุปกรณ์บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจทีเ่รียกว่า Kardai Band ร่วมกับ Apple Watch ในการติดตามผูป้่วย 
AF จากผู้ป่วย 100 คน สามารถตรวจจบั AF ได้ความแม่นย าที่ sensitivity 93% และ specificity 84% 
งานวิจัย ‘Fibrillatory Wave Analysis of the Surface ECG to Predict Termination of Atrial 
Fibrillation โดย S Petrutiu และคณะ (S Petrutiu, AV Sahakian, J Ng, S Swiryn 2004) ใช้ข้อมูลของ
คลื่นหัวใจ AF ชนิด Non-terminating (N),  Soon terminating (S) และ Terminating (T) อย่างละ 10 file 
ในการวิเคราะห์แยกความแตกต่างระหว่างกลุม่ต่างๆโดยแบง่การทดสอบออกเป็น 2 ชุด คือ วิเคราะห์แยก
ความแตกต่างระหว่าง N และ T และระหว่าง S และ T จากงานวิจัยพบว่าค่าความถ่ีสูงสุด (Peak 
frequency) ของแต่ละกลุม่เป็นดังนี้ค่าความถ่ีสูงสุดที ่6.5±0.8 Hz ส าหรบักลุ่ม N ค่าความถ่ีสูงสุดที ่5.3±0.4 
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Hz ส าหรบักลุ่ม T และค่าความถ่ีสูงสุดที่ 5.2±0.6 Hz ส าหรับกลุ่ม S 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. เพื่อน าข้อมูลภาพของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของสัญญาณ AF 
4. เพื่อพัฒนาการท านายการสิ้นสุดของ AF โดยใช้ Convolutional Neural Network 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ฐานข้อมูล 
ข้อมูลที่ ใช้ ในการวิจัย คือ The AF Termination Challenge Database จ ากฐาน ข้อมู ลของ 

Physionet (PhysioNet,2555: ออนไลน)์  โดยข้อมูลที่น ามาศึกษาประกอบด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย AF 
จ านวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 (กลุ่ม N) เป็นกลุ่มที่ยังคงสภาวะ AF หลังจากสิ้นสุดการบันทึกสัญญาณ และกลุ่ม
ที่ 2 (กลุ่ม T) เป็นกลุ่มที่สภาวะ AF เกิดการสิ้นสุดทันที่หลังจากสิ้นสุดการบันทึกสัญญาณ ในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยสัญญาณ ECG ความยาว 1 นาทีจ านวน10 สัญญาณ โดยแต่ละสัญญาณจะถูกบันทึกด้วยความถ่ี
ในการสุ่มเท่ากับ 128 Hz รูปที่ 1 แสดงภาพตัวอย่างสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ได้มาจากฐานข้อมูล คลื่นไฟฟ้า
หัวใจกลุ่ม N และ T ประกอบด้วยข้อมูลทั้งสิ้นกลุ่มละ 10 file ดังนี ้

กลุ่ม N : n01,n02,n03,n04,n05,n06,n07,n08,n09,n10                                    
  กลุ่ม T : t01,t02,t03,t04,t05,t06,t07,t08,t09,t10 
โดยข้อมูลนีจ้ะถูกแบง่ออกเป็นชุดข้อมลูฝกึสอน (Training set) และข้อมลูทดสอบ (Test set) ในงานวิจัยครัง้
นี ้

 

ภาพท่ี 1: ตัวอย่างสญัญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ได้จากฐานข้อมูล 
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ขั้นตอนการเตรียมภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   
  ในข้ันตอนน้ีจะด าเนินการตัดแบ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจออกเป็นลูกคลื่นและจัดเก็บข้อมลูบันทึก

เป็นข้อมลูภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในรปูที่ 2 

 

ภาพท่ี 2: ข้ันตอนการเตรียมภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 

ในข้ันตอนหาต าแหน่งของ R PEAK นั้นจะใช้วิธีการ THRESHOLDING METHOD ซึ่งเป็นวิธีการแบบง่ายใน
ระบุหาต าแหน่งของ R WAVE ในคลื่นไฟฟ้าหัวใจในแต่ละลูกคลื่น เมื่อได้ต าแหน่งของ R WAVE แล้วจะท าการตัด
สัญญาณโดยท าการเพิ่มระยะทางด้านซ้ายและขวาของจุด PEAK ทั้งข้ึนอยู่กับระยะห่างของ RR INTERVAL เพื่อให้
ได้รูปภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ดังแสดงในรูปที่  3 โดยสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ถูกตัด
ออกมาจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของภาพในนามสกุล .JPG  

 
ภาพท่ี 3: การแบง่คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 
 รูปที่ 4 แสดงภาพตัวอย่างของลูกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย AF ในกลุ่ม N และ กลุ่ม T โดยคลื่นไฟฟ้า
หัวใจของกลุ่ม N  คือ คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะผิดปกติแบบ NON-TERMINATING AF โดยคลื่นหัวใจในลักษณะ
นี้สัญญาณการกระตุกของรูปคลื่น P จะหายไป และคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลุ่ม T  คือ คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะ
ผิดปกติแบบ TERMINATE AF โดยคลื่นไฟฟ้าหัวใจในลักษณะนี้สัญญาณการกระตุกของรปูคลืน่ P ที่ตรวจพบมาก

ระบุต าแหน่ง 
 R Wave 

  

ตัดแบ่ง 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

  

จัดเก็บข้อมูล 

ในแบบรูปภาพ 

  

สัญญาณ 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

ชุดข้อมูลภาพ 

ลูกคลื่นไฟฟ้า

หัวใจ 
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ข้ึนเกือบจะเป็นปกติ มีเพียงส่วนน้อยของการวัดสัญญาณที่ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณการกระตุกของรูปคลื่น 

P ได้ โดยข้อมูลที่ได้จะมีสัญญาณการกระตุกของรูปคลื่น P เป็นส่วนใหญ่ของสัญญาณตลอดการวัดสัญญาณ
คลื่นหัวใจ 

 
ภาพท่ี 4: ตัวอย่างคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ตัดออกมาใช้ในการทดลอง 

 
แบบจ าลองระบบ  CNN และค่าพารามิเตอร ์
Convolutional neural networks : CNN  คือระบบโครงข่ายประสาทเทียมที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูล โดยสถาปัตยกรรมของ CNN ประกอบด้วยหลาย Layer ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว ที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแยกหาลักษณะจ าเพาะ (feature) ของกลุ่มข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อนม โดย CNN นั้นท าให้กระบวนการประเภทการรับรู้ (perceptual tasks) มีประสิทธิภาพ CNN นั้น
มักจะถูกใช้เพื่อการสกัด feature จากข้อมูลประเภทที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบหรือไม่ได้มีโครงสร้างเป็นรูปแบบ
เฉพาะตัว (unstructured data) อย่างเช่น รูปภาพ (image) เป็นต้น(Chatchawan Niyomthum, 2560: 
ออนไลน์)  

 

(ก) สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจในกลุ่ม N (ข) สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจในกลุ่ม T 
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ภาพท่ี 6: โครงสร้างการท างานของ CNN 
 
รูปที่ 6 แสดงโครสร้างแบบจ าลอง CNN ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ โดยประกอบด้วย HIDDEN LAYER จ านวน 4 

ช้ัน  โดย HIDDEN LAYERS ช้ันที่  1-3 จะประกอบด้วยส่วนหลักๆ  คือ CONVOLUTION ACTIVATION และ MAX 

POOLING ดังแสดงในรูปที่ 7  
 

 
ภาพท่ี 7: โครงสร้างภายใน Hidden Layer 1 ถึง 3 

 
 แต่ละข้ันตอนภายในโครงสร้างของ Hidden Layer 1 ถึง 3 มีรายละเอียดของการท างานดังต่อไปนี้ 
(Phasit Charoenkwan,2559: ออนไลน์) 

- Convolution layers เป็นข้ันตอนที่จะสร้าง Filter มาสแกนรูป input เพื่อแยกองค์ประกอบ

ของรูปออกมา เช่น ขอบ สี รูปทรง เป็นต้นโดยใน model จะใช้ filter ขนาด 3x3 จ านวน 32 

filter ใน Hidden Layer ที่ 1 และ 2 ส่วนใน  Hidden Layer ที่ 3 จะใช้จ านวน filter ทั้งหมด 

64 filter  
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- Activation เป็น Convolution operator โดยเป็นการ  activation แบบ Rectified Linear 

Units (Relu) โดยจะท าข้อมูลมีความเป็นเชิงเส้น 

- Pooling layers เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ปรับขนาดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงโดยที่รายละเอียดของ 

input ยังครบถ้วนเหมือนเดิม โดย Pooling มีประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มความไวในการ

ค านวณและแก้ปัญหา over fitting  โดยจาก Model จะเป็นการสร้าง Matrix ขนาด 2x2 วาง

ต่อๆกันไปจนครบทั้งภาพ โดยพิจารณาว่าใน Matrix ขนาด 2x2 ที่มีค่ามากที่สุดให้คงค่านั้นไว้ที่

เหลือตัดทิ้ง โดยในข้ันตอนนี้เริ่มต้นขนาดของรูปภาพเท่ากับ 510x510 pixel เมื่อผ่าน Hidden 

ที่ 1 จะมีขนาด 255x255 pixel ต่อมาจะผ่าน Hidden ที่ 2 จะมีขนาด 126x126 pixel และ

สุดท้ายเมื่อผ่าน Hidden ที่ 3 จะมีขนาด 62x62 pixel 

ส่วน Hidden layers ช้ันที่ 4  จะประกอบไปด้วยส่วนหลกัๆ คือ  Flatten, Dense, Activation และ 
Dropout ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
ภาพท่ี 8: โครงสร้างภายใน Hidden Layer 4 

 
แต่ละข้ันตอนภายในโครงสร้างของ Hidden Layer 4 มีรายละเอียดของการท างานดังต่อไปนี้ (Phasit 

Charoenkwan, 2559: ออนไลน์) 
- Flatten เป็นการแปลงข้อมูลจากข้อมูลเดิมเป็นแบบ 2D เปลี่ยนข้อมูลภาพเป็น 1D 

- Dense จะท าหน้าที่รับ output จาก Convolution layers ที่ออกมาเข้ามายัง 64 Neuron 

โดยใช้ activation แบบ Rectified Linear Units (ReLu) เพื่อความง่ายในการค านวณและ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

-     Activation เป็น Convolution operator โดยจะ activation แบบ Rectified Linear Units 

(ReLu) โดยจะท าให้ค่า pixel ที่ได้แต่ล่ะจุดไม่ติดลบ 
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- Dropout เป็นการ random ข้อมูลเพื่อน ามาตัดออกเอาบางส่วนมาพิจารณาเป็นค าตอบของ 

Model เนื่องจากไม่สามารถใช้ทั้งหมด มีประโยชน์ในเรื่องเพิ่มความไวในการค านวณและ

แก้ปัญหา over fitting โดยในส่วนของ Model ได้ก าหนดเอาไว้ที่ 0.5 (50%) ของข้อมูล

ทั้งหมด 

- ท าการ Dense อีก 1 รอบโดยในครั้งนี้ใช้เพียง 1 Neuron 

- ส่วนสุดท้ายคือ  Activation เป็น Convolution operator โดยจะ activation แบบ Sigmoid 

เพื่อน ามาค านวณและแยกแยะกลุ่มของข้อมูล 

การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประเมินประสิทธิภาพ  
ในข้ันตอนการแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกสอนและทดสอบระบบนั้นใช้หลักการ K-fold Crossing 

validation  โดยในงานวิจัยน้ีใช้จ านวนการแบ่งที่ค่า K เท่ากับ 2 จะแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกัน โดยกลุ่ม
ข้อมูลแรกจะน าไปใช้ในการฝึกสอนระบบและกลุ่มข้อมูลที่เหลือจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบ หลังจาก
นั้นข้อมูลทั้งสองจะถูกสลับเพื่อน ามาใช้ฝึกสอนและทดสอบอีกรอบ ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองในงานวิจัยจะ
สามารถแบ่งได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1: กระบวนการจัดแบง่ข้อมลูในการฝึกฝนและทดสอบระบบ 
 

รอบที่ 1 
Training Set Test Set 

ไฟล์ จ านวนภาพ ไฟล์ จ านวนภาพ 

กลุ่ม N n01, n03, n05, n07, n09   353 n02, n04, n06, n08, n10   408  

กลุ่ม T t01, t03, t05, t07, t09   636 t02, t04, t06, t08, t10    537 

      
     

รอบที่ 2 
Training Set Test Set 

ไฟล์ จ านวนภาพ ไฟล์ จ านวนภาพ 

กลุ่ม N  n02, n04, n06, n08, n10    408 n01, n03, n05, n07, n09   353  

กลุ่ม T  t02, t04, t06, t08, t10     537 t01, t03, t05, t07, t09    636 
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การประเมินประสิทธิภาพผลทดสอบของระบบจะน าเสนอด้วยค่าความไว (Sensitivity) และค่าจ าเพาะ 
(Specificity) โดยการค านวณค่า Sensitivity และ Specificity เป็นไปตามสมการที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
 

FNTP

TP
ySensitivit


      (1) 

 

FPTN

TN
ySpecificit


      (2) 

 
โดยที่  TP คือค่าผลบวกจริง (True Positive)  

FN คือ ค่าผลลบที่ผิด (False Negative) 
TN คือ ค่าผลลบจริง (True Negative) 
FP คือ ค่าผลบวกทีผ่ิด (False Positive) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลจากการทดลองเพื่อท านายการสิ้นสุดของ AF โดยใช้ข้อมูลภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่วมกับแบบจ าลอง
ระบบแบบ CNN แสดงผลได้ดังตารางที่ 2 โดยในการทดสอบรอบที่ 1 นั้นระบบสามารถจ าแนกข้อมูลของกลุ่ม 
N กับกลุ่ม T ได้ที่ค่า Sensitivity เท่ากับ 74% และค่า Specificity เท่ากับ 83% ในการทดสอบรอบที่ 2 ผล
การจ าแนกได้ที่ Sensitivity เท่ากับ 57% และค่า Specificity เท่ากับ 95%  โดยค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ
การจ าแนกอยู่ที่ Sensitivity เท่ากับ 65±12% และ Specificity เท่ากับ 89±8% จากการทดลองพบว่าค่า 
Sensitivity ที่ได้จะมีค่าต่ ากว่าค่า Specificity เนื่องจากจ านวนข้อมูลของข้อมูลในกลุ่ม N มีค่าค่อนข้างน้อย
ท าให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกในกลุ่ม N จึงได้ผลที่ไม่สูง  
 
ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบการจ าแนกชุดข้อมลูกลุ่ม N และกลุ่ม T 
 

  
กลุ่ม N กลุ่ม T 

Sensitivity Specificity 
TP FN TN FP 

การทดสอบรอบที่ 1  302  106   448 89  74% 83% 

การทดสอบรอบที่ 2  200 153  602  34  57% 95%  

ประสิทธิภาพเฉลี่ย 65±12% 89±8% 
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สรุป  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาเพื่อใช้ในการท านายการ

สิ้นสุดของสัญญาณ AF ซึ่ ง เป็ นโจทย์การ วิจัยของ Annual PhysioNet/Computers in Cardiology 
Challenge ครั้งที่ 5 โดยโจทย์ที่งานวิจัยสนใจคือการจ าแนกข้อมูลสัญญาณของกลุ่ม non-terminating AF 
กับกลุ่ม terminating AF โดยวิธีการจ าแนกของในงานวิจัยนี้คือแบบจ าลอง CNN ซึ่งที่นิยมอย่างมากในการ
จ าแนกข้อมูลชนิดที่เป็นรูปภาพ และในการแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนและทดสอบระบบใช้วิธีการ k-fold 
crossing validation ผลการทดลองในงานวิจัยสามารถที่จะจ าแนกข้อมูลกลุ่ม N และข้อมูลกลุ่ม T ได้ที่ 
Sensitivity เท่ากับ 65±12% และ Specificity เท่ากับ 89±8% ซึ่งผลการทดลองที่ได้เป็นการศึกษาเบื้องต้น 
โดยข้อจ ากัดในการท าวิจัยน้ี คือข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการทดสอบมีจ านวนที่ยังไม่มากพอในกระบวนการ
ของ Machine learning ส่วนแบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัยน้ีสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ ซึ่งอาจท าให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนน้ี และจ าเป็นต้องเพิ่มกระบวนการ pre-processing ที่เหมาะสมก่อนที่จะน าเข้าสู่ระบบ  
การวิจัยน้ีเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการท าเทคโนโลยีในปัจจุบันคือ Machine learning ที่มุ่งเน้นไปในด้าน
การจัดการรูปภาพเป็นหลักมามีส่วนร่วมกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งอาจประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านอื่นๆ
ต่อไปในอนาคต  
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บทคัดย่อ  

การเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของคนใน
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งเส้นทางที่เรือผ่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย เช่น ป้อมพระสุเมรุ 
ตลาดวังหลัง สนามหลวง พระบรมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร และเอเชียทีค  
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เป็นต้น ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ ไม่รู้จักและยังไม่เคย
เดิ น ท า ง ไป ท่ อ ง เที่ ย ว  ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น นี้  โ ด ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Android 
Studio, SQLite, Genymotion ในการพัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเทีย่วที่อยู่ใกลก้ับบริเวณท่าเรือต่าง ๆ  ของเรือด่วนเจ้าพระยา รวมทั้งแสดง
ข้อมูลของท่าเรือ ข้อมูลการเดินเรือ และแผนที่แสดงพิกัดของท่าเรือต่าง ๆ ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยการท างานของแอปพลิเคชันนั้น ผู้ใช้งานสามารถค้นหาท่าเรือที่อยู่ใกล้ตนเอง และศึกษา
เส้นทางของท่าเรือก่อนออกเดินทางจริง เพื่อลดเวลาและอ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชัน การประเมินแอปพลิเคชันโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน
ท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) เพื่อน ามาพิจารณาด้านการออกแบบและฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ว่า
มีการตอบสนองต่อผู้ใช้เพียงพอหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.25 

 
ค าส าคัญ: เรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้ม ท่องเที่ยว แอปพลิเคชันบนมือถือ 
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ABSTRACT  
Travelling by Chao Phraya Express Boat (the orange flag) is a travelling option for 

people in Bangkok. In addition, the route that the express boat goes through has many 
tourist attractions such as Phra Sumen Fort, Wang Lang Market, Sanam Luang, the Royal 
Grand Palace, Temple of the Holy Jewel Image (Wat Phra Keaw), Arunratchawararam 
Temple, and Asiatique the Riverfront. Despite the tourist attractions are in existence, some 
tourists do not know and have never visited them. Therefore researchers developed a 
mobile application using Android Studio, SQLite and Genymotion programs. The application 
is applicable on Android mobile Operating System, purposely used to introduce the tourist 
attractions nearby the Chao Phraya Express Boat’s piers as well as present the piers’ 
information, boat trip information, and map of the piers’ location in both Thai and English 
languages. Users can search for nearby piers and learn the travelling route and piers before 
their actual boat trip. These save some times and provide comfort for the boat trip for the 
mobile application users. The assessment of the mobile application was performed using a 
survey on their satisfaction towards the Travelling by Chao Phraya Express Boat (the orange 
flag) mobile application. The results were taken into consideration whether the design and 
features of the mobile application were responsive enough for the mobile application users. 
The assessment results shows that user satisfaction level was very satisfy at the average of 
4.25. 

 
Keywords: Chao Phraya Express Boat, Orange Flag, Travel, Mobile Application 

 
บทน า  

ปัจจุบันการเดินทางโดยเรอืเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางทีผู่้คนนิยมใช้บรกิาร โดยเส้นทางทีเ่รอื
ด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ผ่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าไปเยี่ยมชม 
แต่ยังมีผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) อีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่าน้ัน 
ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายจากอุปกรณ์ 
สมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือการน าแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ และอ านวยความสะดวก 

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้เห็นถึง
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ทัศนียภาพในมุมต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลแอปพลเิคชันที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการพัฒนา  
แอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ดังนี้ 

สุพั ตรา ก าลั งมาก (2555) ได้ ศึกษาการพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ส่ ง เสริมการท่ องเที่ ยว 
กรุงรัตนโกสินทร ์โดยเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความ
สะดวก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา มีการ
น าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตามท่าเรือในเส้นทางเรือของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา มีฟังก์ชัน Nearby 
สามารถบอกท่าเรือใกล้เคียงต าแหน่งปัจจุบันของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งบอกวิธีการเดินทางไปยังท่าเรือได้ มี
ฟังก์ชัน MyTrips ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสร้างก าหนดการท่องเที่ยวของตนเองได้ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
นักท่องเที่ยวสามารถโทรออกไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินได้ทันทีผ่านทางแอปพลิเคชัน พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย
ภาษา JAVA จัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูท้ดลองใช้อยู่ในระดับดี
มาก ข้อมูลมีความถูกต้อง มีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว และมีประโยชน์ในการใช้งาน  
 พรพิมล อุดมเกษมทรัพย์ (2558) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมลูสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และสถานที่บริการต่าง ๆ  
บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้ในแอปพลิเคชัน น าเสนอข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบ
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว และแผนที่น าทาง GPS เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเดินทางได้สะดวกมากข้ึน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุ่มผูท้ดลองใช้แอปพลิเคชันพบว่าแอปพลิเคชันมีการจัดวางองค์ประกอบสวยงาม สามารถ
ช่วยเหลือน าทางได้จริง โดยมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 
 กฤษฎา เอกศิริ และคณะ (2558) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมระบบน าเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่พัก สถานที่กิน แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ  มีระบบน าทางด้วย Google Map และสามารถแชร์ต าแหน่งพร้อม 
ความคิดเห็นผ่าน Facebook ได้ ผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ทดลองใช้พบว่า แอปพลิเคชันมีการใช้
รูปแบบและสีตัวอักษรที่เหมาะสม น าเสนอข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถประมวลผลได้รวดเรว็ มีการท างาน
ตรงตามจุดประสงค์ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 
 สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) ได้ท าการศึกษาแนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งมีแนวโน้มการ
ใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์  โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอด 
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แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่าง  ๆ ที่แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน 
โมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ (Operation System) 
และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ แอปพลิเคชันที่เพิ่มข้ึนและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนท าให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ท า
ธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมต่อและสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแม้แต่การ
เล่นเกมซึ่งมีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ท าให้บริษัทช้ัน
น าด้านโทรศัพท์มือถือหลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มอืถือ โดยเช่ือว่าจะมี
อัตราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด 
 ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ทศวรรษใหม่ของ
นวัตกรรมการสื่อสารแห่งอนาคต ซึ่งโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเป็นนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้าง
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ  เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้พกติดตัวตลอดทั้งวัน ใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร 
การบริหารจัดการข้อมูล การสื่อสารทางการตลาด และใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ คุณสมบัติเฉพาะพิเศษของ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะทีช่่วยสร้างคุณประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพน้ัน ท าให้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะได้รับความ
นิยมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ในส่วนของผู้ใช้นั้นควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับคุณสมบัติที่มาพร้อมกับ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ โดยผู้ใช้ต้องพิจารณาก่อนว่าจะซื้อรุน่ใดที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด และใช้งาน
ให้เกิดความ คุ้มค่ามากที่สุด ควบคู่กับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตลอดอายุการใช้งาน 
 ทรงยศ เจริญบุญณะ และ ชวลีย์ ณ ถลาง (2559: 59) ได้ท าการศึกษาทัศนะนักท่องเที่ยวชาวไทย
และตัวแทนประชาชน ชุมชน ต่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา พบว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวมากกว่า 1 ประการ เมื่อพิจารณารายวัตถุประสงค์พบว่าเป็น 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้มากที่สุด รองลงไป คือเพื่อความเพลิดเพลิน ด้านรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทย ท ากิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา
มากกว่า 1 ประเภท เมื่อพิจารณารายประเภท กิจกรรม พบว่า ประเภทกิจกรรมชมวัดและสถาปัตยกรรมริม
ฝั่งน้ ามากที่สุด รองลงมาเป็น ประเภทกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ า  การศึกษา
ระดับทัศนะของนักท่องเที่ยว พบว่ามีระดับทัศนะในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี
ระดับทัศนะในระดับมาก 4 ด้าน คือ 1) นโยบายและบุคลากรเหมาะสม 2) สิ่ง อ านวยความสะดวกและ
กิจกรรมท่องเที่ยวเหมาะสม 3) การด าเนินธุรกิจเหมาะสม 4) มีการปลูกจิตส านึกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมี
ระดับทัศนะในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ 1)มีจริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) มีการ
อนุรักษ์รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น
เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) และให้

ข้อมูลการเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองผู้ใช้แอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยมุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วน
เจ้าพระยา (ธงส้ม) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้านข้อมูล การออกแบบ และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยมี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้ทั่วไป ที่มีความสนใจแหล่งท่องเที่ ยวที่อยู่บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา 
สามารถเดินทางได้ด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) มีการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 30 คน 
 แอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ที่พัฒนาจะมีขอบเขตการท างานดังนี้ 

1. แสดงข้อมูลท่าเรือ 21 ท่าเรือ ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลของท่าเรือและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ
ท่าเรือนั้น ๆ ได้ 

2. แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่บริเวณท่าเรือ และบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา โดยแต่ละสถานที่จะ
แสดงข้อมูลและรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น ท่าเรือที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว วันและเวลาเปิด-ปิด 
และสามารถดูต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวผ่าน Google Maps ได ้

3. ค้นหาท่าเรือที่ใกล้เคียงต าแหน่งที่ผู้ใช้อยู่ใกล้มากที่สุด 3 ท่าเรือ จากทั้งหมด 21 ท่าเรือ โดย
ค านวณจากระยะทางตามเส้นถนน 

4. แสดงแผนที่ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานและแสดงต าแหน่งของท่าเรือ 21 ท่าเรือ ในรูปแบบ 
Google Maps 

5. จัดการภาษา สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. แสดงข้อมูลการเดินเรือ จะแสดงตารางเวลาเดินเรือ 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ จากนักท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่าง ๆ ถึงความต้องการในฟังก์ชันงานบนแอปพลิเคชัน ศึกษาข้อมูลท่าเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่แนะน าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งลงพื้นที่
จริงเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เก็บภาพถ่าย ข้อมูลพิกัดของแต่ละสถานที่ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละแอปพลิเคชัน เพื่อน าข้อมูลที่
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ได้มาพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และศึกษาภาษาและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 การวิเคราะห์และออกแบบ 
 จากการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้ออกแบบ Use Case Diagram เพื่อ
แสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ 
และการออกแบบหน้าจอการท างานของแอปพลิเคชัน ให้สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน  
 

แสดงข้อมูลท่าเรือ

แสดงข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว

ค้นหาท่าเรือ

ผู้ใช้งาน

แสดงแผนที่

จัดการภาษา

แสดงข้อมูลการ
เดินเรือ

 
 

ภาพท่ี 1 : Use Case Diagram แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) 
 
 ออกแบบจ าลองความสัมพันธ์ Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่อใช้อธิบายโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม)  
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ภาพท่ี 2 : Entity Relationship Diagram แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธง
ส้ม) 
 

     
 
ภาพท่ี 3 : ภาพหน้าแรกของแอปพลเิคชันและหน้าแสดงเมนูฟังก์ชันการท างาน 
 
 จากภาพที่ 3 แสดงหน้าแรกแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) มีการแสดงผล  
2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาในการแสดงผลได้จากเมนู เมื่อผู้ใช้เลือกภาษา
ที่ต้องการแสดงผล แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าเมนูหลัก แสดงฟังก์ ชันการท างานของแอปพลิเคชัน  
ซึ่งประกอบด้วย 1) สถานที่ เพื่อไปยังหน้าสถานที่ทั้งหมด 2) ท่าเรือ เพื่อไปยังหน้าท่าเรือทั้งหมด 3) แผนที่ 
เพื่อไปยังหน้าแผนที่ 4) ตารางเดินเรือ เพื่อไปยังหน้าตารางเดินเรือ 5) ท่าเรือที่ใกล้ เพื่อไปยังหน้าค้นหาท่าเรือ
ที่ใกล้ที่สุด 6) ตั้งค่า เพื่อไปยังหน้าตั้งค่า 
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ภาพท่ี 4 : ภาพหน้าสถานที่ทอ่งเที่ยวและหน้าแสดงข้อมูลสถานที่ 

 
จากภาพที่ 4 หน้าสถานที่ แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด เรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาไทย และเมื่อ

ผู้ใช้เลือกสถานที่ จะแสดงข้อมูลของสถานที่นั้น เมื่อผู้ใช้เลือกสถานที่จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสถานที่นั้น เช่น 
ท่าเรือใกล้เคียง วันเวลาเปิด-ปิด เป็นต้น ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเส้นทางเพื่อดูเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่นั้น
ได้  

 

 
ภาพท่ี 5 : ภาพหน้าแผนที่ของสถานที ่

 
จากภาพที่ 5 หน้าแผนที่ของสถานที่ จะแสดงเส้นทางจากท่าเรือที่ใกล้กับสถานที่นั้นไปยังสถานที่  
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ภาพท่ี 6 : ภาพแสดงข้อมูลท่าเรือ 
 

จากภาพที่ 6 แสดงข้อมูลท่าเรือทั้งหมดที่เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) จอด เรียงล าดับตามรหัสท่าเรือ 
และเมื่อเลือกทา่เรอื จะไปยังหน้าข้อมูลของท่าเรอืนั้น จะแสดงข้อมูลของท่าเรือและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง 
สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ เพื่อดูข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 

 
 

 
ภาพท่ี 7 : ภาพหน้าแผนที ่
 

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าแผนที่ แสดงต าแหน่งของผู้ ใช้และต าแหน่งของท่าเรือทั้งหมดที่เรือด่วน
เจ้าพระยา (ธงส้ม) จอด 
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ภาพท่ี 8 : หน้าแสดงตารางเดินเรือ 
 

จากภาพที่ 8 แสดงหน้าตารางเดินเรือ แสดงข้อมูลการเดินเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) จากวัดราช
สิงขรถึงนนทบุรี และนนทบุรีถึงวัดราชสิงขร 

 

   
ภาพท่ี 9 : ภาพหน้าการค้นหาท่าเรือที่ใกล้และภาพหน้าแผนที่น าทาง 
 

จากภาพที่ 9 แสดงหน้าท่าเรือที่ใกล้ จะค้นหาท่าเรือที่ใกล้จากต าแหน่งของผู้ใช้ 3 ล าดับ โดยค านวณ
ระยะทางจากเส้นทางตามถนน เมื่อเลือกท่าเรือแล้วจะไปยังหน้าแผนที่น าทาง แสดงเส้นทางจากต าแหน่งของ
ผู้ใช้งานไปยังท่าเรือที่ผู้ใช้งานเลือก 
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ภาพท่ี 10 : ภาพหน้าการตั้งค่าภาษา 
 

จากภาพที่ 10 แสดงหน้าตั้งค่าภาษา สามารถเปลี่ยนภาษาการแสดงผล 
 การพัฒนาระบบ 
 พัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ผู้วิจัยเลือกศึกษาและใช้ 
Android Studio ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ Genymotion ในการจ าลองอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนเพื่อใช้ประมวลผลการท างานจากโปรแกรมทีพ่ัฒนาด้วย Android Studio ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถใช้งาน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ 
  การทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้งานแอปพลเิคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจา้พระยา (ธงส้ม) ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่พัฒนาข้ึน กับบุคคลทั่วไปทั้งใช้และไม่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) จ านวน 30 คนโดย
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน และตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน
ท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) จากนั้นได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผลการประเมิน โดยพบว่าผู้ตอบแบบประเมินเปน็ผูช้าย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศหญิง ร้อย
ละ 33.3 และผู้ตอบแบบประเมินเคยใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยามีจ านวน ร้อยละ 53.3 และไม่เคยใช้บริการ
เรือด่วนเจ้าพระยา ร้อยละ 46.7 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ภายหลังทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อได้ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้  

แอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) แล้ว ได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ที่ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00 – 5.00 ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
(พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551) 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันด้านข้อมูล 
 

หัวข้อรายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านข้อมูล 
1. ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.20 0.61 มาก 
2. ข้อมูลที่ได้รบัถูกต้องครบถ้วน 3.70 0.53 มาก 
3. ข้อมูลอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีความชัดเจน 4.01 0.74 มาก 

รวม 3.97 0.63 มาก 
ด้านการออกแบบ 
1. การจัดวางองค์ประกอบของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม 4.50 0.51 มากที่สุด 
2. แอปพลิเคชันมีสีเหมาะสม 4.30 0.60 มาก 
3. ขนาดของรูปภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.50 0.63 มากที่สุด 
4. แอปพลิเคชันมีข้ันตอนการใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.43 0.58 มาก 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. แอปพลิเคชันช่วยวางแผนในการเดินทาง 4.07 0.74 มาก 
2. แอปพลิเคชันน้ีช่วยให้ผู้ใช้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือมากข้ึน 4.53 0.73 มากที่สุด 
3. ผู้ใช้คิดว่าแอปพลิเคชันน้ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวโดยเรอื
ด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) 

4.23 0.90 มาก 

รวม 4.28 0.79 มาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อมูลที่ได้รับ
ถูกต้องครบถ้วน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การจัดวางองค์ประกอบของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม  และขนาดของรูปภาพและตัวอักษรที่
แสดงในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ แอปพลิเคชันมีสี
เหมาะสม 

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คุณรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือมากข้ึนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ แอปพลิเคชันช่วยวางแผนในการเดินทาง 
 

สรุปผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม) ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อ

แนะน าข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และตารางการเดินเรือเส้นทางจากท่าเรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้ง
สามารถแสดงท่าเรือที่ใกล้ตัวผู้ใช้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทางไปยังท่าเรือที่ใกล้ตัวผู้ใช้ที่สุดไดเ้พื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาท่องเที่ยวโดยเรือ
ด่วนเจ้าพระยามากข้ึน สอดคล้องกับ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ที่กล่าวว่าโทรศัพท์มือถือเป็นนวัตกรรม
การสื่อสารรูปแบบใหม่ ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ และสอดคล้องกับสุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล 
(2554) ที่กล่าวว่าแอปพลิเคชันที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีเพิ่มมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ท าให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

การพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วนเจ้าพระยานั้นผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Android Studio 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและมีการเปรียบเทียบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาหาจุดบนพร่องและการ
ออกแบบที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และน ามาปรับปรุงในแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโดยเรือด่วน
เจ้าพระยา (ธงส้ม) ท าให้แอปพลิเคชันมีความสวยงามและประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน  โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้จ านวน 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 66.7 ซึ่งมีความพึงใจต่อ 
แอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการออกแบบมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการน าไปใช้ประโยชน์และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านข้อมูล 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัยนี้ เเพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสต็ อกและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการคลังอะไหล่เครื่องจักร กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก จากการศึกษา
ปัญหาพบว่าการจัดการคลังอะไหล่แบบเดิมไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เช่น อะไหล่เครื่องจักรวางที่พื้น  
มีการจัดเก็บอุปกรณ์หลายชนิดในภาชนะเดียวกัน อะไหล่เครื่องจักรวางปนกัน และไม่มีการจัดกลุ่มประเภท
ของอะไหล่ท าให้ใช้เวลาในการค้นหาอะไหล่เครื่องจักรเป็นเวลานาน ยากต่อการตรวจนับสต็อค ส่งผลให้
จ านวนการตรวจนับสต็อคอะไหล่ไม่ตรงกับจ านวนอะไหล่ที่มีอยู่จริง ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า
ปัญหาหลักคือมีการจัดการคลังอะไหล่เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสม 

จากการศึกษาอะไหล่เครื่องจักรทั้งหมด 581 รายการ สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 9 ระบบ ท าการ
จัดโลเคช่ันให้แก่อะไหล่เครื่องจักรใหม่ โดยน าทฤษฎี ABC Analysis มาใช้ในการแบ่งกลุ่ม มีการจัดท าป้าย
บ่งช้ีที่สถานที่จัดเก็บของอะไหล่เครื่องจักรและท าการปรับปรุงเครื่องมือหรือเอกสารการบันทึกสต็อคการ
เบิกจ่ายอะไหล่เครื่องจักร โดยการน าบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลัง
อะไหล่เครื่องจักรและลดความผิดพลาดในการตรวจนับสต็อกอะไหล่เครื่องจักร สามารถลดความผิดพลาด 
จากการตรวจนับสต็อคอะไหล่เครื่องจักรลดลงได้ 38.01% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะทางในการค้นหาของก่อน
และหลังลดลง จากเดิมรวมระยะทาง 72.4 เมตร หลังปรับปรุงรวมระยะทางทั้งหมด 61.7 เมตร ลดลง 10.7 
เมตร และคิดเป็นเวลารวมทั้งหมด 994 วินาที หลังปรับปรุงรวมเวลา 213 วินาที ลดลง 781 วินาที 

 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ อะไหล่เครื่องจักร 
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ABSTRACT  
The objective of this research was to study the efficiency of the production of 

machinery spare parts. Case study of plastic bottle product factory Found that the original 
spare parts arrangement was not kept in order, such as machinery parts placed on the floor 
There are many storage devices in the same container. Machine parts are mixed together 
And there is no grouping Makes it time to search for spare parts for a long time Difficult to 
count stock As a result, the number of spare parts counting does not match the actual 
number of spare parts. The researcher therefore analyzed the cause. Found that the main 
problem was the improper supply of machinery spare parts. 
 From the study of all 581 machine parts, the group can be divided into 9 systems, 
providing locations for new machine parts by using ABC Analysis to divide the group. There 
are signs indicating the location of the machine spare parts and make improvements to the 
tools or documents to record the stock, disbursement of machine parts. By using barcodes 
to manage In order to increase the efficiency of the machinery spare parts and reduce the 
error in the stock counting of machinery parts Can reduce errors From the stock counting, 
the machinery spare parts can be reduced by 38.01%, which when comparing the distance 
of the search before and after decreasing. From the original total distance of 72.4 meters, 
after a total adjustment of 61.7 meters, a total of 10.7 meters, and a total of 994 seconds, 
after 213 seconds total adjustment, reduced 781 seconds. 
 

Keywords: Performance, Spare Parts. 
 

บทน า  
ในปัจจุบันธุรกิจการผลติขวดพลาสติก มีการแข่งขันที่สูงท าให้ผู้ผลิตต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

ในหลาย ๆ ด้าน การเพิ่มอัตราการผลิต และการปรับปรุงการท างานจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญของการอยู่รอดทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ผู้ประกอบการมีความ
จ าเป็นที่จะต้องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนต่ าแต่ต้องมีประสิทธิภาพ
ที่สูงที่สุด ผู้ผลิตสินค้าต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาแข่งขันในตลาดมากข้ึน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องน าเอากล
ยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด จึงได้มีการ
คิดค้นเครื่องมือและน าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขององค์กร เช่น กลยุทธ์ด้าน  
การจัดการด้านวัสดุคงคลัง กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ด้านโล-จิสติกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วย 
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ในกระบวนการผลิต เพื่อลดหรือทดแทนแรงงานมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนเรื่องของค่าจ้างแรงงาน อีกทั้งยังเพิม่
ประสิทธิภาพของการท างานมากยิ่งข้ึน เมื่อมีการมีการน าเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการผลิต เพื่อลด
การใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือเพื่อความง่ายและสะดวกใน
การปฏิบัติงาน กิจกรรมทั้งหมดนี้จะท าให้เครื่องจักร หรือเครื่องทุ่นแรงสึกหรอ หรือช ารุดระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีฝ่ายซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เพื่อการดูแลให้เครื่องจักรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ดีและพร้อมที่จะผลิตสินค้าได้อยู่เสมอ 
 ดังนั้นจึงต้องมีกิจกรรมในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรนี้ เช่น การเลือกซื้ออะไหล่เครื่องจักร การจัด
ตารางเวลาในการซ่อมบ ารุง การจัดการพื้นที่การจัดเก็บอะไหล่ของเครื่องจักร เป็นต้น เมื่อต้องมีกิจกรรม  
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร จึงท าให้เกิดปัญหาการสั่งซื้ออะไหล่ของเครื่องจักรมาให้
เพียงพอเพื่อไม่ให้เกดิสถานะสนิค้าขาดมือ แต่หากสั่งซื้ออะไหลเ่ครื่องจักรเกินความพอเพียง อะไหล่เครื่องจักร
จะมีมากเกินกว่าที่พื้นที่จัดเก็บท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ของสินค้าคงคลัง เช่น อะไหล่เครื่องจักร
จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ อะไหล่เครื่องจักรปะปนกันหลายชนิดในช่องจัดเก็บเดียวกัน โดยจะส่งผลให้การหา
อะไหล่ไปซ่อมแซมเครื่องจักรหรือซ่อมบ ารุงเครื่องจักรนั้นล่าช้า และยากต่อการนับสต็อกินค้าคงคลัง ดังนั้น
ปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดเก็บถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะพื้นที่คลังสินค้ามีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้องมีการวางแผน  
การจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 จากโรงงานกรณีศึกษาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บและเบิกจ่ายอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป พบว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการ
อะไหล่เครื่องจักรต่าง ๆ คือ อะไหล่เครื่องจักรมีการปะปนกัน การบริหารจัดการพื้นที่การวางช้ินส่ วนที่ไม่
เหมาะสม ท าให้ไม่สะดวกในการตรวจนับสต็อค เอกสารในการรับเข้า-จ่ายออกไม่ครบ ระบบการจัดเก็บ
เอกสารที่ยังไม่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลคลังอะไหล่ท าให้เกิดความผิดพลาด จ านวน
อะไหล่เครื่องจักรไม่ตรงตามที่เบิกจ่ายจริง จ านวนอะไหล่เครื่องจักรไม่ ตรงกับการตรวจนับสต็อก และการ
ตรวจนับสต็อคล่าช้า ใช้เวลา 2 วันในการตรวจนับ ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1: แสดงความผิดพลาดในการตรวจนับสต็อคอะไหล่เครื่องจักร ประจ าเดือน กันยายน - พฤศจิกายน  

    พ.ศ.2561 
 

 

เดือน 
จ านวนรายการอะไหล่

เครื่องจักรท้ังหมด 
จ านวนรายการ

อะไหล่ท่ีตรวจนับตรง 
จ านวนรายการอะไหล่

ท่ีตรวจนับไม่ตรง 
 % ความ
ผิดพลาด 

กันยายน 581 331 250 43.03 
ตุลาคม 581 365 216 37.18 

พฤศจิกายน 581 326 255 43.89 
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 จากตารางจะพบว่ามีรายการที่ตรวจนับสต็อคไม่ตรงเป็นจ านวนมาก บางเดือนยอดอะไหล่เครื่องจักร
ในระบบมีมากกว่าอะไหล่จริง ท าให้เมื่อตรวจสอบในระบบจะพบว่ามีของอยู่จ านวนหนึ่งจึงไม่เกิดการสั่งซื้อ  
แต่เมื่อเวลาเบิกอะไหล่จริง อะไหล่ที่ต้องการกลับไม่มีท าให้ เสียเวลาในการสั่ งซื้อ เกิดความล่าช้า 
ในกระบวนการผลิต หรือในระบบตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีอะไหล่ของเครื่องจักรที่ต้องการ จึงมีการสั่งซื้อมา
ใหม่แต่เมื่อไปตรวจสอบจรงิในคลงัอะไหล่พบว่ามีอะไหลข่องเครื่องจักรที่ต้องการ อะไหลข่องเครือ่งจกัรที่สัง่มา
ใหม่ก็เกินความต้องการ จะเกิดเป็นอะไหล่ของเครื่องจักรค้างสต็อคได้ 
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยไดท าการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน ผู้วิจัยจะท าการปรับปรุงการจัดเก็บ
อะไหล เพื่อการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมถึงเสนอระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บสต็อคของ
อะไหล่เครื่องจักรให้มีความแม่นย าในการเบิกใช และใหสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

ทิพย์วัลย์ (2551) ได้ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจให้บริการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีหลังการขายจาก
การศึกษาด าเนินการขาดแคลนอะไหล่ส าหรับงานซ่อมของลูกค้า มีอะไหล่คงคลังสูง การจัดวางไม่เหมาะสม 
การบวนการเบิกจ่ายใช้เวลานานและผิดพลาดสูง และได้ปรังปรุงจ านวนรายการอะไหล่ จัดความส าคัญอะไหล่
ด้วยวิธี ABC ค านวณปริมาณจัดเก็บ สูงสุด - ต่ าสุด ออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุต าแหน่งการจัดเก็บ
อะไหล่และก าหนดรหัสระบต าแหน่งการจัดเก็บ ผลการปรับปรุงท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลัง
อะไหล่ คือ อัตราการหมุนเวียนอะไหล่คงคลังเพิ่มจาก 2.13 เป็น 3.18 ต้นทุนการจัดเก็บลดลงจาก 
1,617,922.81 บาท/ ปี เป็น 1,582,747.12 บาท/ ปี เวลาเฉลี่ยในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลง
จาก 18 นาที เป็น 13 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับอะไหล่คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 
27.53% เป็น 18.56% 

เสาวรส และณัฐวี (2552) ศึกษาโดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาวางแผนการผลิตและการจัดการ
คลังสินค้า เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการวางแผนปริมาณการ
สั่งผลิตสินค้า และช่วยแก้ปัญหาทางด้านการจัดการสินค้า เพื่อให้สามารถตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลังได้
อย่างถูกต้องและมีการจัดการภาพแบบเอกสาร อย่างเป็นระบบมากขึ้นส าหรับการพยากรณ์นั้นจะน าทฤษฎี
ของการหาปริมาณการสั่งผลิตที่ประหยัดที่สุดมาช่วยค านวณหาปริมาณการสั่งผลิตสินค้าล่วงหน้าให้มีปริมาณ
ที่เพียงพอต่อการผลิตแต่ละเดือนได้อย่างเหมาะสม และใกล้เคียงกับปริมาณการขายสินค้าจริงมากที่สุด และ
สรุปได้ว่าระบบช่วยให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลงได้ร้อยละ 53 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ทั้งหมดอยู่ในระดับดี  

ทัชพิชา และคณะ (2555) การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และท าการแบ่งประเภท
ของอะไหล่ด้วยเทคนิค ABC โดยการน าข้อมูลจากกลุ่ม A ซึ่งมีความส าคัญในเชิงปริมาณและมูลค่ามาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อที่หาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างราคา ปริมาณ ความถ่ีและเวลาในการซ่อม เพื่อท าการวิเคราะห์หา
ค่าความสัมพันธ์ที่ท าให้ได้ค่าความส าคัญที่สุด เพื่อท าตารางการใช้อะไหล่ในการวางแผนการซ่อมบ ารุง
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เครื่องจักร เพื่อที่จะลดเวลาในการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร และสามารถวางแผนการซ่อมบ ารุงล่วงหน้าได้  
โดยการเทียบกับเป้าหมายของการผลิต จากปกติผลิตที่ 17,000 ถัง โดยใช้เครื่องจักรในการผลิต 49 เครื่อง 
ต่อเดือน เมื่อท าการวางแผนในการซ่อมท าให้จ านวนเครื่องจักรลดลงเหลือเพียง 45 เครื่องต่อเดือน แต่ยังคงไว้
ซึ่งก าลังการผลิตที่เท่าเดิม เครื่องจักรสามารถท างานได้ตามเป้าขีดความสามารถของเครื่องจักร โดยใช้จ านวน
เครื่องจักรน้อยลง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในส่วนของเครื่องจักรได้ถึง 5% จากที่ต้องเสียปกติ และลดเวลา
เครื่องจักรหยุดท างานลดลง 10% ถึง 20% ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง 10% – 20% 

ปริญญา และศิริจันทร์ (2556) ท าการศึกษาปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่คงคลัง ส าหรับ
เครื่องจักรการผลิตในโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับมูลค่าในการจัดเก็บอะไหล่คงคลังสูง  
โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการจัดกลุ่มอะไหล่คงคลังแบบหลายปัจจัย โดยเริ่มจากการคัดแยกอะไหล่ที่ไม่ต้องการ
ใช้ และจัดกลุ่มความส าคัญของอะไหล่ โดยพิจารณาทั้งความส าคัญด้านอุปกรณ์และด้านอะไหล่ร่วมกับ 
การจัดกลุ่ม อะไหล่ตามการเคลื่อนไหว จากนั้น คัดแยกกลุ่มอะไหล่ที่ไม่จ าเป็นต้องเก็บ ร่วมกับการวิเคราะห์
ดัชนีต้นทุนเพื่อ เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการเก็บอะไหล่ และได้เสนอนโยบายคงคลังส าหรับแต่ละกลุ่ม
ความส าคัญของอะไหล่ และการเคลื่อนไหวผลการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายในการเก็บคงคลังลดลง 19.9% ต่อปี 
การเก็บอะไหล่ลดลง และยังช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของอะไหล่จาก 63% เป็น 81% นอกจากนี้ยังท าให้
เวลาที่สูญเสียจากการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหายโดยเฉลี่ยลดลง 0.85% 

วีราภรณ์ (2556) ท าการวิจัยศึกษาเรื่องการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม
ของวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ปัญหาส าคัญที่พบในโรงงานที่คือวัตถุดิบเหลือจากการผลิต
จ านวนมากโดยปัญหาเกิดจาก บริษัทไม่มนีโยบายการบริหารวัตถุดิบคงคลังที่ดี ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อที่ถูกต้อง 
และปริมาณการสั่งซื้อจะถูกก าหนดตามประสบการณ์ของผู้ปฎิบัติงาน จากการวิจัยนี้ได้ท าการแบ่งประเภท
ความส าคัญของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ ABC Analysis โดยเลือกปรับปรงุในกลุม่วัตถุดิบที่มมีูลค่าสูงในกลุ่ม A 
ซึ่งประกอบไปด้วยเม็ดมีด 3 ชนิด คิดเป็น 78.31 % ของมูลค่าที่สูงสุด โดยใช้ข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบใน
เดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จ านวน 36 เดือน โดยใช้วิธีพยากรณ์ 2 วิธี คือ  
การพยากรณ์แบบสมการถดถอย และการพยากรณ์แบบเอกซ์โปแนนเชียล  เมื่อท าการเปรียบเทียบพบว่า  
วิธีแบบสมการถดถอยเหมาะสมกว่า เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) น้อยกว่าแบบ 
เอกซ์โปแนนเชียล จากนั้นจึงท าการวางแผนการสั่งซื้อที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม สามารถประหยัด
ต้นทุนรวมทั้งสิ้น 44,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 % 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจนับสต็อกอะไหล่ของเครื่องจักร 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังอะไหล่เครือ่งจักร 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของโรงงานกรณีศึกษา ปัจจุบันยังมีปัญหาในการ

บริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ มีการจัดเก็บอุปกรณ์หลายชนิดใน
ภาชนะเดียวกัน อะไหล่เครื่องจักรวางปนกัน ไม่มีการจัดเป็นกลุ่ม ยากต่อการตรวจนับสต็อค 
 2. การรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง  จากกรณีศึกษาการจัดเก็บและเบิกจ่าย
อะไหล่เครื่องจักรในการซ่อมบ ารุงภายในโรงงานกรณีศึกษา ผู้วิจัยพบว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการอะไหล่
เครื่องจักร เช่น การบริหารจัดการพื้นที่การวางยังไม่เหมาะสม อะไหล่เครื่องจักรวางปนกันท าให้ยากต่อการ
ตรวจนับสต็อคอะไหล่เครื่องจักร การตรวจนับล่าช้า การจัดการเอกสารที่ยังไม่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุในการศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหา เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงที่มาและปัจจัยการ
เกิดปัญหาต่าง ๆ ผู้วิจัยได้น าแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งหมดทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ Man, Material, Machine, Method และสามารถจ าแนกสาเหตุ
ของปัญหาหลักออกมาได้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1: แผนผังก้างปลาแสดงปญัหาในการจัดการอะไหลเ่ครื่องจกัร 
 

 การวิเคราะห์หาปัญหา ท าให้สามารถทราบปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจาก เครื่องจักร พนักงาน และ
กระบวนการท างาน ซึ่งน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักการ Why-Why 
Analysis แสดงดังภาพที่ 2 

3. การหาแนวทางในการปรับปรุงข้ันตอนการจัดกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร สามารถท าให้การค้นหา
อะไหล่ได้ง่ายข้ึน และใช้เวลาในการเบิกจ่ายลดลง การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการจัดกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร
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เป็น 9 กลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการเบิกจ่าย ตรวจนับสต็อคได้ง่าย และใช้ทฤษฎี ABC Analysis ในการจัดโลเคช่ัน
อะไหล่ แสดงดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2: วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3: การจัดโลเคช่ันให้กบัอะไหลเ่ครื่องจักรแต่ละระบบ 

 
 โดยการน าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังอะไหล่ เพื่อแก้ปัญหาเอกสารหรือเครื่องมือที่ยากต่อการ
บันทึก ลดความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย และการตรวจนับสต็อคไม่ตรงกับอะไหล่ที่มีอยู่จริง ซึ่งการตั้งรหัส
บาร์โค้ดที่ใช้เป็นตัวเลขทั้งหมด 7 หลัก แต่ละหลักเป็นตัวแปรดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4: วิธีการตั้งรหัสบาร์โค้ด 7 หลกั 
 

 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการปรับปรงุไฟลโ์ปรแกรม Microsoft office Excel ที่ใช้ในการบันทึกการเบิกจ่าย
อะไหล่เครื่องจักร เพื่อให้ง่ายข้ึนต่อการใช้งาน และได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ด้วย แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างหน้าแสดงจ านวนการเบิกจ่าย-รับอะไหลเ่ครื่องจกัรและจ านวนคงเหลือ 
 
 

ภาพท่ี 5: ตัวอย่างหน้าแสดงจ านวนการเบกิจ่าย - รับอะไหล่เครือ่งจักรและจ านวนคงเหลือ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ผลการตรวจนับสต็อคอะไหลเ่ครือ่งจกัรประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ผลการปรับปรุงเครื่องมือให้

สะดวกต่อการเบิกจ่าย จัดต าแหน่งจัดเก็บอะไหลเ่ครือ่งจกัรใหม่ ผลการตรวจนับอะไหล่เครื่องจักรประจ าเดือน 
มกราคม พ.ศ.2562 แสดงได้ดังภาพที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6: แสดงการเปรียบเทียบ % ความผิดพลาด จากจ านวนรายการตรวจนับจรงิไม่ตรงสต็อค 
  
 พบว่าการตรวจนับสต็อคมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดลดลง แต่ยังคงมีจ านวนรายการตรวจนับจริง  

ไม่ตรงกับสต็อคอยู่ โดยอาจจะเกิดจากการที่ยังไม่ชินกับการใช้บาร์โค้ด และการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ท าให้ยังพบความผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อย 

 ผลการจัดโลเคช่ันให้แก่อะไหล่เครื่องจักรโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis เมื่อท าการจัดกลุ่มให้อะไหล่
เครื่องจักรแล้ว ได้ท าการจัดต าแหน่งโลเคช่ันใหม่ให้แก่อะไหล่เครื่องจักร ได้ผลตามแผนผังดังภาพที่ 7 

 

ก่อนปรบัปรุง 

ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

ว่าง อะไหล่ส ารอง
ไส้กรอง, มอเตอร์

, ของเก่า

หลอดไฟขนาด
ต่างๆ, กลุ่มวัสดุ

ส้ินเปลือง

ท่อต่างๆ, filter,
 น้ ามันซักแห้ง

อะไหล่ระบบ
ไฟฟ้า, ของเก่า, 
วัสดุส้ินเปลือง
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หลงัปรับปรุง 
ภาพท่ี 7: แผนผงัคลังอะไหล่เครื่องจักรของบริษัทกรณีศึกษา ก่อนและหลังปรบัปรุง 

 
 จากภาพที่ 7 เห็นได้ว่า ต าแหน่งการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรมีการจัดอย่างเป็นระบบและเป็น
หมวดหมู่มากขึ้น ท าให้สะดวกต่อการค้นหาอะไหล่เครื่องจักรในการเบิกจ่าย 
 
สรุป 

ผลการปรับปรุงท าให้การตรวจนับอะไหล่เครื่องจักรประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2562 มีเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดจากรายการตรวจนับจริงไม่ตรงสต็อคลดลงเหลอื 5.34% โดยก่อนการปรับปรุงรายการตรวจนับ
จริงไม่ตรงสต็อคเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เฉลี่ยเดือนละ 43.73% ซึ่งลดลง 38.39% จากการ
น าบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการสต็อคอะไหล่เครื่องจักร รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลัง
อะไหล่ ซึ่งสามารถลดคนตรวจนับสต็อกเหลือเพียง 2 คน ลดค่าแรงเมื่อตรวจนับสต็อคอะไหล่เครื่องจักรต่อปี
ได้ 28,128 บาท การลดระยะทางจากการจัดโลเคช่ันให้แก่อะไหล่เครื่องจักรจากเดิมใช้ระยะทางรวม 72.4 
เมตร หลังปรับปรุงรวมระยะทางทั้งหมด 61.7 เมตร ลดลง 10.7 เมตร รวมถึงสามารถลดเวลาจากเดิมรวม
เวลาทั้งหมด 994 วินาที หลังปรับปรุงรวมเวลา เหลือ 213 วินาที ลดลง 781 วินาที  

 
เอกสารอ้างอิง  
ทิพย์วัลย์ เอี่ยมปิยะกุล. (2551) “การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทให้บริการ

ซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร”. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ABSTRACT  

Due to global warming, droughts are more severe and happen more frequently. Without enough water, 

cassava grows smaller, ultimately leading to lower market price. We consider the field data from the Faculty of 

Agriculture at Kasetsart University.  They study the arid resistance of cassava and analyze its morphological 

adaptability of 5 local Thai varieties as check varieties and 248 varieties imported from CIAT germplasm.  The 

width and length of leaves, leaf greenness, height of stems (with and without leaves) are measured.  The data 
was collected for eight, ten, and twelve months after planting.  Their aim is to identify varieties with the best 

arid resistance.  Currently, drought resistance is compared by the K-means clustering method that according to 

individual researcher’s judgments.  Then, we apply the Neural Network (NN) to select the best varieties and 

identify predicting factors for arid resistance.  We found that the total height of its stem correlate with height 

with leaves and height without leaves, so the latter two variables are deleted.  Therefore, the NN response is 

cassava weight, and 12 independent variables are as follows: the width and length of its leaves, the height of its 

stem and leaf greenness.  We found that the Mean Square Error is minimum when the number of nodes hidden 

layer is 8.  Our NN Method identifies the breeds with the top 5 highest weight are Mlnd22, CMN196, MEuc33, 

MVen134 and Mper378, respectively.  The predicting factors for cassavas weights are the width of leaves, leaf 

greenness and the height of its stem. 
  Keywords: Cassava, Neural Network, Drought, Arid Resistance 

 
Introduction  

Cassava is an easily grown plant which can adapt in almost any soil conditions.  It can withstand 

droughts and quickly yield its produce.  Every cassava parts can be consumed as food for human and animals, 

including leaves, stems and seeds, due to its high amount of essential carbohydrates.  It is a raw materials for 

other food products such as snacks or candies.  Many farmers in Thailand, especially in the north-eastern region, 

grow cassava for the area of 1,898,846 acres (Office of Agricultural Economics, 2018).  Thus, cassava yield is 

essential to livelihood of many farmers. 

In the third quarter of 2018, cassava quantity and prices continuously decreased since the prior year. 

Farmers decided to grow other kinds of substitute crops such as factory sugar-cane.  In some area, floods 

damaged cassava crops and reduced the overall output in Thailand (Office of Agricultural Economics, 2018). 

Global warming and climates changes cause unpredictable weather conditions. In the Global Climate 
Risk Index ranking in 2018, Thailand moved up to the 9th from the 10th position in the previous year (TCIJ, 

2017).   Droughts cause natural sources of water to run dry and the crops are short of water, leading to the 

smaller size and lower price of cassavas.  Therefore, the objective of many breeding research is to identify 

varieties with the best arid resistance.   

In this paper, we consider the field data from the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at 

Kasetsart University.  They study the arid resistance of cassava and analyze its morphological adaptability of 5 

local Thai varieties as check varieties and 248 varieties imported from Center of Tropical Agriculture (CIAT) 

germplasm by measuring the width and length of leaves, leaf greenness, the height of stems (with and without 

leaves).  

Currently, arid resistance is compared by the K-means clustering method, which groups data into the 

number of groups that the user specifies.  Researchers select weights on each variable based on their 
preferences.  Thus, each variable may weigh differently, resulting in different choices of the best breeds (Pragob 

et al., 2018: 300-310).   The K-means weights of each variable vary according to 

individual researcher’s judgments.  As a result, the choice of the best varieties may be inconclusive.   We apply 

the Neural Network (NN) to avoid subjective selection.  

The NN is a network or circuit of neurons, or in a modern sense, an artificial NN, composed 

of artificial neurons or nodes.  Thus, a NN is either a biological NN, made up of real biological neurons, or an 

artificial NN, for solving artificial intelligence (AI) problems.  The connections of the biological neurons are 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
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modeled as weights.  AI, cognitive modeling, and NN are information processing paradigms inspired by the way 

biological neural systems process data.  AI and cognitive modeling try to simulate some properties of biological 
NN.  In the AI field, artificial NN have been applied successfully to speech recognition, image 

analysis and adaptive control (Wikipedia, 2019).  The operation of artificial NN can determine the relations 

between input and output data that is not necessary to know about mathematical relation of the input and output 

data.   

Our NN model is a feedforward NN which is an artificial NN wherein connections between the nodes 

do not form a cycle.  The feedforward neural network was the first and simplest type of artificial NN devised.  A 

feedforward NN can consist of three types of nodes: the input nodes provide information from the outside to the 

network and are together referred to as the input layer, the hidden nodes have no direct connection with the 

outside and the output nodes are collectively referred to as the output layer and are responsible for computations 

and transferring information from the network to the outside data.  In this network, the information moves in 

only one direction, forward, from the input nodes, through the hidden nodes and to the output nodes (Figure 1).  

It contains multiple nodes arranged in layers.  Nodes from adjacent layers have connections or edges between 
them.  All these connections have weights associated with them (Ujjwal, 2016). 

 

 
 
Figure 1: A Neural Network (NN) model.  

Source: Wikipedia, 2019 

 
Literature Review 

Wongprasert (2015) studies factors that affect starch content in fresh cassava roots using regression 

analysis and artificial NN models. The dependent variable is the percent starch in fresh cassavas, and the 

number of independent variables is 171. Both the regression and the NN models can be applied to analyzing 

factors affecting the starch content in fresh cassava roots, such as the number of cassava stems planted, 

harvesting age, planting in lateritic soil and plantation location. 
Pragob et al. (2018: 300-310) evaluates cassava germplasm for drought resistance breeding program in 

Thailand of 255 varieties, which are originated in Thailand and from other countries.  They are planted together 
with five check varieties in augmented design for experimental trial.  Data collected are the width and length of 
its leaves, greenness, the height of its stems.  The measurements are taken in Month 8 (December 2017), Month 
10 (February 2018), and Month 12 (April 2018) after planting.  Data is normalized and grouped by K-mean 
clustering by the R program.  K-mean clustering analysis showed cassava varieties grouped upon the different 
responses to drought adaptation and recovery patterns.  They select KM89-5, Mbar383, NMGua62, Mind13, 
Mind56, unknown16, Giant, and Nephngona for further breeding. 

 
Objective. 

The objective of many breeding research is to identify varieties with the best arid resistance.   

  
Methodology 

1. Experimental design 

We consider the same data set as Pragob et al. (2018: 300-310): 248 varieties of the CIAT elite 

germplasm and 5 local Thai varieties that were check ones.  The Thai varieties include Kasetsart 50 (KU50), 

Huay Bong 60 (HB60), Huay Bong 80 (HB80), Rayong 72 (R72), and Rayong 5 (R5) at Tapioca Development 

Institute, Nakorn Rachasrima province.  Data collected are the width and length of its leaves, leaf greenness 

which is standardized with the Chlorophyll Content in the leaf (SPAD), the height of its stem (with and without 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
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leaves) which was collected during cassava plantation for eight (December 2017), ten (February 2018), and 

twelve (April 2018) months.  Cassavas were planted in blocks (Figure 2).  A block consists of 20 varieties, five 
of which are check varieties.  There are 21 blocks in total. 

 

 
 
Figure 2: Cassava planting block when Ck is a check variety. 
 

2. Data collection and analysis 

Because many input variables involve heights of cassava stems, we consider the Pearson correlation (r) 

between x and y, which is defined as:  

 

𝑟 =  
∑(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2 ∑(𝑦𝑖−�̅�)2
 ,                                      (1) 

 

when �̅�  and �̅� are the average of variable x and y, respectively. 

The possible value of r is between -1 and +1.  Positive correlation implies that x and y tend to move in 

the same direction, and if the correlation is negative, they tend to move in the opposite direction.  The larger the 

correlation, the stronger the relationship is.   
The correlation of overall heights with heights without leaves and overall heights with heights with 

leaves are 0.92 and 0.68, respectively.  These correlations are quite high so we omit these two variables from 

our NN models: heights without leaves and heights with leaves.  We keep the overall heights because it has the 

largest correlation with cassava weights, among the three types of heights. 

Data is normalized because there are not enough clones of the non-Thai varieties for replications in the 

test field.  In the experimental production block, non-Thai varieties are planted in a row, and check varieties 

(KU50, R5, R72, HB60, and HB80) are planted by punctuating with tested lines which were 842   non-local 

breeds.  The data of cassava varieties planted on the tested lines and check varieties are compared under the 

hypothesis that the tested line varieties and check varieties face the same planting conditions. This experimental 

design is called an augmented design.  Thus, the data must be normalized before further analysis.  We did it with 

the R program through the following formula (Walter, 2004):  
 

                 𝑎𝑗 =  �̅�∙𝑗 − 𝐺𝑀,                                             (2) 

 

when 𝑎𝑗  is the adjustment of block j 

        �̅�∙𝑗 is the average of all check varieties in every block 

      𝐺𝑀 is the grand average of every block and every check variety.  After we get 𝑎𝑗 , we normalize 𝑥𝑖𝑗 by: 

 

                             𝑥𝑖𝑗 =  𝑥𝑖𝑗 − 𝑎𝑗 ,                                               (3) 

 

when 𝑥𝑖𝑗 is a normalized parameter of the tested variety, 

         𝑥𝑖𝑗 is the original parameter of the tested variety i in block j. 

After normalization, we found data outliers from the matrix plots by Minitab.  Data outliers are breeds 
No.12, unknown24, V45 and G5-49, leaving the rest of 249 cassava breeds remaining for the test by Neural 

Network Method.  Matrix plots after deleting outliers are shown in Figures 3 and 4. 

 

Ck1 test4 test7 Ck5 test12

test1 Ck2 test8 test10 test13

test2 test5 Ck3 test11 test14

test3 test6 test9 Ck4 test15
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Figure 3: Matrix plot between factors in months 8 and 10 after outliers are removed.  

 

 
 
Figure 4: Matrix plot between factors factor in months 10 and 12 after outliers are removed. 

 
We fit the NN model with Matlab.  The data were divided into three sets: a training set (70%, size = 

175, called tr), a testing set (15%, size = 37), and a validating set (15%, size = 37).  We use the command  

 

net = fitnet(# of node hidden layer). 
  

Let input be a 12x249 matrix of 12 factors: the width and length of its leaves, leave greenness, the height of its 

stem of the 8th 10th and 12th months after planting of each varieties (Figure 5).  Moreover, output is the weight 

of cassavas harvested in the 12th month so it is 1x249 matrix (Figure 6).  Then, we practice the training set with  

 

direction ]net,tr] = train(net,input,output), 

 

where net is the Neural Network.  NNtraintool can be used to get regression plots (Figure 7).  We can calculate 

the fitted NN values of the testing set by  

 

test Y = net(test output). 
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Next, we can compute the MSE from  

 
Perf = mse(net, test T, test Y), 

 

where test T  is actual values of testing set and test Y is the fitted NN values of testing set.  More information 

about NN in Matlab can be found in (Mathworks, 2019). 

 

 
 
Figure 5: NN Input data of 12 factors. 

 

 
 
Figure 6: Weight of cassavas as the NN Output. 

 

 
 
Figure 7: Regression plots from NNtraintool. 

  
Results 

We select the number of nodes in a single hidden layer by considering the mean square error (MSE) 
which measures the squared deviations between 37 actual weights and fitted values from the artificial NN in the 
testing set (Figure 8). 

 

length of leaves month8 17.99603 7.962698 13.59603 11.87103 14.57937

width of leaves month8 3.910714 2.419048 2.952381 1.452381 3.935714

leave greenness month8 39.9254 47.88373 42.3754 49.01706 45.33373

height of its stem month8 129.7222 73.05556 95.97222 100.9722 103.8889

length of leaves month10 13.1756 9.650595 10.31726 11.32976 11.6006

width of leaves month10 3.569048 2.327381 1.652381 1.327381 2.894048

leave greenness month10 41.25794 35.9246 42.39127 47.94127 38.49127

height of its stem month10 123.2698 67.43651 99.10317 129.5198 119.9365

length of leaves month12 19.27222 15.65556 17.01389 16.50556 15.20556

width of leaves month12 4.612302 2.287302 2.553968 2.503968 3.037302

leave greenness month12 44.7631 42.2131 42.2381 49.12143 42.04643

height of its stem month12 150.6944 101.5278 145.6944 145.2778 151.5278

weight of cassavas 15.72143 6.321429 6.121429 1.571429
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Figure 8: Mean square error value of each the number of node in hidden layer. 

 
The smallest MSE value of 19.08 occurred when the number of nodes/neurons in the hidden layer is 8.  

Then we consider the correlation (as defined in Equation 1) between the actual weights and the fitted NN values 

in the training set, testing set, and validating set.  The R values are 0.66 for the training set, 0.62 for the testing 

set, 0.40 for the validating set, and 0.60 on the overall.  

Nodes from adjacent layers have connections or edges between them.  All these connections 

have weights associated with them. Weights are determined among input layer, hidden layer and output layer 

(Tables 1 and 2). 

The top five breeds that yield high cassavas weight are Mlnd22, CMN196, MEuc33, MVen134, 

Mper378 with the fitted values of  88.02, 19.86, 19.31, 18.39, 18.21 kg, respectively. 

The neurons in the hidden layer are analyzed to find the factor that impact cassava weight.  The 

neurons in the hidden layer is kept at 8 while each factor is removed one by one.  If the R-value increases when 
a given factor is omitted, it means that factor does not have strong impact on the response (Researchgate, 2015).  

The deleted factor is the leave length which R-value increases from 0.60 to 0.65 Thus, the factors which affect 

cassava weights are the width of leaves, leave greenness and the total height of its stems. 

This method is the study of forecast and prediction that is different from other types of research in the 

neural network method such as the uncertainty of the classification patterns, grouping, categorizing and the 

controllable system. 

 
Table 1: Weights between the input layer and the hidden layer. 

 
 

Input layer 

Hidden layer 

the 1st 

node 

the 2nd 

node 

the 3rd 

node 

the 4th 

node 

the 5th 

node 

the 6th 

node 

the 7th 

node 

the 8th 

node 

length of leaves 

month 8 

-0.52 -1.23 -0.94 -0.18 0.12 -0.21 0.91 0.01 

width of leaves 

month 8 

1.00 0.98 -0.15 1.05 -1.30 0.31 0.41 0.01 

leave greenness 

month 8 

0.51 0.15 -0.25 -0.84 1.49 -0.94 -0.18 -0.72 

height of its stem 

month 8 

-0.34 0.33 -0.47 0.23 0.97 -1.21 0.64 -0.64 

length of leaves 

month 10 

0.11 0.92 -0.26 0.69 0.65 0.20 -0.05 -0.57 

width of leaves 

month 10 

0.16 0.14 1.09 0.73 -1.05 0.08 0.45 -0.97 

leave greenness 

month 10 

0.78 0.92 0.63 0.10 0.97 0.51 -0.02 -0.56 

height of its stem 1.06 0.54 0.99 0.71 -0.56 -0.95 1.40 0.17 
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Input layer 

Hidden layer 

the 1st 

node 

the 2nd 

node 

the 3rd 

node 

the 4th 

node 

the 5th 

node 

the 6th 

node 

the 7th 

node 

the 8th 

node 

month 10 

length of leaves 

month 12 

-0.03 -0.68 1.05 -1.08 0.25 0.07 -1.43 0.72 

width of leaves 

month 12 

1.09 -1.15 -0.66 -0.22 -1.97 -0.64 -0.09 -0.85 

leave greenness 

month 12 

-0.25 -0.32 0.00 0.32 0.00 1.11 -0.03 0.01 

height of its stem 

month 12 

0.85 -0.30 -0.33 -0.15 0.37 -0.23 0.15 -0.08 

 
Table 2: Weights between the hidden layer and the output layer. 

 
Hidden layer Output layer 

the 1st node -0.36 

the 2nd node -0.34 

the 3rd node 0.23 

the 4th node 0.43 

the 5th node 0.22 

the 6th node -0.28 

the 7th node 0.34 

the 8th node 0.08 

 
Conclusions 

We apply the NN to select the best cassava varieties and identify predicting factors for arid resistance.  

The NN response is cassava weights, and 12 independent variables are as follows: the width and length of its 
leaves, the total height of its stem and leaf greenness of the 8th, 10th, and 12th months.  We found that the Mean 

Square Error in the testing set is minimum when the number of nodes hidden layer is 8.  Therefore, our NN 

Method identifies the breeds with the top 5 highest weight are Mlnd22, CMN196, MEuc33, MVen134 and 

Mper378, respectively.  The predicting factors for cassavas weights are the width of leaves, leaf greenness and 

the total height of its stem.  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและวางผังคลังสินค้าให้เหมาะสมกับสายการผลิต  โดยใช้
หลักการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) และกระบวนการล าดับช้ันเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ส าหรับการตัดสินใจเลือกผังคลังสินค้า ซึ่งงานวิจัยเริ่มจาก
การศึกษาข้อมูลของการประกอบกันชนท้ายจากโรงงานผลิตช้ินส่วนประดับยนต์  และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการวางผังคลังสินค้าอย่างมี ระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) ร่วมกับวิธี (Multi – 
Product Process Chart) เพื่อที่จะออกแบบผังโรงงานทางเลือกที่ตอบสนองต่อความต้องการและข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติงาน ได้ทั้งหมด 3 แบบและประเมินผังด้วยวิธีการตัดสินใจโดยกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 
(AHP) ต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่าผังคลังสินค้าแบบที่ 3 เหมาะสมกับโรงงานกรณีศึกษามากที่สุดซึ่งผังคลังสินค้านี้มี
พื้นที่ในการจัดเก็บเท่ากับ 279.28 ตารางเมตร และระยะทางในการขนส่งวัสดุเท่ากับ 1,825.84 เมตร 
นอกจากนี้ในการประเมินปัจจัยด้วยกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการน าทั้ง 4 ปัจจัยมา
วิเคราะห์ท าให้ทราบว่าผังคลังสินค้าแบบที่ 3 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 59% ผังคลังสินค้าแบบที่ 2 มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 29% และผังคลังสินค้าแบบที่ 1 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 8.3% ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ: คลังสินค้า การวางผังคลังสินค้าอย่างมรีะบบ กระบวนการล าดับข้ันเชิงวิเคราะห ์
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to design and plan the warehouse to be suitable for 
the production line using a systematic plant layout. And the hierarchical process of analysis 
(AHP) for the decision to choose a warehouse plan the research began with the study of the 
rear bumper assembly from the automotive parts factory. And analyze data by using the 
systematic layout planning (SLP) with the Multi-Product Process Chart in order to design the 
plant layout, an alternative that meets the needs and limitations Can perform all 3 types of 
work and evaluate the plan with a decision-making process by analyzing the hierarchy 
process (AHP) 
 The result of the research shows that the warehouse layout type 3 is suitable for the 
most case studies in the factory. This warehouse has a storage area of 279.28 square meters 
and the transportation distance of the materials is 1,825.84 meters. Tactic analysis the 
results from the four factors were analyzed to know that the warehouse layout type 3 has a 
weight of 59%. Warehouse layout type 2 has a weight of 29% and warehouse layout type 1 
has the weight equal to 8.3% respectively. 

 
Keywords: Warehouse, Systematic Layout Planning, Analytical Hierarchy Process 

 
บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนประดับยนต์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมีการแข่งข้ันที่ค่อนข้างสูง ท าให้ต้องมีการลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ลดต้นทุนในการผลิต  
เพิ่มผลผลิตและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการออกแบบและวางผังโรงงานจึง
เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการพื้นที่การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากพื้นที่ของโรงงานมีอยู่
อย่างจ ากัดและเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดประสิทธิภาพของโรงงาน การจัดวางต าแหน่งที่เหมาะสมให้กับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงการก าหนดพื้นที่ให้กับแผนกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการผลิตและสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้นและเป็นที่พึ่งพอใจกับพนักงานอย่างยิ่ง ดังนั้นแนวทางที่ส าคัญประการหนึ่ง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ คือ การพัฒนาความสามารถของผูผ้ลติด้วยการออกแบบการวางผังโรงงานอย่างมี
ระบบ (Systematic Layout Planning; SLP) ให้ เหมาะสมกับการผลิต เช่น Shewale, Shete, & Sane 
(2012) ปรับปรุงผังโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ท าให้สามารถลดระยะทางในการขนส่งวัสดุจากคลังสินค้าไปยัง
เครื่องจักร (ข้อเหว่ียง) 177 เมตร ลดระยะทางในการขนส่งวัสดุ (เพลาข้อเหว่ียง) 24 เมตร และลดระยะทาง
ในการขนส่งวัสดุ(พู่เล่) 105 เมตร ส่วน Wiyaratn & Watanapa (2010) ท าการปรับปรุงผังโรงงานผลิตเหล็ก 
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โดยการเสนอผังโรงงานใหม่ 2 ผัง สามารถลดระยะทางในการเคลื่อนที่ระหว่างคลังสินค้าเดิมกับคลังสินค้าใหม่
ได ้37.53 เมตร 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาปัญหาจากบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็น
บริษัทที่ท าการผลิตช้ินส่วนประดับยนต์หลากหลายชนิดที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
บริษัทท าการผลิตช้ินส่วนประดับยนต์ดังนี้ คือ กันชนท้าย หลังคา และบันไดข้าง เป็นต้น ซึ่งบริษัทต้องการ
ขยายฐานการผลิตกันชนท้ายไปยังคลังสินค้าบางโฉลง จากกการส ารวจข้อมูลความต้องการของการผลิตกันชน
นั้น ดังภาพที่ 1 นั้นพบว่ามีความต้องการเป็นจ านวนมาก อีกทั้งในการจัดเก็บและประกอบกันชนท้าย ต้องท า
การจัดเก็บและประกอบกั้นชน 3 ชนิด คือ กันชนท้ายสีด ากัน ชนท้ายสีโครเมียมและกันชนท้ายสีเทาเข้ม  
ซึ่งกันชนท้ายทั้ง 3 ชนิดมีพื้นที่ในการใช้งานขนาด 380 ตารางเมตร ซึ่งขนาดพื้นที่ในการใช้งานน้ีมีขนาดเล็ก 
ท าให้ยากต่อการประกอบและจัดเก็บช้ินงาน 

 

 
ภาพท่ี 1: แผนภูมิผลิตภัณฑ์-ปริมาณ (P-Q Chart) 

 
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะท าการปรับปรุงและออกแบบผังโรงงานใหม่ เพื่อออกแบบ

และวางผังคลังสินค้าเพ่ือให้เหมาะสมกับสายการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการวางผังโรงงานอย่างมี
ระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) ส าหรับการออกแบบและจัดวางผังคลังสินค้า นอกจากนี้ยังใช้
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ในการคัดเลือกผังคลังทีเ่หมาะสม
กับบริบทของพนักงานและผู้บริหารต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) เป็นกระบวนการวางยัง
โรงงานที่มุ่งเน้นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานีงานหรือกิจกรรมต่างๆว่าควรมีการจัดวางใกล้กันหรือไม่  
แล้วพิจารณาระดับความใกล้ชิดของแต่ละสถานีทีละคู่จนครบทุกคู่ โดยพยายามให้สถานีต่าง ๆ มีภาระงานที่
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สมดุลกัน (ชยุตม์และสุดาวรรณ , 2561) ซึ่งเป็นแนวทางการลดระยะทางและลดเวลาในการขนย้ายวัสดุให้
น้อยลง โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 2: ข้ันตอนการวางผงัโรงงานอย่างเป็นระบบ 

 
จากภาพที่  2 สามารถอธิบายข้ันตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานข้ันต้น คือ การก าหนดชนิด 

(Product: P) หมายถึงข้อมูลความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ซึ่งอาจก าหนดเป็นชนิด กลุ่ม รุ่น รหัส 
อะไรบ้าง ส่วนข้อมูลปริมาณการผลิต (Quantity: Q) หมายถึงข้อมูลปริมาณการผลิตแต่ละกลุ่ม รุ่น รหัส เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หาชนิดผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความส าคัญเป็นหลัก การเลือกกระบวนการผลิต (Routing: R) 
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในจ านวนต่าง ๆ กันจะเป็นสิ่งก าหนดชนิดและจ านวนของเครื่องจักรกล
เครื่องมือและสิ่งสนับสนุนการ (Support :S) ผลิตต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ นอกเหนือจากกระบวนการผลิตหลัก
ซึ่งจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลเวลาส่งมอบ(Time: T) หมายถึงจะผลิตเมื่อไร เริ่มด าเนินการ
ตามแผนเมื่อไร ท างานวันละกี่กะ ความสามารถการผลิต (Capacity) เวลาการส่งสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อก าหนด
ความต้องการในการใช้พื้นที่ (ประจวบ กล่อมจิตร,2555) 

ข้ันตอนที่ 2 น าข้อมูลพื้นฐานข้ันต้นมาวิเคราะห์การไหลของวัสดุโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์การไหล  
ข้ันตอนที่ 3 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เขียนลงแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) ข้ันตอนที่ 4 
แปลงแผนภูมิความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship diagram) โดยพิจารณาการ 
จัดวางแผนกต่าง ๆ ตามความสัมพันธ์ ข้ันตอนที่ 5 ค านวณหาพื้นที่ที่ต้องการของแต่ละแผนก ข้ันตอนที่ 6 
พิจารณาปรับเนื้อที่ที่ต้องการให้สมดุลกับเนื้อที่ที่มีอยู่จริง ข้ันตอนที่ 7 สร้างแผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ 
(Space Relationship Diagram) ข้ันตอนที่ 8 จัดเปลี่ยนต าแหน่งแผนภาพที่ตามข้อพิจารณาเปลี่ยนแปลง 
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ต่าง ๆ ข้ันตอนที่ 9 จัดเปลี่ยนต าแหน่งภาพตามข้อจ ากัดในการใช้งานจริง ข้ันตอนที่ 10 พัฒนาผังโรงงานเพื่อ
เป็นทางเลือก 2 แบบ และข้ันตอนที่ 11 ประเมินและเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม (บุญชัยและคณะ,2561) 

กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP)  
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวัดค่าระดับการตัดสินใจ (Ratio) โดย

จะมีการจัดล าดับทางเลือกเมื่อเราต้องพิจารณาทางเลือกหลายทาง ซึ่งให้ผลในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Thomas Saaty (วิฑูรย,์2542) 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อออกแบบและวางผังคลังสินค้าให้เหมาะสมกับสายการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาโดยประยุกต์ใช้
หลักการวางผังโรงงานอย่างมีระบบและกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไปของโรงงานกรณีศึกษา 
1. โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนประดับยนต์ ได้แก่ กันชนท้าย หลังคา และบันไดข้าง  

เป็นต้นดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพท่ี 3: ตัวอย่างช้ินส่วนประดบัยนต ์

 
จากที่กล่าวในบทน าถึงความต้องการขยายฐานการผลิตกันชนท้ายไปยังคลังสินค้าบางโฉลง เนื่องจาก

คลังสินค้าที่บางโฉลงเป็นพื้นที่โล่ง ยังไม่มีการใช้งานมาก่อน โดยมีพื้นที่ในการใช้งานเท่ากับ 380 ตารางเมตร 
2. การพยากรณ์   
การผลิตช้ินงานในแต่ละครั้งจะต้องมกีารน าข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาท าการพยากรณ์การผลิต

ช้ินงานในแต่ละเดือน เพื่อท าการวางแผนในการจัดเก็บช้ินงานและจัดเก็บวัสดุในการประกอบช้ินงานดังตาราง
ที่ 1 
 
 

หลังคา 

กันชนท้าย บันไดข้าง 
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ตารางท่ี 1: แสดงการพยากรณ์ปริมาณการผลิต   
 

ช่ือช้ินงาน 
กันยายน 
2561 

ตุลาคม
2561 

พฤศจิกายน
2561 

ธันวาคม
2561 

มกราคม
2562 

กุมภาพันธ์
2562 

มีนาคม
2562 

กันชนท้าย (สีด า) 540 2,400 2,690 840 810 810 870 

กันชนท้าย(สีโครเมียม) 330 6,240 5,910 5,670 4,470 4,470 4,800 

กันชนท้าย(สีเทาเข้ม) 60 900 270 360 210 210 210 

รวม 930 8,640 8,600 6,510 5,280 5,280 5,670 

 
3. จ านวนครั้งในการเคลื่อนย้าย 
การวิเคราะห์จ านวนครั้งในการเคลื่อนย้าย จะต้องรู้จ านวนความต้องการของวัสดุก่อน ในกรณีนี้จะใช้

จ านวนความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพยากรณ์ไว้ใน ตารางที่ 1มาท าการวิเคราะห์ความต้องการในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2: จ านวนครั้งการเคลื่อนย้ายวัสดุในคลังสินค้า 
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พื้น
ที่ใ

นก
าร

ปร
ะก

อบ
 

ที่ว
าง

กล
่อง

เป
ล่า

 

Of
fic

e 

รว
ม 

Ornament Chrome        8   8 
Ornament Gray        2   2 

Ornament Black        2   2 
SupportBar Back        18   18 
Bar Back        18   18 
WIP BOX        45   45 
งาน F/G           0 

พื้นท่ีในการประกอบ       24  93  93 
ท่ีวางกล่องเปล่า           0 
Office           0 
รวม 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 202 

 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนกโดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์และแผนภาพความสัมพันธ์ 
สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบว่าแผนกใดจ าเป็นต้องอยู่ใกล้กันพร้อมทั้งระบุเหตุผลของ

ความสัมพันธ์ และการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์นั้นจะต้องก าหนดสัญลักษณ์เพือ่ใช้บอกว่าจะเกิดกจิกรรมใด 
(ชัยนนท์, 2521) ข้ึนในแผนกนั้นๆ ซึ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากการหาจ านวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมด 

จาก 
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จากสมการที่ 1เมื่อได้จ านวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้ว จากนั้นท าการก าหนดระดับความสัมพันธ์โดยมี
เกณฑ์การก าหนดระดับความสัมพันธ์และวิธีการค านวณ ดังตารางที่ 3 

𝑁 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

 
    𝑁 =

10(10 − 1)

2
 

      สมการท่ี (1)  
𝑁 = 45             

โดยท่ี N=จ านวนระดับความสัมพันธ์ท้ังหมดและ n= จ านวนกิจกรรมท้ังหมด 
จากการค านวณโดยใช้สมการที่ (1) สามารถแสดงจ านวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมดเท่ากับ 45 รหัส 
 
ตารางท่ี 3: เกณฑ์การก าหนดระดบัความสัมพันธ์ 
 

ระดับ ความหมาย เกณฑ์การก าหนดระดับ วิธีการค านวณ จ านวนระดับ ความสัมพันธ์ 

A สัมพันธ์กันมากที่สุด 2–5% 5% x 45 = 2.25 2 

E สัมพันธ์กันมาก 3-10% 10% x 45 = 4.50 5 

I สัมพันธ์กันปานกลาง 5-15% 15% x 45 = 6.75 7 

O สัมพันธ์กันน้อย 10-25% 25% x 45 = 11.25 11 

U สัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด ปริมาณท่ีเหลือของกิจกรรม   

 
น าข้อมูลในตารางที่ 3 มาสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ เพื่อใส่ระดับความสัมพันธ์ของแต่ละแผนก และ

เพื่อความสมบรูณ์ของแผนภูมิความสัมพันธ์ จึงได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ 
มาร่วมกันวิเคราะห์ในการใส่ระดับความสัมพันธ์ของแผนภูมิความสัมพันธ์ พร้อมทั้งระบุเหตุ ผลของ
ความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4: ความสัมพันธ์ของกจิกรรมต่าง ๆ ในคลังสินค้า 

ส าหรับการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์นั้นจะต้องก าหนดจ านวนเส้นที่ใช้เช่ือมความสัมพันธ์ และ สี
ของแต่ละระดับความสัมพันธ์  และก าหนดสญัลกัษณ์เพื่อใช้บอกว่าจะเกิดกจิกรรมใด ข้ึนในแผนกนั้น ดงัภาพที่ 

5 

 
ภาพท่ี 5: แผนภาพความสัมพันธ์ 

 
5. ผังคลังสินค้าและระยะทางในการขนย้าย  
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละแผนก มาท าการออกแบบและวางผังคลังสินค้า

ทางเลือก 3 แบบเพื่อน ามาเปรียบเทียบพื้นที่การใช้งานและระยะทางการขนส่งวัสดุ 
5.1 การออกแบบพื้นที่คลังสินค้าแบบที ่1 
พื้นที่ในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 1 ดังภาพที่ 6 ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานรวมเท่ากับ 

325.48 ตารางเมตร ระยะทางในการเคลื่อนย้ายรวมเท่ากับ  1637.04 เมตร รวมถึงแสดงความสามารถการ
จัดเก็บในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 1 ดังตารางที่ 4 

 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E103 

 
ภาพท่ี 6: แบบพื้นที่คลังสินค้าแบบที ่1 
 
ตารางท่ี 4: แสดงความสามารถการจัดเก็บในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 1 
 

ล าดับ รายการ 
จ านวนช้ิน
ต่อ 1 กล่อง 

จ านวนพา
เลต 

จ านวนช้ินต่อ 
1 พาเลต 

จ านวนที่เก็บได้ 
(Set) 

เก็บได้ทั้งหมด 
(วัน) 

1 Ornament Chrome ( LH ) 10 
16 

50 800 
2.22 Ornament Chrome ( RH ) 10 50 800 

2 Ornament Gray ( LH ) 10 
8 

50 400 
4 Ornament Gray ( RH ) 10 50 400 

3 Ornament Black ( LH ) 10 
8 

50 400 
4 Ornament Black ( RH ) 10 50 400 

4 Support Bar Back ( LH ) 20 
2 

720 1440 
4 Support Bar Back ( RH ) 20 720 1440 

5 Bar Back ( LH ) 5 
6 

150 900 
2.5 Bar Back ( RH ) 5 150 900 

6 WIPBOX 4 120 4 480 1.33 

 
7 

ชิ้นงาน F/G ( Chrome )  
7-8 

48 7-8 360 1 

ชิ้นงาน F/G (Gray ) 16 7-8 120 1.20 
ชิ้นงาน F/G (Black ) 16 7-8 120 1.20 

 
5.2 การออกแบบพื้นที่คลังสินค้าแบบที ่2 
พื้นที่ในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 2 ดังภาพที่ 7 ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานรวมเท่ากับ 

331.01 ตารางเมตร ระยะทางในการเคลื่อนย้ายรวมเท่ากับ 1,705.51 เมตร รวมถึงแสดงความสามารถการ
จัดเก็บในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 2 ดังตารางที่ 5 
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ภาพท่ี 7: แบบพื้นที่คลังสินค้าแบบที ่2 
 
ตารางท่ี 5: แสดงความสามารถการจัดเกบ็ในการวางผงัคลังสินค้าแบบที่ 2 
 

ล าดับ รายการ 
จ านวนช้ินต่อ 1 

กล่อง 
จ านวนพา

เลต 
จ านวนช้ินต่อ 

1 พาเลต 
จ านวนที่เก็บได้ 

(Set) 
เก็บได้ทั้งหมด 

(วัน) 
1 Ornament Chrome ( LH ) 10 

16 
40 640 

1.78 Ornament Chrome ( RH ) 10 40 640 
2 Ornament Gray ( LH ) 10 

4 
40 160 

0.44 Ornament Gray ( RH ) 10 40 160 
3 Ornament Black ( LH ) 10 

4 
40 160 

0.44 Ornament Black ( RH ) 10 40 160 
4 Support Bar Back ( LH ) 20 

9 
160 1440 

4 Support Bar Back ( RH ) 20 160 1440 

5 
Bar Back ( LH ) 5 

36 
40 1440 

4 Bar Back ( RH ) 5 40 1440 

6 WIPBOX 4 105 4 420 1.17 

 
7 

ชิ้นงาน F/G ( Chrome )  
7-8 

48 7-8 360 1 

ชิ้นงาน F/G (Gray ) 12 7-8 90 0.90 

ชิ้นงาน F/G (Black ) 12 7-8 90 0.90 

 
5.3 การออกแบบพื้นที่คลังสินค้าแบบที ่3 
พื้นที่ในการวางผังคลังสินค้าแบบที่3 ดังภาพที่ 8 ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานรวมเท่ากับ 

279.28 ตารางเมตร ระยะทางในการเคลื่อนย้ายรวมเท่ากับ 1,825.84 เมตร รวมถึงแสดงความสามารถการ
จัดเก็บในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 3 ดังตารางที่ 6 
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ภาพท่ี 8: แบบพื้นที่คลังสินค้าแบบที ่3 
 
ตารางท่ี 6: แสดงความสามารถการจัดเก็บในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 3 
 

ล าดับ รายการ 
จ านวนช้ิน
ต่อ 1 กล่อง 

จ านวนพา
เลต 

จ านวนช้ินต่อ 
1 พาเลต 

จ านวนที่เก็บได้ 
(Set) 

เก็บได้ทั้งหมด 
(วัน) 

1 
Ornament Chrome ( LH ) 10 

16 
50 800 

2.22 Ornament Chrome ( RH ) 10 50 800 

2 
Ornament Gray ( LH ) 10 

4 
50 200 

0.55 Ornament Gray ( RH ) 10 50 200 

3 
Ornament Black ( LH ) 10 

4 
50 200 

0.55 Ornament Black ( RH ) 10 50 200 

4 
Support Bar Back ( LH ) 20 

4 
200 800 

2.22 Support Bar Back ( RH ) 20 200 800 

5 
Bar Back ( LH ) 5 

16 
50 800 

2.22 Bar Back ( RH ) 5 50 800 

6 WIPBOX 4 48 4 192 0.53 

 
7 

ชิ้นงาน F/G ( Chrome )  
7-8 

48 7-8 360 1 

ชิ้นงาน F/G (Gray ) 24 7-8 180 1.80 
ชิ้นงาน F/G (Black ) 24 7-8 180 1.80 

 
จากข้อมูลตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าความสามารถในการจัดเก็บของวัสดุอุปกรณ์และ

ช้ินงานในการวางผังคลังสินค้าแบบที่ 1 สามารถจัดเก็บได้มากกว่าผังคลังสินค้าแบบที่ 2 และผังคลังสินค้าแบบ
ที่ 3 เพราะมีวันในการจัดเก็บที่มากกว่าผังคลังสินค้าแบบที่ 2 และผังคลังสินค้าแบบที่ 3 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การออกแบบพื้นที่คลังสินค้าทั้ง 3 รูปแบบ ท าการประเมินผลด้วยการวิเคราะหโ์ดยกระบวนการล าดบั

ช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
ต่อการตัดสินใจเลือกผังโรงงาน ผู้วิจัยไดท้ าการส ารวจการให้ความส าคัญในเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ จากคณะ
ผู้บริหารทั้งหมด 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายวางแผน ผู้บริหารฝ่ายผลิต และผู้บริหารฝ่ายคลังสินค้า 
โดยการท าแบบสอบถามผู้บริหาร ส าหรับการเปรียบเทียบความส าคัญเป็นคู่ และให้ค่าน้ าหนักแต่ละปัจจัย 
เพื่อด าเนินการเปรียบเทยีบค่าน้ าหนักของผังโรงงานทั้ง 2 แบบ ภายใต้การพิจารณาแต่ละปัจจัย 4 ข้อ (บุญชัย
และคณะ, 2561) ดังนี ้ 

1. เรื่องการก าหนดพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ คือ การจัดวางช้ินงานและช้ินส่วนประกอบต้องมีการจัดวาง
ที่เป็นหมวดหมู่ 

2. เรื่องความสามารถในการจัดเก็บช้ินงานและช้ินส่วนประกอบคือ สามารถจัดเก็บช้ินงานได้ใน
ปริมาณมาก 

3. เรื่องความสะดวกในการเคลื่อนย้ายช้ินงานและช้ินส่วนประกอบคือ สามารถเคลื่อนย้ายช้ินงานและ
ช้ินส่วนประกอบได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางทาง  

4. เรื่องระยะทางเฉลี่ยในการเคลื่อนย้ายช้ินงานและช้ินส่วนประกอบคือ ระยะทางในการเคลื่อนย้าย
ช้ินงานและช้ินส่วนประกอบต้องมีระยะทางเฉลี่ยน้อยที่สุด  

เมื่อพิจารณาเทียบกบัเกณฑ์การประเมนิแล้วน าผลการค านวณหาระดับความเหมาะสมในการเลือกผัง
คลังสินค้าทางเลือกของคณะผู้บริหาร โดยประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Hierarchy Process: AHP) ในการตัดสินใจเพื่อเลือกผังคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สุดแสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7: ผลการค านวณหาระดับความเหมาะสมในการเลือกผังคลังสินค้าทางเลือกของคณะผู้บริหาร 
 

ผังโรงงาน การค านวณ คะแนนการตัดสินใจ (%) 

แบบท่ี 1 (0.049)0.073+(0.203)0.066+(0.305)0.09+(0.396)0.097 8.3% 

แบบท่ี 2 (0.049)0.282+(0.203)0.319+(0.305)0.324+(0.396)0.284 29% 

แบบท่ี 3 (0.049)0.844+(0.203)0.615+(0.305)0.586+(0.396)0.62 59% 

 
จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่า ผังคลังสินค้าทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ เกณฑ์การ

พิจารณาจากผู้ปฏิบัติงาน คือผังคลังสินค้าทางเลือกแบบที่ 3 เพราะมีคะแนนการตัดสินใจมากที่สุดเท่ากับ 
59% 
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สรุป 

จากการศึกษาปัญหาการประกอบกันชนท้ายของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความต้องการ
ในการที่จะขยายการผลิตและการจัดเก็บไปที่คลังบางโฉลง เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่ง จากนั้นผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาข้ันตอนการประกอบกันชนท้ายและท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของช้ินส่วนประกอบ เพื่อ
ออกแบบผังคลังสินค้า ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผังคลังสินค้าได้ ดังต่อไปนี้ 

การออกแบบและวางผังคลังสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับสายการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้
หลักการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ ( Systematic Layout Planning: SLP) สามารถออกแบบผังคลังสินค้า
ทางเลือกได้จ านวน 3 แบบดังนี้ ผังคลังสินค้าแบบที่ 1 มีพื้นที่ในการจัดเก็บเท่ากับ 325.48 ตารางเมตร และ
ระยะทางในการขนส่งวัสดุเท่ากับ 1637.04 เมตร ผังคลังสินค้าแบบที่ 2 มีพื้นที่ในการจัดเก็บเท่ากับ 331.01
ตารางเมตร และระยะทางในการขนส่งวัสดุเท่ากับ 1,705.51 เมตร ผังคลังสินค้าแบบที่ 3 แบบ พื้นที่ในการ
จัดเก็บเท่ากับ 279.28ตารางเมตร และระยะทางในการขนส่งวัสดุเท่ากับ 1,825.84 เมตร จากนั้นได้ออกแบบ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อเลือกผังโรงงานในการปรับปรุงตามเทคนิค
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ โดยก าหนดปัจจัย 4 ข้อดังนี้ 1. การก าหนดพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ 2. 
ความสามารถในการจัดเก็บช้ินงานและช้ินส่วนประกอบ 3. ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายช้ินงานและช้ินส่วน
ประกอบ และ 4. ระยะทางเฉลี่ยในการเคลื่อนย้ายช้ินงานและช้ินส่วนประกอบ ซึ่งผลจากการน าทั้ง 4 ปัจจัย
มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบทีละคู่ และค านวณน้ าหนักออกมาท าให้ทราบว่าผู้บริหารของบริษัท
กรณีศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยระยะทางเฉลี่ยในการเคลื่อนย้ายช้ินงานและช้ินส่วนประกอบ  โดยมีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 39.6% อันดับสองคือปัจจัยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายช้ินงานและช้ินส่วนประกอบ โดยมี
ค่าน้ าหนักเท่ากับ 30.5% อันดับสามปัจจัยความสามารถในการจัดเก็บช้ินงานและช้ินส่วนประกอบ โดยมีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 20.3% และอันดับสุดท้ายคือปัจจัยการก าหนดพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 
4.9 

จากผลวิเคราะห์ผังโรงงานทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการปรับปรุงภายใต้การพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย 
ได้แก่ผังคลังสินค้าแบบที่ 3 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 59% ผังคลังสินค้าแบบที่ 2 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 29% และผัง
คลังสินค้าแบบที่ 1 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 8.3% ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ส าหรับปรับปรุงผังโรงงาน เป็นการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน 
น ามาศึกษากระบวนการผลิต  โดยคิดจากปริมาณการผลิต ณ ช่วงเวลาที่ผ่านมา แตส่ าหรับอนาคตข้างหน้า
อาจจะมีการเปลีย่นแปลงปริมาณการผลิต  ซึ่งเกิดมาจากมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท กลุ่มลูกค้า 
รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามปริมาณการผลิตเพื่อน ามา
พิจารณาการปรับปรุงผังโรงงานอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญชัยและคณะ (2561) ที่
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ท าการศึกษาการปรังปรงุผงัโรงงานด้วยหลกัการออกแบบผงัโรงงานอย่างมีระบบ กรณีศึกษาโรงงานดักท์แอร์ที่
ต้องติดตามปริมาณการผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ์ตามหลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาแผนปฏิบัติการสอนในห้องเรียนโดยการใช้บริการ
คลาวด์ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการเรียนผ่านกิจกรรมด้วยบริการคลาวด์กับการเรียนแบบเดิม 
และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแผนปฏิบัตกิารสอน โดยกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยน้ีคือนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 94 คน ที่ก าลังศึกษาวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยแบ่ง
นักศึกษา 49 คนใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และนักศึกษาอีก 45 คนเรียนผ่านวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม ส าหรับ
การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระหว่างการท ากิจกรรมในช้ันเรียน ผลการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อแผนปฏิบัติการเรียนรูผ้่านกิจกรรมด้วยบริการคลาวด์สอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนน
เฉลี่ย 4.65 (= 4.65, SD = 0.50) และยังพบว่าแผนปฏิบัติการนี้สามารถกระตุ้นความสนใจเรียนท าให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียนและส่งงานได้ตรงเวลาสูงถึงร้อยละ 89 ส่งผลต่อการเรียนรู้ท าให้นักศึกษากลุ่มที่
เรียนผ่านกิจกรรมด้วยบริการคลาวด์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบเดิมถึงร้อยละ 18 

 
ค าส าคัญ: บริการคลาวด์, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เครื่องมือออนไลน์, สื่อการสอน 

 
ABSTRACT 

This research aims to 1) studying and developing a teaching plan in a classroom using 
cloud service 2) comparisons the learning outcome between traditional and learning by 
activities using cloud service and 3) evaluating the students' satisfaction to the proposed 
teaching plan. The focus group of this research is first-year students amount 94 students 
who were studying "Fundamental of Programming", 49 students use cloud technology to 
study while 45 students study via traditional way of learning in School of Information 
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Technology and Innovation, Bangkok University. For collecting the data, we observe the 
students' participation during classroom activities. The research found that satisfaction with 
the learning plan through activities with cloud services was at a very good level with an 
average score of 4.65 (= 4.65, SD = 0.50) and also found that this action plan can stimulate 
interest in learning, allowing students to participate in class and delivering work on time as 
high as 89 percent, affecting learning, allowing students who study through activities with 
cloud services have a higher average score all students in the traditional 18 percent. 

 
Keywords: Cloud Service, Programming, Online Tools, Teaching Media 

 
บทน า  

การศึกษาในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพิ่มมากข้ึนเรื่อยมา และเริ่มมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้การเรียนการสอนสอดรับกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเครื่องมือที่เป็นบริการของคลาวด์ได้ถูก
น ามาใช้ในวงกว้างด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Herrick, 2009) เพื่อความสะดวกต่อการ
เข้าถึงและเพิ่มประสทิธิภาพการติดต่อการเรียนการสอน ดังนั้นการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ย่อม
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนซึ่งนอกจากการได้เรียนรู้และความสะดวกต่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชา และยัง
สามารถฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยของบริการ คลาวด์ได้อีกด้วยโดย 
(Malithong, 2005) โดยได้ระบุเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบได้แก่ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ออนไลน์ 
การเรียนโดยใช้ห้องปฏิบัตการ เป็นต้น ดังนั้น เครื่องมือบนบริการคลาวด์ในปัจจุบันถือเป็นเป็นเทคโนโลยี
ก าลังได้รับความนิยม เนื่องจากการเข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซ้ าซ้อน ทั้งยัง มี
เครื่องมือต่างๆ มากมายหลายชนิดที่เหมาะสมส าหรับน ามาสนับสนุนเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่แล้วเมื่อน าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถ
กระตุ้นความสนใจเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มมากข้ึนได้ หากผู้เรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้นย่อมน ามาซึ่งผลลัพธ์
ของการเรียนรู้ที่ดีข้ึนตามไปด้วย (สายสุนีย์, 2557) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 

2.1  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการสอน
วิทยาศาสตร์ (เอกภูมิ จันทรขันตี, 2558) 
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งานวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูโดยสื่อ ICT ทั้งหมด 5 รูปแบบส าหรับการเรียนการสอนได้แก่ 1) การใช้
คลิปวิดีโอเพื่อใช้ส าหรับการกระตุ้นความสนใจเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 2) การใช้เซิร์สเอ็นจินส าหรับให้นิสิตได้
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 3) การใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติร่วมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เพื่อให้นิสิตใช้น าเสนอ
ผลการทดลองแต่ละกลุ่ม 4) การใช้สื่อแอนนิเมชันใช้ส าหรับสรุปความคิดหรือแนวคิดของนิสิตที่ได้จากการ
เรียน และ 5) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น เอ็กเซลเพื่อเป็นเครือ่งมอืช่วยการเรียนรูโ้ดยให้นิสติน าข้อมลูที่
ได้จากการทดลองมาใส่ในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมวาดกราฟความสัมพันธ์ท าให้นิสิตเห็นภาพชัดเจนมากข้ึน 
โดยงานวิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงบรรยายโดยให้นิสิตอธิบายแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ซึ่งผลการวิจัยน้ี พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ช่วยให้นิสิตมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู ้ท าให้นิสิตเกิดการพัฒนาทกัษะและความรู้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยมีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่า
การสอนแบบปกติหรือไม่ 

2.2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ (ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ, 
2560) 

งานวิจัยน้ีศึกษาและน าเสนอกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าหรับการ
เรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ โดยงานวิจัยนี้ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเป็น 3 รูปแบบ  ได้แก่ 1) เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน
เพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์เช่ือมต่อกันผ่านชุมชนออนไลน์น้ี 2) การใช้การค านวณแบบคลาวด์ส าหรับเก็บข้อมูล
แบบออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถท าให้เข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ไม่จ ากัดสถานที่  3) การ
ประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ ท าให้สามารถประชุมทางไกลหรือส าหรับการสอนของครูซึ่งสามารถโต้ตอบกันได้
ทันทีผ่านจอภาพคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งงานวิจัยน้ี พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท า
ให้ผลการเรียนรูร้่วมกนัทางออนไลน์มปีระสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมเปน็สิง่
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ได้ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้น าเสนอเพียงกรอบแนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ยัง
ไม่ได้การศึกษาถึงผลของการน าเทคโนโลยีไปใช้กับกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาจริง 
 16 points) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแผนปฏิบัติการส าหรับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบนบริการคลาวด์ 
2. เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบนบริการคลาวด์และแบบปกติ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแผนปฏิบัติการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาความสนใจเรียนผ่านกิจกรรมบนบริการ

คลาวด์ในการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศึกษาถึงความสนใจเรียน ความพึงพอใจ 
และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อแผนปฏิบัติการเรียนโดยเปรียบเทียบจากกลุ่มนักศึกษาจ านวน 2 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มที่ใช้แผนปฏิบัติการด้วยการท ากิจกรรมบนบริการคลาวด์จ านวน 49 คนกับกลุ่มที่เรียนแบบในห้อง
แบบเดิมจ านวน 45 คน ซึ่งนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยากรุงเทพ ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงรวมจ านวน 94 คน  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้แบ่งขอบเขตการวิจัยเพื่อน าผลปฏิบัติการทีไ่ด้มาท าการศึกษาถึง
ความสนใจเรียน ความพึงพอใจและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยมี 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

1. การศึกษาเครื่องมืออยู่บนบริการคลาวด์ เพื่อน ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนรวมถึงการ
สามารถเข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อนและต้องสามารถรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายจึงท าให้ทางผู้วิจัย
เลือกใช้เครื่องมือได้แก่ Google Apps for Education (GSuite), Kahoot, Plickers และ  Padlet 

2. การออกแบบแผนปฏิบัติการส าหรบัการศึกษาความสนใจเรียนผา่นเครือ่งมือบนเทคโนโลยีคลาวด์
จ านวน 120 นาที แผนปฏิบัตสิ าหรับงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการเรียนผ่านกิจกรรมและการส่งงานด้วยเครื่องมือ
บนเทคโนโลยีคลาวด์มีความสัมพันธ์กับการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน 

 
ตารางท่ี 1: แผนปฏิบัติการการเรียนการสอนผ่านกจิกรรมบนบริการคลาวด ์
 

แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ 

กระตุ้นความพรอ้มก่อนเรียน 20 นาที Google Apps for Education, Padlet, Kahoot, 
Plickers 

อธิบายเนื้อหาบทเรียน 20 นาที Google Site, Google Slide, Youtube 

ฝึกแก้โจทยป์ัญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

25 นาที Google Doc, Google Slide Padlet, 

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 35 นาท ี  Google Site, Google Slide, Google Form 

ทดสอบผลลพัธ์และสรปุ 20 นาที Google Slide, Google Form 

  
 จากตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมบนบริการคลาวด์มีข้ันตอนการเรียนรู้

โดยรวมทั้งหมด 5 กระบวนการดังนี้ 
2.1 ผู้สอนกระตุ้นความพร้อมของผู้เรียนด้วยการให้ท าแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E114 

Form, Padlet หรือ Kahoot การค้นหาความหมายหรือการค้นหารูปภาพที่ เกี่ยวข้องกับบทเรียนด้วย 
Google search engine น ามาวางไว้ใน Google doc, Google slide มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  

 

 
ภาพท่ี 1: ภาพตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Plickers ส าหรับการทดสอบ 
ท่ีมา: https://plickers.com/ 
  
 จากภาพที่ 1 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Plickers เป็นเครื่องมือบนบริการคลาวด์ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการตอบค าถามที่ช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องให้มีความสนุกสนาน ผู้เรียนเหมือนได้เล่น
เกม พร้อมผู้สอนสามารถน าอุปกรณ์มือถือสแกนไปยังกระดาษค าตอบของผู้เรียนแล้วเครื่องมือจะวิเคราะห์ผล
การตอบค าถามและเก็บผลไว้ในเว็บไซต์ของ Plickers และจะวิเคราะห์ ให้ด้วยว่า ข้อค าถามใดมีคนตอบถูก
มากหรือน้อยเพียงใดท าให้ผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อได้อีกด้วยว่า ข้อค าถามนี้มีความยากไปหรือง่ายไป
ได้อีกด้วยดังภาพที่ 2 ผลของการเก็บข้อมูลจากการท าแบบทดสอบด้วย Plickers 
 

 
ภาพท่ี 2: ผลของการเกบ็ข้อมลูจากการท าแบบทดสอบด้วย Plickers 
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 การท าแบบทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกสนุกสนาน มีความยากรู้ใน
ค าตอบ และเครื่องมือที่เหมาะสมน ามาประยุกต์ใช้กับการท าแบบทดสอบได้อีกคือ Google form สามารถให้
ผู้เรียนตอบค าถามสามารถท าแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ข้อดีคือสามารถรวบรวมพร้อมวิเคราะห์
ข้อมูลการตอบค าถามได้เช่นกันดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพท่ี 3: ภาพตัวอย่างการใช้ Google form ท าแบบทดสอบ 
 

 
ภาพท่ี 4: ภาพตัวอย่างท าแบบทดสอบด้วย Kahoot 

 
 ภาพที่ 4 การท าแบบทดสอบด้วย Kahoot เป็นเครื่องมือบนบริการคลาวด์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก
การใช้งานที่ง่ายผู้เรียนสามารถรว่มตอบค าถามได้ด้วยอุปกรณ์มือถือ ลักษณะการท างานเหมือนกับการเล่นเกม
จะมีเวลาจับและมีเสียงที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเร่งตอบค าถามหากตอบได้ถูกและเร็วจะได้คะแนนสูงกว่าผู้ที่ตอบถูก
และส่งค าตอบช้ากว่า  

2.2 อธิบายเนื้อหาบทเรียน โดยการดูคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์รายวิชา พร้อมกับสามารถดูเนื้อหา
บทเรียนได้จาก Google slide ดังภาพที่ 5 
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ภาพท่ี 5: ภาพตัวอย่างท าแบบทดสอบด้วย Kahoot 

 
2.3 ฝึกแก้โจทย์ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนน าโจทย์ส าหรับให้นักศึกษา ศึกษา

ร่วมกัน และแก้ปัญหาโดยอาจจะให้วาดรูปหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่าน Google doc, Google slide 
แล้วน าผลงานของทุกคนหรือเป็นกลุ่มไปเก็บไว้ใน Padlet ซึ่งเป็นกระดาษแสดงผลงานดิจิทัลผ่านคลาวด์ดัง
แสดงในภาพที่ 6 

 

 
ภาพท่ี 6: ภาพตัวการฝึกแกโ้จทย์แล้วแสดงด้วย Padlet 

 
2.4 ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากผลลัพธ์ที่ได้

วิเคราะห์ร่วมกันโดยให้นักศึกษาส่งผลงงานผ่านโดยน าลิงค์ของไฟล์ส่งใน Google form ที่ผู้สอนเตรียมไว้ใน
เว็บไซต์รายวิชา  

2.5 ทดสอบผลลัพธ์และสรุปผลการแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน Google slide และ Google form 
โดยระหว่างการท ากิจกรรมผู้สอนจะคอยสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาการท า
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กิจกรรม 
3. การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ส าหรับการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเพื่อศึกษาความพึงพอใจ โดย

ได้น าไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 49 คน ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใช้
เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี ้

 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

4. การศึกษาผลการเรยีนรู้โดยการเปรียบเทยีบจากคะแนนเฉลีย่รายวิชาซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนของ
นักศึกษา 2 กลุ่มน าเข้าสู่การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ภายหลังการน าแผนปฏิบัติการไปใช้เพื่อสังเกตพฤติกรรมและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยบริการคลาวด์ ได้แก่ การท า
แบบทดสอบ การค้นหาข้อมูล การท างานร่วมกัน การท าแบบฝึกหัด การส่งการบ้าน ตลอดภาคการศึกษา 
พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจและมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์
ร่วมกันเพื่อนท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์กับ
ผู้ เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาโดยผลการเก็บข้อมูลพบว่า  ผู้ เรียนส่งงานตรงตามเวลาสูงถึงร้อยละ 89 หาก
เปรียบเทียบกับนักศึกษากลุ่มที่เรียนแบบเดิมด้วยการสอนทฤษฎีผ่านสไลด์และการท าแบบฝึกหัดส่งงานผ่าน
การเขียนตอบบนกระดาษมีเพียงรอ้ยละ 54 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมด้วยบริการ
คลาวด์กับการเรียนแบบเดิมพบว่า การท ากิจกรรมร่วมกันผ่านบริการคลาวด์ท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียน
จึงท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปในทางทีดีข้ึน  เนื่องจากผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท า
ให้เกิดประเด็นความรู้ได้อีกด้วย 
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ตารางท่ี 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียนแผนกปฏิบัติการ 
  

รายการประเมิน X  SD แปลผล 
1. กระบวนการเรียนกระตุ้นใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรม 4.66 0.52 ดีมาก 
2. ใช้กระบวนการสอนทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะหห์รือคิดสร้างสรรค์ 4.53 0.62 ดีมาก 
3. ใช้สื่อประกอบการเรียนรูท้ี่ทันสมัยน่าสนใจเหมาะสมและเพียงพอในรายวิชา 4.63 0.50 ดีมาก 
4. กระบวนการเรียนการสอนทีห่ลากหลายใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม 4.75 0.38 ดีมาก 
5. มีการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ สภาพสังคมที่
เกี่ยวข้องได้อย่างน่าสนใจ 

4.66 0.51 ดีมาก 

6. การเข้าถึงเครื่องมือบนบรกิารคลาวด์ท าได้รวดเร็ว 4.59 0.42 ดีมาก 
7. เครื่องมอืบนบริการคลาวด์ที่น ามาใช้ในหอ้งเรียนมีความงา่ยต่อการใช้งาน 4.75 0.56 ดีมาก 
8. มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 4.63 0.50 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.50 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนพบว่า ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้ ท ากิจกรรมร่วมกัน การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ
ที่ทันสมัยน่าสนใจ การใช้บริการบนคลาวด์เข้าถึงได้รวมเร็ว การใช้งานเครื่องมือบนบริการคลาวด์ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน จากผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
อยู่ระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.66 การใช้กระบวนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หรือคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.53 การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่ทันสมัยน่าสนใจเหมาะสม
และเพียงพอในรายวิชาอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.63 กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายใช้
เทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.75 มีการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ สภาพสังคมที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าสนใจอยู่ระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.66 การเข้าถึง
เครื่องมือบนบริการคลาวด์ท าได้รวดเร็วอยู่ระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.59 เครื่องมือบนบริการคลาวด์ที่
น ามาใช้ในห้องเรียนมีความง่ายต่อการใช้งานอยู่ระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.75 และมีวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.63  

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดีมากทั้งหมดส่งผลท าให้ผลประเมินความพึงพอใจการเรียน
การสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมากด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (S.D.=0.50) ซึ่งแผนปฏิบัติการครั้งนีเ้น้นการท า
กิจกรรมบทบริการคลาวด์เพื่อกระตุ้นความสนใจเรียนของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น และภายหลังจบภาคการศึกษาผู้วิจัยได้ประเมินความส าเร็จของการเรียนจากการเปรียบเทียบ
นักศึกษา 2 กลุ่ม โดยท าการทดสอบทางสถิติด้วย Independent t-Test ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2: การประเมินความส าเร็จของการเรียนด้วยกจิกรรมผ่านเครื่องมือออนไลน์กบัการเรียนการสอน
แบบเดมิ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

กลุ่มผู้เรียน n 
X  SD t Sig(1-tailed) 

เรียนผ่านกิจกรรมด้วย
บริการคลาวด์ 

49 66.39 16.46 
 4.44 0.05** 

เรียนแบบเดิม 45 47.88 23.49 
** นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มแรกซึ่งเรียนด้วยกิจกรรมผ่านเครื่องมือออนไลน์

มีคะแนนสูงกว่าซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.39 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มที่สองที่ใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบเดิมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.88 คะแนน โดยมีส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.46 และ 
23.49 ตามล าดับ  

จากผลการทดสอบทางสถิติด้วย Independent t-Test พบว่า กลุ่มแรกมีการเรียนการสอนผ่าน
เครื่องมือบนเทคโนโลยีคลาวด์ได้ผลการเรียนดีกว่ากลุ่มที่สองอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ท าให้สรุปได้ว่า การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาความสนใจเรียนของนักศึกษา ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียน
การสอนท าให้นักศึกษามีความสนใจเรียนมากข้ึน เมื่อมีความสนใจเรียนมากข้ึนย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มาก
ข้ึนตามไปด้วย 
 
สรุป 

ผลการศึกษาจากการน าแผนปฏิบัติการการเรียนผ่านกิจกรรมด้วยบริการคลาวด์พบว่า เป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมน ามาใช้กับนักศึกษากลุ่มที่ 1 พบว่า เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ความสนใจเรียนให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กา รแสดงความ
คิดเห็น การร่วมแก้โจทย์ปัญหา การแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ ท าให้บรรยากาศการเรียนดีข้ึนท าให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ ร่วมท ากิจกรรม ส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
( X  = 4.65, SD = 0.50)    และเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนรู้ภายหลังจบภาคการศึกษาพบว่า นักศึกษา
กลุ่มแรกมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 66.39 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่สองที่มีการเรียน
การสอนแบบเดิมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.88 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจึง
ท าให้สรุปได้ว่า การเรียนการสอนผ่านกิจกรรมด้วยบริการคลาวด์ท าให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมการท ากิจกรรม 
กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียน การส่งงาน การท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบมากข้ึนท าให้บรรยากาศการเรียน
การสอนมีความแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ต้องจดบันทึกในกระดาษและดูสไลด์จากผู้สอน
เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับเอกภูมิ จันทรขันตี (2558:131-145) พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วยให้นิสิตมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ ท าให้นิสิต
เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันอุณหภูมิแวดล้อมในประเทศไทยมีค่าประมาณ 40 ถึง 42 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน อย่างไร
ก็ตามส าหรับรถที่จอดไว้ในลานจอดรถนั้นพบว่าอุณหภูมิภายในรถอาจสูงมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอัน
เกิดจากอุณหภูมิที่สูงข้ึนนี้ แผ่นกรองแสงในรถยนต์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อป้องกันรังสีอาทิตย์ที่เข้ามาทางกระจก
หน้ารถ งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพือ่ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของแผ่นกรองแสงในท้องตลาดจ านวนสอง
ชนิดได้แก่แบบ Foil และ Fabric การทดลองนี้ได้ศึกษาที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยท าการวัดและเก็บ
ค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์รวมถึงอุณหภูมิภายในรถตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 17.00 น. (9 ช่ัวโมง) ผล
การทดลองพบว่ารถที่ไม่ได้ติดแผ่นกรองแสงมีค่าอุณหภูมิภายในรถสูงสุด 63 องศาเซลเซียส ณ เวลา12.45 น. 
และมีค่าฟลักซ์ความร้อนสูงสุด 1,116 W/m2 เมื่อมีการติดตั้งแผ่นกรองแสงในรถพบว่าแผ่นกรองแสงแบบ 
Foil สามารถลดอุณหภูมิภายในรถได้มากกว่าแบบ Fabric โดยสามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 6 องศาเซลเซียส 
และมีค่าประสิทธิภาพการเย็นตัวร้อยละ 9 ณ เวลา 13.45 น. 
 

ค าส าคัญ: แผ่นกรองแสง, ฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์, อุณหภูมิ 
 
ABSTRACT 

Nowadays, the ambient temperature in Thailand is approximately 40 to 42 degree 
Celsius in the summer. However, when the car is parked in the parking lots, the extreme 
high cabin temperature could be observed. To avoid the damage from excessive 
temperature, the car window sunshade is used to prevent solar flux which passes through 
the windshield. This research aims to study and evaluate the performance of two 
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commercial widow sunshades, Foil-Type and Fabric-type. The experiment is performed in 
Chonburi, Thailand. The solar flux and cabin temperature are measured and collected from 
7.30 a.m. to 5.00 p.m. (9 hrs). The experimental results show that when the car is not 
installed the window sunshade, the maximum cabin temperature of 63 degree Celsius can 
be observed at 12.45 p.m. and the maximum solar flux is 1 ,1 1 6  W/m2 .  When window 
sunshade is used, it can be seen that Foil-type sunshade can reduce the cabin temperature 
more than the Fabric-type sunshade.  The maximum reduced temperature of 6 degree 
Celsius and maximum cooling efficiency of 9% are obviously observed at 1.45 p.m.  
 

Keywords: Car Window Sunshade, Solar Flux, Temperature 
 
บทน า  

ด้วยรถรับส่งสาธารณะในประเทศไทย ไม่สามารถตอบโจทย์การเดินทางได้เต็มที่ ดังนั้นรถยนต์ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปท างาน ไปจับจ่ายซื้อของ 
รวมถึงรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนสะสมทั่ว
ประเทศกว่า 15 ล้านคัน นั้นหมายความว่าอัตราส่วนประชากรไทยต่อรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่า 4.6 : 1 ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เห็นได้ว่ารถยนต์จึงมีความจ าเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

ส าหรับประเทศไทยต้ังอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและมีฝนตกเป็นส่วนใหญ่ อุณหภูมิจึงมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เมื่อจอดรถไว้ในที่แจ้งโดยไม่มีอปุกรณ์บดบังแสงแดด อุณหภูมิภายในรถมีค่าค่อนข้าง
สูงมาก ส าหรับรถยนต์นั้นอุณหภูมิที่สูงข้ึนนี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อรถยนต์ได้แก่ การระบายความร้อนของ
เครื่องยนต์ และอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร ส าหรับห้องโดยสารนั้นถ้าอุณหภูมิสูงมีผลต่อทั้งผู้โดยสารท าให้
เกิดความไม่สบายส่งผลให้ท าให้เครื่องปรับอากาศรถยนต์ต้องท างานหนัก นอกจากนี้รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการใช้งานต่างๆภายในรถ เมื่อในรถมีอุณหภูมิสูงย่อมท าให้อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีสั้นลง 

Al-Kayiem et al. (2010: 784-789) ท าการทดลองและการจ าลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิภายในจอดรถยนต์ไว้กลางแดด ที่ประเทศมาเลเซีย ภายในรถยนต์อากาศร้อนได้สะสมอยู่บริเวณ
เพดานของห้องโดยสาร และการใช้แผ่นกรองแสงช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารลดลงร้อยละ 26 

Dadour et al. (2011: 205-211) ท าการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการน ารถยนต์สีด าและสีขาวไป
จอดทิ้งไว้กลางแดดในฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลีย พบว่ารถยนต์สีด ามีอุณหภูมิภายในห้องโดยสารสูงกว่า
รถยนต์สีขาว 5 องศาเซลเซียส และการลดกระจกด้านคนขับ 2.50 cm ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสาร
ลดลง 3 องศาเซลเซียส 
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Abd-Fadeel & Hassanein (2013: 75-80) ท าการทดลองเพื่อหาอุณหภูมิสงูสดุในรถยนต์ที่จอดไว้ 4 
กลางแจ้งที่ประเทศอียิปต์ โดยอุณหภูมิสูงสุดคือ 120 องศาเซลเซียส ในกรณีทดสอบจอดรถยนต์ไว้กลางแจ้ง
ในทิศทางต่างกัน (หันหน้ารถยนต์ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้) ให้ผลของอุณหภูมิ
ภายในรถยนต์สูงสุดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยและไม่มีนัยส าคัญ  และ นอกจากนี้การลดกระจกลง 3 
เซนติเมตรขณะรถยนต์จอดอยู่กลางแจ้งส่งผลให้อุณหภูมิภายในรถยนต์ลดลง 5 ถึง 10 องศาเซลเซียส 

Aljubury et al. (2015: 1-10) ท าการทดลองจอดรถยนต์ทิ้งไว้กลางแจ้งนาน 9 ช่ัวโมง ณ เมือง
แบกแดด ประเทศอิรัก พบว่าอุณหภูมิภายในรถสูงสุดคือ 100 องศาเซลเซียส และการติดตั้งฉนวนกันความ
ร้อนหนา 1 cm ครอบหน้าต่าง หลังคา กระจกหน้าและหลังรถ สามารถลดอุณหภูมิภายในรถทดสอบลงไปได้
ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีฉนวน 

Lahimer et al. (2018: 59-71) ได้ท าการทดลองติดตั้งแผ่นฟิลม์สะท้องแสงบรเิวณกระจกรถทดสอบ 
และแผ่นสะท้อนแสงบริเวณกระจกหน้าและหลังคารถทดสอบเพื่อลดอุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ประเทศ
มาเลเซีย ผลจากการศึกษาแผ่นสะท้อนแสงสามารถลดอุณหภูมิภายในตัวรถได้ 17.7 °C 

Soulios et al. (2018: 635-644) ศึกษาการลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารโดยใช้การเคลือบกระจก
ด้วย Cholesteric Liquid Crystal (ChLC) และการใช้แผ่นสะท้อนแสงแบบทึบ โดยท าการทดลองที่ประเทศ
กรีซ การทดลองพบว่าเมื่อใช้การเคลือบกระจกสามารถลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้ 12.5 °C และเมื่อใช้
แผ่นสะท้อนแสงแบบทึบพบว่าสามารถลดได้ถึง 23.8 °C 

ภูริทัต ศุภกิจจานันท์ และคณะ (2561: 77-81) ศึกษารูปแบบของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารของ
รถยนต์ส่วนบุคคลขณะจอดอยู่กลางแจ้งที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าค่าฟลักซ์ความร้อนของดวงอาทิตย์ มีค่ามากกว่า 1,000 W/m2 ในช่วงเวลา 
9.00–14.00 น. อุณหภูมิภายในรถสูงสุดถึง 63 องศาเซลเซียส 

งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมจาก ภูริทัต ศุภกิจจานันท์ และคณะ (2561: 77-81) ที่ศึกษารูปแบบ
ของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารของรถยนต์ส่วนบุคคลขณะจอดอยู่กลางแจ้งที่สนามฟุตบอลภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยงานวิจัยน้ีต้องการศึกษาประสิทธิภาพของแผน่
กรองแสงภายในรถยนต์ 2 แบบที่มีขายในท้องตลาดคือ Foil และ Fabric รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการกระจาย
ตัวของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเมื่อมีการใช้แผ่นกรองแสง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในรถยนต์ของแผ่นกรองแสงรถยนต์ 
2. เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในรถยนต์เมื่อมีการติดตั้งแผ่นกรองแสงใน

รถยนต์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการทดลองนี้ได้เลือกรถยนต์เอนกประสงค์สีน้ าตาลเป็นรถทดสอบ รถทดสอบได้ถูกจัดต าแหน่งให้

หันหน้าไปในทิศตะวันตกดังภาพที่ 1  การทดลองนี้ได้ท าการทดสอบในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 
2560 ที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ท าการทดสอบ
นั้นอยู่ที่ต าแหน่งละติจูด 13.17 oN และลองติจูด 100.30 oE ที่ระดับความสูง 13.17 เมตรจากระดับน้ าทะเล 

รถทดสอบจะถูกปิดหน้าต่างและประตูทุกบานก่อนท าการทดลอง ในส่วนกระจกรถทุกบานเป็นชนิด
เทมเปอร์ไม่ติดฟิล์มกรองแสง ส าหรับการทดลองได้ท าการเลือกวันที่มีสภาวะที่อั นตรายที่สุด นั้นคือวันที่มี
ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ หรือฝนมารบกวน แต่เนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยู่ใกล้ทะเลและช่วงที่ท าการทดลองนั้นอยู่
ในระหว่างฤดูฝน ส่งผลให้วันที่มีท้องฟ้าโปร่งนั้นมีเพียงไม่กี่วัน  

 
ภาพท่ี 1: ทิศทางการจอดรถขณะท าการทดลอง 

 
การวัดการกระจายตัวของอุณหภูมินั้นได้ท าการวัดโดยใช้ Thermocouple ชนิด K จ านวน 5 ตัว

ติดตั้งภายในและภายนอกรถทดสอบดังนั้น บนแผงควบคุมด้านหน้า (Front Dashboard), เบาะคนขับ 
(Driver’s Seat), เบาะแถวกลาง (Middle Seat), เบาะแถวหลัง (Rear Seat) และภายนอกรถทดสอบเพื่อวัด
ค่าอุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ส าหรับส่วนปลายของ Thermocouple ได้ถูกติดตั้งไว้บน
แท่นทดสอบขนาดเล็กเพื่อไม่ให้ส่วนปลายนั้นสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ Thermocouple ทุกตัวจะถูกต่อกับ Data 
Logger เพื่อบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุกๆ 15 นาที ซึ่ง Data logger ได้ถูกติดตั้งไว้ภายนอกรถ
ทดสอบเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุณหภูมิสูงภายในรถทดสอบ 

ในการวัดค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ (Solar Flux) นั้นได้ใช้ Solar Meter แบบมือถือ วัดค่า 
ฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยรอบรถทดสอบ 3 ต าแหน่งทุกๆ 15 นาที 

สุดท้ายส าหรับการวัดความช้ืนในอากาศนั้นได้ใช้ Psychrometer แบบดิจิทัลวัดค่าความช้ืนในอากาศ
โดยรอบรถทดสอบ 3 ต าแหน่งทุกๆ 15 นาที โดยรูปการทดลองนั้นถูกแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2: ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง 
 

จากผลการศึกษาก่อนหน้านี้ของ ภูริทัต ศุภกิจจานันท์ และคณะ (2561: 77-81) พบว่าภายในรถ
บริเวณแผงควบคุมด้านหน้าเป็นบริเวณมีอุณหภูมิสูงที่สุด งานวิจัยได้เลือกแผ่นกรองแสงในท้องตลาดที่เป็นที่
นิยม 2 ชนิดได้แก่ แผ่นกรองแสงแบบ Foil และ แผ่นกรองแสงแบบ Fabric ดังภาพที่ 3 และ 4 ติดตั้งบริเวณ
แผงควบคุมด้านหน้าเพื่อป้องกันความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านกระจกหน้ารถทดสอบ 

 

 
ภาพท่ี 3: แผ่นกรองแสงแบบ Foil 

 

 
ภาพท่ี 4: แผ่นกรองแสงแบบ Fabric 
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ถัดมาได้การแบ่งกรณีศึกษาเป็น 2 ช่วงดังนี้ช่วงที่ 1 จอดรถยนต์ที่ไม่มีแผ่นกรองแสงกลางแจ้งในวันที่
ฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆมาบดบัง เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง 30 นาที ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 17.00 น. จ านวน 5 
วัน เพื่อหาแนวโน้มและพฤติกรรมการกระจายตัวของค่าอุณหภูมิและค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดย
การทดลองนี้ได้ถูกน าเสนอไปแล้วในงานวิจัยก่อนหน้านี้โดย ภูริทัต ศุภกิจจานันท์ และคณะ (2561: 77-81) 

ช่วงที่ 2 จอดรถยนต์ที่มีแผ่นกรองแสงกลางแจ้งในวันที่ฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆมาบดบัง เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง 
30 นาที ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง17.00 น. จ านวน 3 วัน เพื่อศึกษาความสามารถในการลดอุณหภูมิภายในรถ
ทดสอบ 
 
ผลการทดลอง 

ค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในวันที่ทดสอบของรถทดสอบที่ไม่มีแผ่นกรองแสง, มีแผ่นกรอง
แสงชนิด Foil และ  มีแผ่นกรองแสงชนิด Fabric ตั้งแต่เวลา 7.30 น ถึง 17.00 น ถูกแสดงในภาพที่ 5 

โดยค่าฟลักซ์ความร้อนมีค่าสูงข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 7.30 -10.00 จากนั้นค่าฟลักซ์ความร้อนมี
แนวโน้มค่อนข้างคงที่ และมีค่ามากกว่า 1,000 W/m2 ถัดมาค่าฟลักซ์ความร้อนสูงสุดน้ันมีค่า 1,116 W/m2 
ณ เวลา 12.45 น. หลังจากนั้นค่าฟลักซ์ความร้อนลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับ
แนวโน้มของค่าฟลักซ์ความร้อนทั้ง 3 กรณีศึกษามีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเป็นรูประฆังคว่ า 
 

 
ภาพท่ี 5: ค่าเฉลี่ยฟลักซ์ความร้อนเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ตลอด 9 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
 ค่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบ (Ambient Temperature) ในวันที่ทดสอบของรถทดสอบที่ไม่มีแผ่นกรอง
แสง, มีแผ่นกรองแสงชนิด Foil และ  มีแผ่นกรองแสงชนิด Fabric ตั้งแต่เวลา 7.30 น ถึง 17.00 น ถูกแสดง
ในภาพที่ 6 พบว่าค่าอุณหภูมิของทั้ง 3 กรณีศึกษามีแนวโน้วที่สอดคล้องกันโดยอุณหภูมิเริม่เริ่มสูงข้ึนอย่างช้าๆ 
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จนถึงเวลาประมาณ 13.00 น.  ค่าอุณหภูมิอากาศภายนอกได้ลดลงอย่างๆช้า โดยค่าอุณหภูมิอากาศสูงสุดอยู่
ที่ 41.06 oC ที่เวลา 12.45 น. เช่นเดียวกับค่าฟลักซ์ความร้อนสูงสุด 
 

 
ภาพท่ี 6: ค่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบเฉลี่ยตลอด 9 ช่ัวโมง 30 นาที 
  
 ถัดมา ภาพที่ 7 แสดงค่าความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ในวันที่ทดสอบของรถทดสอบที่ไม่มี
แผ่นกรองแสง, มีแผ่นกรองแสงชนิด Foil และ  มีแผ่นกรองแสงชนิด Fabric ตั้งแต่เวลา 7.30 น ถึง 17.00 น 
พบว่าความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าสูงในช่วงเช้าเนื่องจากพื้นที่ทดสอบมีระยะทางเพียง 2.0 กิโลเมตรจากอ่าวไทย 
ส่งผลให้ความช้ืนในอากาศมีค่าสูง หลังจากนั้นในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. เมื่อค่าฟลักซ์ความร้อนสูงสุด
มีค่าเริ่มสูงข้ึนส่งผลให้ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าลดลงอย่างชัดเจนและค่อยๆเพิ่มสูงข้ึนอีกครั้งในช่วงเวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไป 
 



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E128 

 
ภาพท่ี 7: ค่าความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอด 9 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
 จากการทดลอง เมื่อท าการวัดค่าอุณหภูมิทั้ง 4 ต าแหน่ง ได้แก่บนแผงควบคุมด้านหน้า, เบาะคนขับ, 
เบาะแถวกลาง และ เบาะแถวหลัง พบว่าค่าอุณหภูมิบนแผงควบคุมด้านหน้าของรถทดสอบที่มีแผ่นกรองแสง
นั้นมีค่าสูงสุดสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ของภูริทัต ศุภกิจจานันท์ และคณะ (2561: 77-81) 
 ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงสนใจที่ค่าอุณหภูมิค่าบนแผงควบคุมด้านหน้าเพียงค่าเดียวและถูกแสดงในภาพที่ 8 
จากรูปเห็นได้ว่าช่วงเวลา 7.30 น. ถึง 13.00 น. ค่าอุณหภูมิมีค่าสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องแม้ตัวรถทดสอบไม่ได้หัน
หน้าเข้าทิศตะวันตกก็ตาม ต่อมาส าหรับช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนั้นค่าอุณหภูมิจะลดลงช้าๆ เนื่องจากมี
ความร้อนสะสมตั้งแต่ช่วงเช้า  
 ถัดมาเมื่อพิจารณารถทดสอบมีแผ่นกรองแสงชนิด Foil นั้นพบว่า การกระจายตัวของอุณหภูมิมีค่าต่ า
กว่าแบบ Fabric ตลอดต้ังแต่เวลา 7.30 น. จนเสร็จการทดลองในเวลา 17.00 น. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะลด
ต่ าลงอย่างชัดเจนในช่วง 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากเวลาน้ีดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนตัวมาอยู่ด้านทิศตะวันตก 
รังสีอาทิตย์ได้ส่องผ่านกระจกหน้ารถทดสอบตรงมาที่แผ่นกรองแสงโดยตรง จึงท าให้การป้องกันรังสีอาทิตย์มี
ประสิทธิภาพ แตกต่างกับช่วงเวลา 7.30 น. ถึง 12.00 น. ในเวลาดังกล่าวนี้ดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังรถทดสอบ
ซึ่งไม่มีแผ่นกรองแสง ส่งผลให้การกระจายตัวของอุณหภูมิของรถทดสอบที่ไม่มีแผ่นกรองแสง, มีแผ่นกรองแสง
ชนิด Foil และ  มีแผ่นกรองแสงชนิด Fabric มีค่าใกล้เคียงนั้นเอง 
 จากผลการศึกษา เห็นได้ว่า แผ่นกรองแสงแดดแบบ Foil สามารถลดอุณหภูมิได้มากที่สุดถึง 6 องศา
เซลเซียส ในช่วงเวลา 13.45 น.เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีแผ่นกรองแสงแดด  
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ภาพท่ี 8: ค่าอุณหภูมิบนแผงควบคุมด้านหน้าเฉลี่ยตลอด 9 ช่ัวโมง 30 นาที 
  
 เพื่อเปรียบเทยีบค่าประสทิธิภาพแผ่นกรองแสง งานวิจัยน้ีได้เลือกค่าประสิทธิภาพการเย็นตัว (Cooling 
Efficiency, CE) มาใช้และสามารถเขียนได้ดังสมการที่ (1) 
 

i 0

o

T T
CE 100

T


              (1) 

  
 โดย iT  คืออุณหภูมิบนแผงควบคุมด้านหน้าแบบมีแผ่นกรองแสงชนิด Foil หรือ Fabric และ oT  คือ
อุณหภูมิบนแผงควบคุมด้านหน้าแบบไม่มีแผ่นกรองแสง ส าหรับค่าประสิทธิภาพการเย็นตัวของรถทดสอบที่มี
แผ่นกรองแสงชนิด Foil และ Fabric ถูกแสดงดังภาพที่ 9  
 จากผลการศึกษาพบว่าในช่วงเวลา 7.30 น. ถึง 12.30 น พบว่าค่า CE มีค่าอยู่ในช่วงบวกแสดงถึงแผ่น
กรองแสงชนิด Foil และ Fabric ยังไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ อย่างไรก็ตามในช่วง 12.00 น. เป็นต้นไปค่า CE 
ได้อยู่ในช่วงลบ แสดงถึงค่าอุณหภูมิภายรถทดสอบที่มีแผ่นกรองแสงมีค่าต่ ากว่าแบบไม่มีแผ่นกรองแสง โดยรถ
ทดสอบที่มีแผ่นกรองแสงแบบ Foil สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุดร้อยละ 9 ณ เวลา 13.45 น. ส่วนแผ่นกรอง
แสงแบบ Fabric สามารถลดอุณภูมิได้สูงสุดร้อยละ 4 ณ เวลา 15.30 น. 
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ภาพท่ี 9: ค่าประสิทธิภาพการเย็นตัวเฉลี่ยตลอด 9 ช่ัวโมง 30 นาที 
  
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองแสงรถยนต์นั้นพบว่า เมื่อติดแผ่นกรองแสงทั้งสอบแบบ
แล้ว แผ่นกรองแสงสามารถลดอุณหภูมิภายในรถยนต์ได้อย่างเห็นได้ชัด แต่แบบ Foil สามารถลดได้มากกว่า
แบบ Fabric โดยสามารถลดได้มากกว่าถึงร้อยละ 5  

จากผลที่ได้น้ันเมื่อเทียบกับวรรณกรรมที่ผ่านมา เห็นได้ว่าแผ่นกรองแสงที่ถูกน ามาใช้ในการศึกษานี้
มาราคาค่อนข้างต่ ามาก และไม่ได้มีการปรับปรุงหรือดัดแปลงรถยนต์เพิ่มเติม  รวมถึงไม่ได้มีการใส่งานเพิ่ม
ให้กับระบบ แต่ประสิทธิภาพเย็นตัวนั้นให้ผลที่น่าพอใจ อุณหภูมิที่สามารถลดลงได้นี้ ช่วยยืดอายุการท างาน
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบปรับอากาศภายในรถ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากศึกษาทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผ่นกรองแสงในท้องตลาดจ านวนสองชนิดได้แก่แบบ 
Foil และ Fabric ผลการทดลองพบว่ารถที่ไม่ได้ติดแผ่นกรองแสงมีค่าอุณหภูมิภายในรถสูงสุด 63 องศา
เซลเซียส ณ เวลา12.45 น. และมีค่าฟลักซ์ความร้อนสูงสุด 1,116 W/m2 เมื่อมีการติดต้ังแผ่นกรองแสงในรถ
พบว่าแผ่นกรองแสงแบบ Foil สามารถลดอุณหภูมิภายในรถได้มากกว่าแบบ Fabric โดยสามารถลดอุณหภูมิ
ได้สูงสุด 6 องศาเซลเซียส และมีค่าประสิทธิภาพการเย็นตัวร้อยละ 9 ณ เวลา 13.45 น. 
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บทคัดย่อ  

ปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้างเกิดการผันผวน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น  ๆ เช่น ค่าแรง,  
ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าน้ ามัน คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมแล้ว จึงสนใจศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างในโหมด
ของโครงสร้าง โดยใช้หลักการหาความสัมพันธ์ และการพยากรณ์ เพื่อการวางแผนงานจัดท างบประมาณราคา
วัสดุก่อสร้างในหมวดโครงสร้าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์รีเกสช่ันเชิงพหพุันธ์ (Multiple Regression) 
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่  (Simple Moving Average) รวมถึงการหาค่าพยากรณ์ด้วยวิธี 
เอกซ์โพเนนเซียล โดยส ารวจราคาค่าวัสดุ 10 ชนิด ได้แก่ 1. เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15.00 เซนติเมตร 
ยาว 2.00 เมตร 2. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.18  x 0.18 เมตร ยาว 
8.00 เมตร 3. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเช่ือม ขนาด 0.18 x 0.18 เมตร ยาว 
16.00 เมตร 4. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร ยาว 21.00 เมตร  
5.เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเช่ือม ขนาด 0.22  x 0.22 เมตร ยาว 14.00 เมตร  
6. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15.00 เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร 7. เสารั้วคอนกรีต 
แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร ตราซีแพค 8. เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10 x 10 
เซนติเมตร ยาว 1.00 เมตร 9. พื้นส าเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวงขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร 
ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค 10. คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 
เส้น ศก. 4.00 เมตร ตราซีแพค  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2565  
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 จ านวน 400 ชุดข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ .ศ. 2555-2561 เพื่อพยากรณ์ราคาวัสดุก่อสร้างไป
ข้างหน้าอีก 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561-2565 ตามล าดับของวัสดุ ต่อไปนี้ 
        ผลการวิจัยพบว่า วัสดุก่อสร้างที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดคือ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15.00 
เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร  และเสาเข็มอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15.00 เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร  
เมื่อใช้วิธีการดังกล่าวแล้ว สามารถน าไปใช้การพยากรณ์วัสดุชนิดอื่น ๆ ต่อไปได้ 

 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์รีเกสช่ันเชิงพหุพันธ์, วิเคราะห์ค่าถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่, การวิเคราะห์วิธี 

เอกซ์โพเนนเชียล 
 

 ABSTRACT  
Present, price of construction materials has been fluctuated with economic 

conditions and other factors, i. e.  labor costs, construction materials and oil costs. The 
purpose of the study was to predict the price of construction materials in the structure 
category mode by using multiple regression and forecasting for construction planning about 
budgeting construction material prices in the structure category. 

This research was used Multiple regression analysis techniques and simple moving 
average analysis, including forecasting with the exponential method. To predict the price of 
construction materials in the structure category of 10 types, including 1. hollow hexagonal 
piles, 15 .00  centimeters long, 2 .00  meters long 2 . prestressed concrete piles Square ton 
Single piece type, size 0.18 x 0.18 meters, length 8.00 meters 3. Prestressed concrete piles 
Square ton Two-piece type, connecting size 0 .1 8  x 0 .1 8  meters, length 1 6 .0 0  meters.  
4. Prestressed concrete pile, single-piece type, size 0.26 x 0.26 meters, length 21.00 meters. 
5. Prestressed concrete pile, two-piece type, connecting size 0.22 x 0.22 meters, length 14.00 
Meters. 6. Prestressed concrete piles. The size is 15.00 centimeters long, 2.00 meters long.  
7. Concrete fence posts with elephant feet size 4 inches x 4 inches, length 2.50 meters, seal 
CPAC 8. Reinforced concrete poles size 10 x 10 cm long, 1.00 meters 9. Finished floor, strong 
compression Hollow type, width 1.20 meters, thickness 15.00 cm, wire 4 strands, 3/8 inch, 
seal, CPAC 10 . prestressed concrete beam T-shaped cross-section, length of 3 .00  meters, 
wire 4, ERA 4.00 meters, CPAC brand from 2012-2022. 

Finding indicted that forecasted with such methods, the construction materials with 
the least errors were hollow hexagonal piles, size 15.00 cm, length 2.00 meters, and small 
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compressive piles, the size of the steam, size 15.00 cm length, 2.00 meters.  The result 
suggest that can be used to predict other types of materials. 

 
Keywords:  Multiple Regression, Simple Moving Average, Exponential Smoothing 

Average 
 

บทน า  
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการเพิ่มข้ึนของการแข่งขันอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่าน้ีสภาวะทางการเมืองของ

ประเทศไทยส่งผลกระทบทั้งทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศ และภายในประเทศเช่น การบริการ และ
จัดการโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งราคา 
ค่าก่อสร้างถือเป็นหนึ่งในข้อจ ากัด  และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงานก่อสร้าง ราคาก่อสร้างของ
ประเทศไทยมีความผันผวน  และปรับตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ได้แก่การแปรผันของดัชนีราคาก่อสร้าง ซึ่งผัน
ผวนตามหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทางตรง  และทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น เวลา, ค่าแรง, ค่าวัสดุก่อสร้าง, สภาพ
ทางเศรษฐกิจ, สังคม และสภาพแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง โดยปัจจัยทั้งหลายเหล่าน้ีมีส่วนส าคัญในการ
ปรับข้ึน-ลง ของราคาค่าวัสดุในแต่ละชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาค่าวัสดุในหมวดโครงสร้าง เพราะต้องมีการ
ขนส่งโดยการใช้น้ ามันเป็นส่วนเกี่ยวข้อง 

 วัสดุก่อสร้างเป็นสิ่งส าคัญต่ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ซึ่งปรับตัวในทิศทางเดียวกัน ถ้าราคาน้ ามัน
ปรับตัวสูงข้ึน ราคาวัสดุจะมีราคาเพิ่มข้ึนตามไปด้วย เพราะมีน้ ามันเป็นต้นทุนแปรผันส าคัญต่อราคาขาย 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดโครงสร้าง และท านายราคาวัสดุก่อสร้าง โดยส ารวจ  
และสืบค้นราคาวัสดุก่อสรา้งจากกรมบัญชีกลางมาใช้ในการวิเคราะหข้์อมูลในอดีต ซึ่งมีการจัดเกบ็รวบรวมเปน็
รายปี จากนั้นการพยากรณ์ราคาวัสดุก่อสร้างในอนาคตล่วงหน้า และคาดการณ์งบประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง
ในหมวดโครงสร้างให้มีความแม่นย ามากขึ้น 

จากการที่ทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการวิจัยในเรื่องความผันผวนราคาวัสดุ และผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการพบว่า สาเหตุที่ส าคัญคือ ความผันผวนของราคาน้ ามัน , ปริมาณการใช้วัสดุภายนอกประเทศ 
และปริมาณการใช้วัสดุภายในประเทศ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างในโหมดของโครงสร้าง  
ว่าอนาคตราคาวัสดุก่อสร้างจะปรับราคาสูงมากข้ึนเพียงใด โดยอาศัยการหาความสัมพันธ์ ว่าแต่ละปัจจัยที่
เกี่ยวข้องนั้นส่งผลต่อราคาวัสดุมากน้อยเพียงใด และการพยากรณ์ เพื่อการวางแผนงานจัดท างบประมาณ
ราคาวัสดุก่อสร้างในโหมดโครงสร้างต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม  
1.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

    1.1 การวิเคราะห์ถั่วเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Simple Moving Average) 
                  ดร. ธนัฐ วงศ์สายเช้ือ, (2555) อธิบายว่า การเลือกจ านวนจุดของชุดข้อมูลอนุกรมเวลา แล้วหา
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอนุกรม เพื่อจะน ามาเป็นค่าพยากรณ์ในช่วงถัดไป เมื่อได้ค่าพยากรณ์จากการหาค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลอนุกรมเวลาได้หนึ่งค่าก็ต้องหาค่าพยากรณ์ค่าต่อไป โดยตัดข้อมูลในช่วงแรกของข้อมูลชุดเดิมออกไป 
แล้วน าข้อมูลตัวใหม่ที่ต่อเนื่องกันเข้ามาแทน หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลชุดใหม่นี้มาหาค่าเฉลี่ย เช่น ถ้าใช้จุดของ
ข้อมูล 4 จุด เพื่อต้องการพยากรณ์จุดเวลาที่ 5 ดังนี้ 

                               Y(5)     =        y(4)+y(3)+y(2)+y(1)

4
 

1.2  การวิเคราะห์รีเกสชั่นเชิงพหุพันธ์ (Multiple regression analysis) 
                   เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพียง 2 ตัว แต่การวิเคราะห์รีเกสช่ันเชิงพหุพันธ์เป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป ซึ่งช่วยหาค่าตัวแปรตาม (Y) ที่เป็นผลมาจากตัวแปรอิสระ

ต่างๆ (xi) ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงได้ดังนี้ 

                              �̂�        =       a+b1x1+b2x2+…+bnxn 

      ในการหาความสัมพันธ์ของสมการข้างต้น  สามารถใช้วิธีการเดียวกับการวิเคราะห์รีเกสช่ันอย่างง่าย คือ 
วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 

       ถ้าสมมติมีตัวแปรอสิระ 2 ตัวแปรตาม 1 ตัว สามารถเขียนความสัมพันธ์แบบเส้นตรงได้จากสมการนี้ 

                              �̂�        =       a+b1x1+b2x2 

            1.3 การพยากรณ์แนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเซียล (Exponential Smoothing Average)  
                  ลักษณะแนวโน้มข้อมูลการพยากรณ์แนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเซียลจะเป็นเส้นโค้งเชิงเรียบไม่
โค้งมากเหมือนเส้นโค้งพาราโบลิก เพราะข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีอยู่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของช่วงระยะเวลา
หลัง ๆ มากกว่าช่วงระยะเวลาแรก ๆ เช่น จ านวนประชากรของประเทศซึ่งอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ
ปราศจากการควบคุม , ดอกเบี้ ยทบต้นเป็นต้น ส าหรับสมการแนวโน้มการพยากรณ์แนวโน้มแบบ 
เอกซ์โปเนนเซียลเขียนได้ดังนี้                              

Y(t)       =     aebt 
    การค านวณหาค่า a และ b จะเปลี่ยนสมการข้างต้นให้อยู่ในรูปแบบของสมการลอการิทึมฐานธรรมชาติ
ดังนี้ 

                                 Ln[Y (t)]       =  Ln (a) + Ln (ebt)    
         =  Ln (a) + bt 
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ตารางท่ี 1: แสดงข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

ชื่อผู้แต่ง ปี 
พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือใน
การวิจัย 

ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

นางแววดาว    
พูนสวน   

2550 การศึกษาการ
พยากรณ์แบบอนุกรม
เวลา (Time Series) 
เพื่อการวางแผนการ
ผลิตกรณีศึกษา : 
บริษัท เอส บี
อุตสาหกรรมเครื่อง
เรือน จ ากัด 

วิธีการหา
แบบเอก็
โปแนนเชียล 

พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 
2550 การพยากรณ์ ซ้ ากัน
สองครั้ง ไดก้ารผลิต 400 
ชุดโดยมียอดขาย 412 ชุด 
มีผลต่างเท่ากับ 12 ชุด 
ในขณะที่ใช้วิธีการ
พยากรณ์แบบเก่าจะต้อง
สั่งผลิตจ านวน 934 ชุด 
ท าให้มผีลต่างระหว่าง
ยอดขาย 

วิธีปรับเรียบแบบเอ็ก
โปแนนเชียลสองครั้ง 
ท าให้การผลิตสินค้าวิธี
ใหม่มีค่าใกล้เคียงกับ
ยอดขายจริง มากกว่า
การใช้วิธีการแบบเก่า 

นายจามร    
อนุชิตโอฬาร 

2552 ความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง
และผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง 

 การสัมภาษณ์ พบว่า  ปัจจัยต่อราคาวัสดุ
ก่อสร้าง คือ ราคาน้ ามัน 
80 เปอร์เซ็นต์ และภัย
ธรรมชาติ 33 เปอรเ์ซ็นต์  
 

ความผันผวนทีส่ าคัญ
ของราคาวัสดุก่อสร้าง 
คือ ความผันผวนของ
ราคาน้ ามัน 

นางสาว
เกสร ี
ศะริจันทร ์
และ 
นางสาวมาลี
รัตน์โสดานลิ 

2554 ระบบกาพยากรณ์
ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างโดยใช้เทคนิค
โครงข่ายประสาท
เทียมพยากรณ์ดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้าง 

-วิธีการหา
ค่าเฉลี่ยแบ
ง่าย 
-วิธีการเแบบ
เอ็กโพเน็น
เชียล  
 

พบว่า  การพยากรณ์โดย 
ENR มีค่าความ
คลาดเคลื่อน RMSE 
เท่ากับ 50.374 ท าให้
แบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียมสามารถ
พยากรณ์ได้แม่นย ากว่า 

การพยากรณ์การมีการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคางานก่อสร้าง 2 
ชนิด คือ Building 
Cost Index (BCI) 
และ Construction 
Cost Index (CCI)  

นาย  
ธรรมศักดิ    
รุจริะยรรยง 

2555 การประมาณราคา
ก่อสร้างอาคารพัก
อาศัยรวม โดยวิธี
วิเคราะห์ความ

-วิธีวิเคราะห์
ความถดถอย 

พบว่า ตัวแปรที่มีอทิธิพล
ต่อราคาก่อสร้างนั้นมี 5 
ตัวแปรจาก 11 ตัว 
มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่

คลาดเคลื่อนไมเ่กินร้อย
ละ 10 จะมีความ
แม่นย าต่อราคาวัสดุ
ก่อสร้างในการ
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ชื่อผู้แต่ง ปี 
พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือใน
การวิจัย 

ผลการวิจัย ข้อค้นพบ 

ถดถอย วิเคราะห์หา
ตัวแปรทางด้าน
กายภาพของอาคาร 
ที่มีอิทธิพลต่อราคา
ก่อสร้างอาคารพัก 

เกินร้อยละ 10 จะมีความ
แม่นยเพียงพอ 

พยากรณ์ 

นายสุพจน์    
กาญจนากรู
พันธ์ุ 

2557 ปัจจัยที่มผีลตอ่
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้วัสดุ
ก่อสร้างในช่องทาง
การจ าหน่ายแนวใหม ่

แบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยคนส่วน
ใหญ่ชอบเข้าร้านวัสดุ
ก่อสร้างทีท่ันสมัย ส่วน
ใหญ่อายุอยูร่ะหว่าง 36 – 
45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระหว่าง 10,001 - 30,000 
บาท 

การเปรียบเทียบ
ความส าคัญของปจัจัย
ทางการตลาดทีม่ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อวัสดุก่อสร้างใน
ปัจจุบัน 

Seonghyeon 
Moon 

Seokho 
Chi and Du 
Yon Kim 

2560 ท านายดัชนีต้นทุน
การก่อสร้างโดยใช้
แบบจ าลองค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่แบบ
อัตโนมัติแบบ
เศษส่วน 

แบบจ าลอง
การเคลื่อนที่
แบบเศษส่วน
อัตโนมัต ิ

พบว่าประสิทธิภาพการ
ท านายโดยเฉลี่ย 9.5% รุ่น 
ARFIMA ได้รับ
ประสิทธิภาพการท านาย 
CCI ที่สูงข้ึนโดยการรวม
คุณสมบัติของ
หน่วยความจ าระยะยาว 

ผู้วิจัยได้ท าการท านาย
ดัชนีต้นทุนงานก่อสร้าง
ที่ส่งผลต่างราคาวัสดุ
ก่อสร้าง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

5. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาวัสดุก่อสร้าง ในหมวดโครงสร้าง 
6. เพื่อพยากรณ์ และวัดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดงาน 

โครงสร้างในปี พ.ศ. 2561-2565 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย  
คือ วัสดุก่อสร้างในหมวดโครงสร้าง 10 ชนิด จ านวน 400 ชุดข้อมูล ดังนี ้
1. เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15.00 เซ็นติเมตร ยาว 2.00 เมตร 

 2. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รปูสีเ่หลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.18 x 0.18 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
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3. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รปูสีเ่หลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเช่ือม ขนาด 0.18 x 0.18 เมตร ยาว 
16.00 เมตร 

 4. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รปูตัวไอ ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร ยาว 21.00 เมตร 
5. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รปูตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเช่ือม ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 14.00 
เมตร 

 6. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รปูตัวไอ ขนาด 15.00 เซ็นติเมตร ยาว 2.00 เมตร 
 7. เสารั้วคอนกรีต แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร ตราซีแพค 
 8. เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร ยาว 1.00 เมตร 

9. พื้นส าเรจ็รูปอัดแรง ชนิดกลวงขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 15.00 เซ็นติเมตร ลวด 4 เส้น ศก. 
3/8 นิ้ว ตราซีแพค 
10. คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4.00 เมตร ตราซีแพค 
หลงัจากนั้น น าข้อมลูวัสดุก่อสร้างทัง้  10 ชนิด มาวิเคราะหผ์ลดงันี ้
1. วิเคราะหห์าค่าถ่ัวเฉลี่ยแบบง่าย เพื่อเป็นการพยากรณ์ในแตล่ะช่วง เพื่อจะหาค่าเฉลี่ยของแตล่ะ

วัสดุว่า แต่ละปีมีราคาแตกต่างกันเท่าไร   
2. การวิเคราะห์รเีกสชันเชิงพหุพันธ์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตวัแปร 3 ตัวข้ึนไป ได้แก่ ค่าน้ ามัน ค่า

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง, ค่าแรง, ค่าภาษี ที่เป็นผลมาจากตัวแปรอสิระต่าง ๆ (xi) สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง 

3. การวิเคราะห์เอกซ์โพเนนเชียล คือการหาค่าน้อยทีสุ่ดที่ท าให้ราคาก่อสร้างลดลง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์รเีกสช่ันเชิงพหพุันธ์ (Multiple Regression Analysis) 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Simple Moving Average) 
3. การวิเคราะเอกซโ์พเนนเชียล (Exponential Smoothing Average) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ราคาวัสดุก่อสร้าง ในหมวดโครงสร้าง โดยสบืค้นจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
การวิเคราะห์ผลข้อมูล 
หาค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (MAD) มีค่าไม่เกนิร้อยละ 10 

 
ผลการวิจัย และอภิปรายผล  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์รีเกสช่ันเชิงพหุพันธ์ ร่วมกับการ
พยากรณ์โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ โดยศึกษาการพยากรณ์วัสดุก่อสร้างในหมวดโครงสร้าง ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากราคาค่าน้ ามัน, ค่าแรง, ค่าภาษี, ค่าดัชนีวัสดุก่อสร้าง และปัจจัยอื่น ๆ 5 ปีย้อนหลัง เพื่อวัด
ความคลาดเคลื่อน และหาความสัมพันธ์ ถ้ามีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 10 จะท าให้ราคาวัสดุมีความ



PIM 9th National and 2nd International Conference 2019  

and 2nd Smart Logistics Conference 

5 July 2019 

 

E139 

แม่นย า และสามารถพยากรณ์ค่าที่ควรจะเป็นของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาค่าวัสดุก่อสร้างในหมวดโครงสร้าง 
สามารถสรุป และอภิปรายผล รวมถึงข้อเสนอแนะ ได้ดังนี ้
1. แสดงผลการวิเคราะห์วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Simple Moving Average) ปี พ.ศ. 2561-2565 
 
ตารางท่ี 2: แสดงผลการวิเคราะห์ค่าถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Simple Moving Average) ของคานคอนกรีต 
อัดแรง หน้าตัดรูปตัวที ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4.00 เมตร ตราซีแพค 
 

 
Price Moving Average Standard Error 

435.00 0 0 
435.00 0 0 
435.00 0 0 
305.00 397.75 0 
416.00 391.81 0 
411.25 384.39 0 
405.31 407.61 17.63 
397.89 405.52 15.12 
407.61 404.08 11.60 
405.51 403.77 5.03 
404.08 405.24 1.47 
403.77 404.65 1.08 
405.24 404.44 0.82 
404.65 404.53 0.80 
404.44 404.72 0.33 
404.55 404.59 0.16 
404.73 404.58 0.12 
404.6 404.58 0.13 
404.44 404.54 0.12 
404.39 404.48 0.10 

        
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที ขนาดยาว 

3.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 เมตร ตราซีแพค ค่า ถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ เท่ากับ 407.61  ในส่วนค่า 
Standard Error มีค่าสูงสุดเท่ากับ 17.63 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0 
2. การวิเคราะห์รีเกสชั่นเชิงพหุพันธ์ (Multiple regression analysis) 

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป ได้แก่ ค่าน้ ามัน , ค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง, 

ค่าแรง และค่าภาษี ซึ่งช่วยหาค่าตัวแปรตาม (Y) ที่เป็นผลมาจากตัวแปรอิสระต่างๆ (xi ) ซึ่งสามารถเขียน
ความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง 
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ตัวแปรต้นที่ใช้ มีดังนี้ 

x1 = ราคาน้ ามัน 

x2 = ค่าแรง 

x3 =  ค่าภาษี 

x4 =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
2.1 พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร ลวด 4 

เส้น ศก. 3/8 ตราซีแพค 
 
ตารางท่ี 3: แสดงผลการวิเคราะห์รีเกสช่ันของพื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
หนา 15.00 เซนติเมตร ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 ตราซีแพค 
 

SUMMARY OUTPUT      
Regression Statistics  df SS MS F 

Multiple R 0.73 Regression 4 209,615.93 52,403.98 14.83 
R Square 0.53 Residual 39 183,745.23 4,711.42  

Adjusted R 
Square 

0.47 Total 43 393,361.16   

Standard 
Error 

68.64 Significance F     

Observations 43 0.00     

ANOVA       

 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 
95% 

Upper 
95% Intercept -2,564.31 1,110.91 -2.31 0.03 -4,811.35 -317.28 

31.13 21.74 4.10 5.30 0.00 13.44 30.04 
300 4.37 2.04 0.05 0.04 8.70 0.04 
0.07 0.00 65,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
108.6 8.78 1.89 0.00 -0.63 18.20 -0.63 

 Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

    

Intercept -4,811.35 -317.28     

31.13 13.44 30.04     

300 0.04 8.70     

0.07 0.00 0.00     

108.6 -0.63 18.20     

 
จากตารางที่ 3 ผลการการวิเคราะห์รีเกสช่ันเชิงพหุพันธ์ของพื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง 

ขนาด   กว้าง 1.20 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 ตราซีแพค ตั้งแต่ ป ีพ.ศ. 2555-2565  
ตัวแปรต้นส่งผลกับตัวแปรตามเท่ากับ  0.47  หรือ ร้อยละ 47 และสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

 Y = -2,564.31+21.74x1+4.37x2+0x3+8.78x4 
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3. การพยากรณ์แบบเอกซ์โพเนนเซียล (Exponential Smoothing Average) 
การพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลทั้งหมด ให้น้ าหนักหรือความส าคัญกับข้อมูลใหม่หรือใกล้ปัจจุบันมากกว่า

ข้อมูลเก่า โดยใช้สมการ Forecast(t+1)=a^* Actual(t)+(1-a)^* Forecast(t+1)  โดยที่ค่า Alpha มีค่า 0 
ถึง 1 และเรียกว่าเป็น smoothing constant เป็นการใช้กับข้อมูลล่าสุด 

 
ตารางท่ี 4: แสดงผลการวิเคราะห์แบบเอกซ์โพเนนเซียลของค่า Error ระหว่าง 0.9 - 0.1 พื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาดกว้าง 1.20 ม.หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 ตราซีแพค 
 
 

Error0.9 Error0.8 Error0.7 Error0.6 Error0.5 Error0.4 Error0.3 Error0.2 Error0.1 
7.15 7.95 2.62 1.41 0.68 0.28 0.09 0.02 -10.90 
6.44 7.15 1.83 0.85 0.34 0.11 0.03 0.00 0.00 
5.79 6.44 1.28 0.51 0.17 0.04 0.01 0.00 0.00 
5.21 5.79 0.90 0.31 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 
4.69 5.21 0.63 0.18 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 
4.22 4.69 0.44 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.80 4.22 0.31 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

-12.98 3.80 -16.18 -16.36 -16.39 -16.40 -16.40 -16.40 0.00 
-11.68 -12.98 -11.33 -9.82 -8.20 -6.56 -4.92 -3.28 14.76 
-10.51 -11.68 -7.93 -5.89 -4.10 -2.62 -1.48 -0.66 16.24 
-9.46 -10.51 -5.55 -3.53 -2.05 -1.05 -0.44 -0.13 16.38 

-227.52 -9.46 -222.89 -221.12 -220.02 -219.42 -219.13 -219.03 16.40 
-204.76 -227.52 -156.02 -132.67 -110.01 -87.77 -65.74 -43.81 197.10 
-184.29 -204.76 -109.21 -79.60 -55.01 -35.11 -19.72 -8.76 216.81 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าค่า Error สูงสุด และค่า Error ต่ าสุด สามารถแสดงผลได้ ดังนี้ 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.9 เท่ากับ 2.60           ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.9 เท่ากับ -8.66 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.8 เท่ากับ 1.62  ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.8 เท่ากับ -9.56 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.7 เท่ากับ 0.95  ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.7 เท่ากับ -9.82 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.6 เท่ากับ 0.51         ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.6 เท่ากับ -9.89 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.5 เท่ากับ 0.24   ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.5 เท่ากับ -9.90 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.4 เท่ากับ 1.58  ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.4 เท่ากบั -9.90 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.3 เท่ากับ 0.03  ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.3 เท่ากับ -9.90 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.2 เท่ากับ 0.01           ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.2 เท่ากับ -9.90 

ค่า Error สูงสุด ของ 0.1 เท่ากับ 0.00            ค่า Error ต่ าสุด ของ 0.1 เท่ากับ -9.9 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์วิธีหาค่าถั่วเฉลี่ยแบบเคลื่อนท่ี (Simple Moving Average) 

              1.1 ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเสารั้วคอนกรีต แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว  
ยาว 2.50 เมตร ตราซีแพค พบว่าค่าถ่ัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สูงสุดเท่ากับ 350.00 ในส่วนค่า Standard Error  
มค่ีาเท่ากับ 0 แสดงถึงค่าพยากรณ์ และค่าข้อมูลจริงมีค่าใกล้เคียงกัน 
              1.2 ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที ขนาดยาว 3.00 
เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 เมตร ตราซีแพค พบว่าค่าถ่ัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สูงสุดเท่ากับ 407.61 ในส่วนค่า
Standard Error ค่าสูงสุดเท่ากับ 17.63 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0 แสดงถึงค่าพยากรณ์ และค่าข้อมูลจริงมีค่า
ใกล้เคียงกัน 

2. ผลการวิเคราะห์รีเกสชั่นเชิงพหุพันธ์ 

    �̂�  =  a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 

x1 = ราคาน้ ามัน 

x2 = ค่าแรง 

x3 =  ค่าภาษี 

x4 =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
      2.1 อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15.00 
เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร ได้ดังนี้ 

         �̂� = 27.93 + 1.30 x1+ 0.16 x2 + 0 x3+ 1.04 x4  
         - ถ้าค่าน้ ามันปรับเพิ่มข้ึน 1 บาท จะส่งผลท าให้ราคาวัสดุเพิ่มข้ึน 1.30 บาท 
         - ถ้าค่าแรงเพิ่มข้ึน 1 บาท จะส่งผลท าให้ราคาวัสดุเพิ่มข้ึน 0.16 บาท 
         - ถ้าดัชนีเพิ่มข้ึน 1 เท่า จะส่งผลท าให้ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน 1.04 บาท 

           - ราคาค่าน้ ามัน, ค่าแรง และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ส่งผลต่อราคาเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 
ขนาด 15.00 เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร ส่วนที่ไม่มีผลคือ ค่าภาษี เนื่องจากมีค่าคงที่เท่ากันทุกปี 

3. การพิสูจน์สมมติฐาน 
              3.1 สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ มีค่าไม่เกินร้อยละ 
10 ตรงตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ โดยเอาค่า Average error ของวัสดุมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยราคาวัสดุจริง  
มีการหาค่าดังนี้ 

          3.1.1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15.00 เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร 
                   ค่า Average error  =  9.92 

                  หาค่าความคลาดเคลื่อน  =  9.92/40   
                ค่าความคลาดเคลื่อน (MAD)  =  0.25 
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4. สรุปผลค่า Alpha ท่ีเหมาะสมต่อราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดโครงสร้าง 
   4.1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15.00 เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร มีค่า Alpha = 1.20 ท าให้ 

ค่า RMSPE = 2.50 จะท าให้ค่าพยากรณ์มีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
   4.2 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 10x10 เซนติเมตร ยาว 1.00 เมตร มีค่า Alpha = 1.00 

ท าให้ ค่า RMSPE = 2.08 จะท าให้ค่าพยากรณ์มีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จามร อนุชิตโอฬาร ที่วิจัยเกี่ยวกับการ 
ผันผวนของราคาค่าวัสดุ ที่กล่าวว่า ราคาวัสดุมีความผันผวนเนื่องจากราคาค่าน้ ามัน แต่ที่คณะผู้วิจัยได้มีการ
เพิ่มตัวแปรที่ส่งผล คือ ค่าแรง และค่าดัชนีราคาวัสดุลงไปนั้น ก็พบว่ามีความสัมพั นธ์กับราคาค่าวัสดุ
เช่นเดียวกัน เช่น พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาด กว้าง 1.20 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร 
ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 ตราซีแพค ก็มีตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อราคาวัสดุชนิดนี้อยู่ถึงร้อยละ 47 และจากผลการวิจัย
ครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมศักดิ รุจิระยรรยง ที่วิจัยเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ความถดถอยวิเคราะห์
หาตัวแปรทางดานกายภาพของอาคาร ที่มีอิทธิพลต่อราคาก่อสร้างอาคารพักอาศัย โดยผลการวิจัยของ
คณะผู้วิจัยก็ปรากฏ ผลที่ใช้การวิเคราะห์ความถดถอย เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรว่า ตัวแปรส่งผล
ต่อราคาวัสดุในหมวดน้ัน ๆ เช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
    จ านวนข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการพยากรณ์ราคาวัสดุก่อสร้างมีปัจจัยที่ส่งต่อราคาวัสดุก่อสร้างน้อย

เกินไป ต้องหาปัจจัยที่ส่งผลเพิ่มข้ึนอีก จากเดิมเก็บรวบรวมข้อมูลจากราคาค่าน้ ามัน , ค่าแรงต่อหน่วยการ
ท างาน, ค่าดัชนีวัสดุก่อสร้าง และปัจจัยอื่น ๆ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555-2561 ควรขยายแนวทางการศึกษา
เพิ่มการพยากรณ์อีก 5 ปี เพื่อประโยชน์ต่อการหาค่าเฉลี่ยต่อราคาวัสดุก่อสร้างในอนาคต และช่วยให้
การศึกษาความสัมพันธ์มีผลที่ชัดเจน และแม่นย าย่ิงข้ึน  
      2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
          ควรเพิ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาวัสดุก่อสร้างให้มากข้ึน และใช้การวิเคราะห์แค่วิธีการเดียว และลด
จ านวนปีในการพยากรณ์ไปข้างหน้า เพื่อจะได้มีความผิดพลาดน้อย และเป็นประโยชน์ต่อการหาค่าเฉลี่ยต่อ
ราคาวัสดุก่อสร้างในอนาคต และเกิดความแม่นย ามากที่สุด 
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บทคัดย่อ  

เทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางส าหรับการประเมินความผิดปกติในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ในการประเมินนั้นจะเปรียบเทียบอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบกับอุณหภูมิโดยรอบ 
โดยทั่วไปการบันทึกภาพถ่ายความร้อนสามารถแสดงเฉพาะอุณหภูมิของจุดที่สนใจ อุณหภูมิที่ไม่อยู่ในจุดที่
ระบุจะต้องค านวณจากซอฟต์แวร์ของผู้ผลิต บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนที่สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิของต าแหน่งที่ระบุจากภาพถ่ายความร้อน ซอฟต์แวร์
ที่ออกแบบนี้ง่ายต่อการใช้งานในการค านวณอุณหภูมิของพื้นที่ใด ๆ และสามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิที่
แตกต่างกันระหว่างสองจุดของภาพถ่ายความร้อน และนอกจากนี้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาข้ึนสามารถช่วย
นักวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนทราบถึงอุณหภูมิในทุกต าแหน่งของภาพถ่ายความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไปใช้ในการประเมินสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการวางแผนการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: ภาพถ่ายความร้อน อุณหภูมิ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ 

  
ABSTRACT  

Thermal imaging technology is widely used for the assessment of abnormalities in 
high-voltage electrical systems. For the inspection, the temperature of inspected equipment 
will be compared to an ambient temperature. In general, the recording of thermal imaging 
can present only temperature of the point of interest. The temperature which is out of 
specified point must be computed from manufacturer’s software. This paper aims to 
develop software for thermal image analysis that can analyze temperature of specified 
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position from thermal image. The software is easy to use for temperature computation of 
any area and it can compare different temperature between two points of the thermal 
image. The software can assist thermal image analyst to know the temperature in every 
position of the thermal image. In addition to it can be applied to evaluate the electrical 
equipment condition for effective maintenance planning. 

 
Keywords: Thermal image, Temperature, Software, Analysis and comparison 

 
บทน า  

ปัจจุบันการประเมินความผิดปกติจากการตรวจสอบการท างานและสภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
แรงดันสูงนิยมการตรวจสอบแบบไม่สัมผัส เช่น การสังเกต การได้ยิน การได้กลิ่น และยังมีการน าเทคโนโลยี
กล้องถ่ายภาพความร้อนมาใช้งาน เนื่องจากเทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อการบ ารงุรักษาเชิงปอ้งกันแบบทางอ้อมหรอืเรยีกอีกอย่างว่าการบ ารุงรักษาตามสภาพ (ยุทธพงศ์ 
ทัพผดุง, 2557) โดยการถ่ายภาพความร้อนตามต าแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือต าแหน่งที่มีอุณหภูมิ
สูง เช่น การตรวจอุณหภูมิของฟิวส์แรงสูง ปลอกฉนวนน าสายหม้อแปลงไฟฟ้า ครีบระบายความร้อนหม้อ
แปลงไฟฟ้าก าลัง สวิตช์ตัดตอนแรงสูง และเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่ไม่มีผลกระทบ
ต่ออุปกรณ์และระบบไฟฟ้า เนื่องจากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ  สามารถตรวจสอบในระยะที่ปลอดภัยต่อผู้ท า
การตรวจวัดโดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้าเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าหรือปลด-สับอุปกรณ์ออกจากระบบไฟฟ้า ท าให้
ทราบถึงสภาพของอุปกรณ์ในระหว่างการท างาน สามารถวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาวางแผนการ
บ ารุงรักษาก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีและสร้างความน่าเช่ือถือใน
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า (ยุทธพงศ์ ทัพผดุง และคณะ ,2555) จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการใช้
ภาพถ่ายความร้อนส าหรับตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าต้องประเมินหาสาเหตุจากค่า
อุณหภูมิที่ต าแหน่งต่าง ๆ ของอุปกรณ์ซึ่งโดยทั่วไปภาพถ่ายความร้อนทีไ่ด้จากการบันทึกส่วนใหญแ่สดงผลการ
วัดแบบสเกลสีและมีการระบุค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขเพียงบางต าแหน่งเท่าน้ัน ท าให้ยากต่อการประเมินและ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาพถ่ายในกรณีที่สเกลของแถบสีแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการ
ประเมินภาพถ่ายความร้อนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า โดยแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ยของ
บริเวณที่ท าการเลือก อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสูงสุดในแต่ละบริเวณที่เลือก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมส าหรับประเมินภาพถ่ายความร้อนบนโปรแกรม MATLAB โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลภาพถ่าย 

2. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ยของบริเวณที่ต้องการทราบค่าอุณหภูมิ 
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3. สามารถเปรียบเทียบผลต่างของค่าอุณหภูมิในแต่ละบริเวณ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การแปลงภาพเป็นภาพโทนสีเทา 

การประมวลผลภาพจะท าการอ่านภาพถ่ายความร้อนเข้าโปรแกรม MATLAB ภาพถ่ายความร้อนที่
รับเข้ามาเป็นภาพสี (RGB) ที่มีข้อมูลค่าพิกเซล 3 ชุด ประกอบด้วย สีแดง(R) สีเขียว(G) และสีน้ าเงิน(B) 
จากนั้นท าการแปลงภาพสีเป็นภาพโทนสีเทา (Gray-Scale) ที่มีข้อมูลค่าพิกเซลเพียง 1 ชุด (Rafael C. 
Gonzalez et al., 2547) โดยสามารถค านวณค่าพิกเซลของภาพถ่ายความร้อนที่เป็นภาพโทนสีเทาได้จาก
สมการที่ (1) 

                                            Gray = (0.0299 R)+(0.587 G)+(0.114 B)                                         (1) 

ผลการแปลงภาพสีเป็นภาพโทนสีเทาจะมีข้อมูลค่าพกิเซลระหว่าง 0 ถึง 255 โดยพิกเซลที่มีค่า 0 จะแสดงเป็น
สีด าส่วนพิกเซลที่มีค่า 255 จะแสดงเป็นสีขาว (โศรฎา แข็งการ และกนตธร ช านิประศาสน์, 2543) 
2. การเปรียบเทียบค่าพิกเซลกับค่าอุณหภูมิ 

โดยทั่วไปสามารถอ่านค่าอุณหภูมิของภาพถ่ายความร้อนได้จากกล้องถ่ายภาพความร้อนขณะใช้งาน 
แต่ภาพถ่ายความร้อนที่ได้จากการบันทึกของกล้องถ่ายภาพความร้อนจะมีค่าพิกเซลและค่าอุณหภูมิของแถบสี
ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับการปรับตั้งของผู้ใช้งาน ดังนั้นการค านวณค่าอุณหภูมิจากภาพถ่ายความร้อนที่ได้จาก
การบันทึกจึงจ าเป็นต้องเปรียบเทยีบค่าพิกเซลในรูปภาพที่บ่งบอกค่าอุณหภูมิบนแถบสีของภาพถ่ายนั้น ๆ โดย
การน าค่าพิกเซลมาเทียบกับค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดจากต าแหน่งพิกเซลที่แสดงบนแถบสี ดังภาพที่ 1  

            
ภาพท่ี 1: ต าแหน่งพิกเซลที่มีค่าอุณหภูมสิูงสุดและต่ าสุด 
 
3. การหาความสมัพันธ์เชิงเส้นตรง 
 เมื่อเลือกต าแหน่งของพิกเซลพร้อมก าหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดจากแถบเฉดสีที่แสดงในข้อ 2 

พิกเซลที่มีค่า 

อุณหภูมิสูงสุด 
 

พิกเซลที่มีค่า 

อุณหภูมิต่ าสุด 
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น าค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และค่าพิกเซลของทั้ง 2 ต าแหน่งมาหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงดังสมการที่ (2) 

                                                                             vT = mP +c                                                                      (2) 

เมื่อ   T  คือ ค่าอุณหภูมิ 
  vP    คือ ค่าพิกเซล 

m  คือ ความชันของกราฟเส้นตรง 
c    คือ จุดตัดแกนตั้ง 

ก าหนดให้ค่าอุณหภูมิอยู่ในแนวแกนตั้งและค่าพิกเซลอยู่ในแนวแกนนอน โดยทั่วไปภาพโทนสีเทามีค่าพิกเซล
ตั้งแต่ 0 ถึง 255 ซึ่งอาจไม่ใช่ค่าพิกเซลที่มีค่าอุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดตามล าดับบนแถบเฉดสีดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 2ก) ดังนั้นการหาความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงจงึต้องท าการปรบัสเกลค่าพิกเซลเพือ่ขยายช่วงของค่าพิกเซล
ให้สามารถค านวณค่าอุณหภูมิในภาพถ่ายความร้อนได้ทุกค่าพิกเซล ดังภาพที่ 2ข) 

 
ก) ค่าพิกเซลบนแถบเฉดสทีี่มีค่าอุณหภูมสิูงสุดและต่ าสุด 

 
ข) การขยายค่าพิกเซลใหอ้ยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 255 

ภาพท่ี 2: การปรับค่าพิกเซลของภาพถ่ายความร้อน 
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4. การค านวณค่าอุณหภูมิ 
 จากความสัมพันธ์ที่ได้ในข้อ 3 สามารถค านวณค่าอุณหภูมิในต าแหน่งต่าง ๆ ของภาพได้จากค่า
พิกเซลในต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะค านวณค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ยของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
บริเวณที่ต้องการ โดยท าการเลือกบริเวณที่ต้องการค านวณค่าอุณหภูมิเพื่อน าค่าพิกเซลสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ย
มาค านวณค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ยของบริเวณนั้น ๆ จากความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในสมการที่ (2)  
5. พัฒนาโปรแกรม 

จากข้ันตอนการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนตั้งแต่การแปลงภาพเป็นภาพโทนสีเทาจนถึงการค านวณ
ค่าอุณหภูมิของบริเวณที่ต้องการทราบค่าอุณหภูมิ จะเห็นว่าการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนหนึ่งภาพมีความ
ซับซ้อนที่เกิดจากการประมวลผลหลายข้ันตอน ดั้งนั้นการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการช่วยวิเคราะห์จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนจ านวนมาก 
โดยสร้างหน้าต่าง GUI (Graphical User Interface) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน ซึ่งเริ่มจากการ
ออกแบบหน้าต่างการใช้งานใน GUIDE (Graphical User Interface Development) (MathWorks, 2543) 
ให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน หลังจากออกแบบหน้าต่างโปรแกรมจึงท าการเขียนค าสั่ง 
Callback ส าหรับการท างานของปุ่มกดต่าง ๆ ในหน้าต่างโปรแกรมให้ท างานได้ตามความต้องการอย่างเป็น
ข้ันตอน (ปริญญา สงวนสัตย์, 2556) ซึ่งเป็นการรวมขั้นตอนการท างานทั้งหมด ดังภาพที่ 3 โดยค่าอุณหภูมิ
สูงสุดและต่ าสุดของภาพถ่ายเป็นค่าที่ผู้ใช้งานก าหนดจากแถบสีในภาพ ส่วนค่าพิกเซลเป็นการเลือกบริเวณที่
ต้องการทราบค่าอุณหภูมิ 

 
ภาพท่ี 3: ข้ันตอนการท างานของโปรแกรม GUI 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 
จากวิธีด าเนินการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์

ภาพถ่ายความร้อนดังภาพที่ 4 โดยในแต่ละส่วนมีหน้าที่การท างานดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : ส่วนของเครื่องมือในการใช้งาน ประกอบไปด้วยปุ่มต่าง ๆ ในการเลือกรูปและบริเวณที่

ต้องการค านวณค่าอุณหภูมิในภาพถ่ายความร้อน รวมถึงฟังก์ชันในการเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพโทนสีเทา 
 ส่วนที่ 2 : จอแสดงผลภาพที่เลือกจากปุ่ม Select Picture โดยภาพที่แสดงจะเป็นภาพสีหรือภาพ

โทนสีเทาข้ึนอยู่กับการเลือกของฟังก์ชัน Color Palette ในส่วนที่ 1 

แปลงภาพ
โทนสีเทา 

เปรียบเทียบ
ค่าพิกเซลกบั
ค่าอุณหภูมิ 

หา
ความสัมพนัธ์
เชิงเส้นตรง 

ค านวณค่า
อุณหภูมิ 

ภาพถ่าย 
ความร้อน 

ค่าอุณหภูมิ 

ค่าอุณหภูมิสูงสุด 

และต ่าสุด 

ค่าพิกเซล 
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ส่วนที่ 3 : กราฟแสดงค่าฮิสโตรแกรม (Histogram) ของค่าอุณหภูมิในภาพถ่ายความร้อนที่แสดงใน
ส่วนที่ 2 โดยแกนตั้งคือจ านวนพิกเซลและแกนนอนคือค่าอุณหภูมิ 

 ส่วนที่ 4 : ส่วนของการแสดงความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละบริเวณ โดยสามารถเลือกได้ 5
บริเวณที่เลือกไว้จากปุ่ม Select Picture ในส่วนที่ 1 และสามารถแสดงค่าความแตกต่างของอุณหภูมิได้ 3 
บริเวณจาก 5 บริเวณที่ท าการเลือก 

 ส่วนที่ 5 : แสดงค่าอุณหภูมิที่ค านวณและช่ือพื้นที่ของในแต่ละบริ เวณที่เลือกไว้โดยจ ากัดไว้เพียง 5 
พื้นที่เช่นเดียวกับส่วนที่ 4 

 ส่วนที่ 6 : รายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่ายความร้อน เช่น ขนาด ช่ือ และประเภทของไฟล์ภาพ รวมทั้ง
ค่าพิกเซลที่มีค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดของแถบสีที่ท าการเปรียบเทียบ 

  
ภาพท่ี 4: หน้าต่างโปรแกรม GUI 

ข้ันตอนการใช้งานส าหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนจะแสดงการค านวณค่าอุณหภูมิของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในภาพถ่ายความร้อน เริ่มจากเลือกรูปภาพที่ต้องการวิเคราะหด์ังภาพที่ 5ก) จากนั้นท าการเลือก
พิกเซลที่มีค่าอุณหภูมิสงูสดุและต่ าสดุบนแถบเฉดสีพรอ้มก าหนดค่าอุณหภูมิสงูสดุและต่ าสดุดังภาพที่ 5ข) และ
ภาพที่ 5ค) ซึ่งจะแสดงค่าพิกเซลที่มีค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดในส่วนที่ 6 ของหน้าต่างโปรแกรม 

4 1 

2 

3 

5 

6 
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ก) หน้าต่างส าหรับเลือกรปู                                                                                                                                                  

                
ข) ค่าพิกเซลที่มีอุณหภูมิสงูสุด                              ค) ค่าพิกเซลทีม่ีอุณหภูมิต่ าสุด 

ภาพท่ี 5: การเตรียมวิเคราะห์ภาพถ่ายความรอ้น 

เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าพิกเซลกับค่าอุณหภูมิแล้ว จะสามารถเลือกบริเวณที่ต้องการทราบค่า
อุณหภูมิด้วยปุ่ม Select area in picture ที่อยู่ในส่วนที่  1 ซึ่งจะแสดงค่าอุณหภูมิ 3 ค่าประกอบด้วย 
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ าสุด ของบริเวณที่เลือกดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6: การเลือกพื้นที่ส าหรบัค านวณค่าอุณหภูมิ 

การเลือกบริเวณจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด 5 พื้นที่ สามารถดูค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ยของ
แต่ละบริเวณในส่วนที่  5 ดังภาพที่ 7ก) เพื่อน าค่าอุณหภูมิมาพิจารณาในการเลือกบริเวณที่ต้องการ
เปรียบเทียบผลต่างของค่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนที่ 4 ซึ่งสามารถเลือกดูและเปรียบเทียบผลต่างของค่าอุณหภูมิ
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ได้ 3 บริเวณพร้อมแสดงภาพของบริเวณนั้น ๆ ประกอบไปด้วย A B และ Ref ดังภาพที่ 7ข) โดยที่ Ref คือค่า
อุณหภูมิอ้างอิง 

 
 

 

 ก) หน้าต่างสรุปค่าอุณหภูมิของแต่ละบริเวณ 

 
ข) หน้าต่างแสดงบรเิวณที่ท าการเลือก  

ภาพท่ี 7: หน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อมูลของบริเวณที่ท าการเลือก 

เพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการ Threshold 
ภาพถ่ายด้วยค่าอุณหภูมิเพื่อพิจารณาเฉพาะพิกเซลในภาพที่มีค่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่เลือกหรือพิกเซล
ที่มีค่าอุณหภูมิสูง (MathWorks, 2546) สามารถปรับค่าจากแถบ Slider bar ในส่วนที่ 3 ดังภาพที่ 8 ซึ่ง
ขอบเขตของค่า Threshold ที่สามารถปรับได้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิต่ าสุดถึงอุณหภูมิสูงสุดของแถบสี 
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ภาพท่ี 8: การปรับค่า Threshold ของภาพถ่าย 

นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกภาพที่ท าการเลือกพื้นที่ด้วยปุ่ม Save image หรือสามารถเลือกบันทึก
เฉพาะบริเวณที่ต้องการโดยเข้าไปที่ค าสั่ง Tools >> Export >> Image of Area… ดังภาพที่ 9 รวมทั้ง
สามารถส่งข้อมูลของกราฟ Histogram ไปที่โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อน าไปจัดท ารายงาน โดยเข้าไปที่
ค าสั่ง Tools >> Export >> Histogram ดังภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพท่ี 9: การบันทกึภาพของบริเวณที่ต้องการ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 : การส่งข้อมูลกราฟ Histogram 
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การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน 
 จากการใช้งานโปรแกรมที่ท าการพัฒนาข้ึนในการค านวณค่าอุณหภูมิในภาพถ่ายความร้อนจ านวน 4 
ภาพที่แสดงค่าอุณหภูมิประกอบไปด้วยภาพถ่ายความร้อนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ และ
กับดักเสิร์จ ดังภาพที่ 11 ถึง ภาพที่ 14 จากนั้นท าการค านวณค่าอุณหภูมิทั้ง 4 ภาพเพื่อเปรียบเทียบค่า
อุณหภูมิจากการค านวณของโปรแกรม ซึ่งการค านวณค่าอุณหภูมิในโปรแกรมจะท าการเลือกบริเวณที่ต้องการ
เปรียบเทียบหรือบริเวณที่แสดงค่าอุณหภูมิและค านวณค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ยของบริเวณนั้น ๆ  
ผลการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสูงสุดระหว่างค่าที่ได้จากการวัดดังภาพที่ 11ก) ถึง ภาพที่ 14ก) กับค่าจากการ
ค านวณในแต่ละบริเวณดังภาพที่ 11ข) ถึง ภาพที่ 14ข) แสดงในตารางที่ 1 

      
      ก) ค่าอุณหภูมิที่แสดงในภาพถ่ายความร้อน                         ข) อุณหภูมิจากการค านวณ 

ภาพท่ี 11: ภาพถ่ายความร้อนของเซอร์กิตเบรกเกอร ์
 

      
      ก) ค่าอุณหภูมิที่แสดงในภาพถ่ายความร้อน                         ข) อุณหภูมิจากการค านวณ 

ภาพท่ี 12: ภาพถ่ายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า 
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      ก) ค่าอุณหภูมิที่แสดงในภาพถ่ายความร้อน                         ข) อุณหภูมิจากการค านวณ 
ภาพท่ี 13: ภาพถ่ายความร้อนของฟิวส ์

 

      
      ก) ค่าอุณหภูมิที่แสดงในภาพถ่ายความร้อน                         ข) อุณหภูมิจากการค านวณ 

ภาพท่ี 14: ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสริ์จ 
 
ตารางท่ี 1: การเปรียบเทียบค่าอุณหภูม ิ
 

อุปกรณ์ 
อุณหภูมิสงูสุด(C) 

ความคลาด
เคลื่อน (C) 

เปอร์เซ็นต์
ความคลาด

เคลื่อน 
ภาพถ่าย การค านวณ 

เซอร์กิตเบรกเกอร ์ 41.6 41.66 0.06 0.144 
หม้อแปลงไฟฟ้า 44.0 40.0 0.0 0.0 

ฟิวส์ 44.0 45.0 1.0 2.273 
กับดักเสริ์จ 57.8 56.73 1.07 1.851 
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จากตารางที่ 1 การค านวณค่าอุณหภูมิของภาพถ่ายความร้อนจากโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมีความ
ผิดพลาดไม่เกิน 2.23 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนสามารถค านวณค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์
ในระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและบริเวณอื่น ๆ ที่อยู่ในภาพถ่ายความร้อนได้ใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิจริง 
 
สรุป 
 การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนในระบบไฟฟ้าแรงดันสูงมีข้ันตอนในการประมวลผลภาพหลาย
ข้ันตอน การพัฒนาโปรแกรม GUI เพื่อสร้างหน้าต่างโปรแกรมช่วยให้การวิเคราะห์ภาพถ่ายเป็นไปได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโค้ดค าสั่งก็สามารถท าการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ความร้อนได้ ผลการเปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายความร้อนกับการค านวณในโปรแกรมของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ภาพถ่ายความร้อนมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 2.23 เปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุของความผิดพลาดอาจเกิดจาก
การก าหนดพิกเซลที่มีค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดจากแถบสีหรือเกิดจากระยะห่างระหว่างกล้องกับอุปกรณ์
ของการถ่ายภาพรวมถึงชนิดวัสดุของอุปกรณ์ที่มีผลต่อค่าความสามารถการแผ่รังสีความร้อน 
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