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บทคดัย่อ 
 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ส าคัญเนื่องมาจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมจึงท าให้เกิดสิ่งเหลือใช้จากการเกษตร (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ชีวมวล”) อย่างมาก แต่จากการติดตามการด าเนิน
ธุรกจิของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็หลายแห่งกลับพบว่าไม่ประสบความส าเรจ็ ต้องเกิดการหยุดด าเนิน
ธุรกจิหรือด าเนินธุรกจิอย่างไม่มีก าไร จึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 10 ถึง 90 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย) การศกึษาคร้ังน้ี  ต้องการทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงที่มีผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ดังกล่าว 
การวิจัยนี้ เริ่มจากการศกึษาข้อมูลทุติยภมูิที่มุ่งเน้นไปถึงปัจจัยต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยหลัก
ออกมาได้ทั้งหมด 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และปัจจัยด้านวัตถุดิบ และได้สร้างแบบส ารวจเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภมิู
ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ จากนั้นน าข้อมูลเชิงส ารวจมาวิเคราะห์ผ่าน
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงได้วิเคราะห์โดยการเปรียบเทยีบกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ ผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่า กลุ่มผู้ เช่ียวชาญได้ให้
น า้หนักความส าคัญของปัจจัยทางด้านวัตถุดิบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.782 รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรร้อยละ 
25.907 ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการได้ให้น า้หนักความส าคัญของปัจจัยทางด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐมากถึงร้อยละ 36.280 รองลงมาคือ
ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรร้อยละ 23.698 นอกจากนี้  ผลการศกึษานี้สามารถน าไปเป็นแนวทางสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 
โดยมุ่งเป้าไปที่การวิจัยด้านวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ การก าหนดข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐ และการส่งเสริมในด้านการบริการ
จัดการในองค์กรให้มีความเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ประสบความส าเรจ็ได้อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคญั: กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัจจัยต่อความส าเรจ็ พลังงานทดแทน 
 

Abstract 
 The biomass power plants in Thailand are the most important energy source among all renewable energy sources because of an 
abundance of agricultural residues (or biomass) of Thai Agriculture. We found that, however, a number of small-scale biomass 
power plants are struggling in order to run the business successfully. Some of them were ran out of business while some of them are 
losing profit. This may affect the energy sustainability of Thailand. Accordingly, this research aims to study the factors that affect the 
success of small-scale biomass power plants (the capacity of 10 to 90 MW). We need to know the real factors that affect the 
success of the small-scale biomass power plants of Thailand. The study started with the review of the secondary data which report 
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ออกมาได้ทั้งหมด 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ ปัจจัยด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และปัจจัยด้านวัตถุดิบ และได้สร้างแบบส ารวจเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภมูิ
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Abstract 
 The biomass power plants in Thailand are the most important energy source among all renewable energy sources because of an 
abundance of agricultural residues (or biomass) of Thai Agriculture. We found that, however, a number of small-scale biomass 
power plants are struggling in order to run the business successfully. Some of them were ran out of business while some of them are 
losing profit. This may affect the energy sustainability of Thailand. Accordingly, this research aims to study the factors that affect the 
success of small-scale biomass power plants (the capacity of 10 to 90 MW). We need to know the real factors that affect the 
success of the small-scale biomass power plants of Thailand. The study started with the review of the secondary data which report 

  

some clues of biomass power plants business. We found that there are 6 factors on this matter: technology, finance, laws & 
government’s policy, community & environment, organization & management, and raw material management. The questionnaire then 
was designed to conduct the survey of biomass power plant expert group and small-scale biomass power plant company group. The 
collected data were analyzed by using Analytic Hierarchy Process (AHP) for comparing the information from two groups. The 
results show that raw material management is the most important factor or 34.782 %, follows by organization & management or 
25.907 %, from the group of experts. On the other hand, laws & government’s policy is the most important factor or 36.280 %, 
follows by organization & management or 23.698 %, from the group of company. The results were beneficial to a policy maker 
who wish to support small-scale biomass power plants, by straightforwardly research on raw material management in term of quality 
and availability, determination of laws & government’s policy, and support the standard of organization & management. All of these 
are the one to push forward the sustainable development of the small-scale biomass power plants. 
 
Keywords: Analytic hierarchy process, biomass power plants, success factor, Renewable energy 
 

บทน า 
 

 การที่โลกเผชิญกับภาวะวิกฤตพลังงานในปัจจุบัน อัน
เนื่องมาจากเชื้ อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหลักที่ธรรมชาติสะสมไว้ได้มีการลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องและอนาคตแหล่งพลังงานธรรมชาติเหล่านี้  
อาจหมดไปได้ไม่ช้ากเ็ร็ว ด้วยสาเหตุนี้ โลกจึงหันมาใช้
พลังงานเชื้ อเพลิงจากแหล่งพลังงานทดแทนมากขึ้ นเพ่ือ
น ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงานไฟฟ้า และภาค
การขนส่ง ซึ่ งเชื้ อเพลิงจากพลังงานทดแทนที่ใช้ชดเชย
พลังงานฟอสซิลกนัอย่างแพร่หลายได้แก่ พลังงานชีวมวล 
พลังงานน า้ พลังงานลม พลังงานแสงอาทติย์ พลังงานกา๊ซ
ชีวภาพ พลังงานจากขยะ เป็นต้น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทยหลายแห่งเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้ น เพ่ือชดเชยการน าเข้าหรือ
การใช้พลังงานฟอสซิล รวมถึงลดต้นทุนการน าเ ข้า
กระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(Ministry of Energy, 2007) จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง 2565 
เพ่ือที่ จะเ พ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เ ป็น 
ร้อยละ 20 ของพลังงานทั้งหมด (ดังแสดงในรูปที่ 1)  
เป็นการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริม ตลอดจน 
การเผยแพร่พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ใน
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ของสัญญาโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กทั้งหมด  (Energy 
Regulatory Commission, 2015) เนื่องจากประสบปัญหา
ที่ เกิดขึ้ นจากปัจจัยหลายด้านเช่น  เทคโนโลยีที่ ใ ช้ใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้า กฎหมาย นโยบายของรัฐ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของระบบการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยอกีด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 สดัส่วนเป้าหมายในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แหล่งที่มาของชีวมวลเพ่ือน ามาผลิตเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Innovation Centre, 2013) 
 
 จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ท าให้พบว่ายังไม่มีผู้
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ล าดบัของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเลก็ที่จ่ายก าลังไฟฟ้าเข้าระบบ 10 ถึง 90 เมกะวัตต ์
ให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการ
สร้างแบบส ารวจเพ่ือสอบถามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
โรงไฟฟ้าชีวมวล และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเลก็ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยต่อความส าเร็จที่แท้จริง 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจถึงความส าคัญ
ของล าดับปัจจัยต่อความส าเร็จในแต่ละด้านให้ออกมา
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปท าการช่วยเหลือตาม
ปัจจัยต่อความส าเรจ็ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการ
ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้กนั
อย่างแพร่หลายส าหรับการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรนั้น ๆ อย่างเช่น Samal & Kansal   
(2015) ได้น ากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาท าการ
ประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืนของโครงการพลังงานทด
ทดแทน ซึ่งสามารถระบุกลไกที่จะท าการพัฒนาได้อย่างถูก
ทศิทางและสามารถน ากลไกการพัฒนาเหล่านั้นไปใช้เป็น
แนวทางในการผลักดันเพ่ือให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ ใน
ราชอาณาจักรสเปน San Cristóbal (2011) ยังได้ใช้
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไขส าหรับการจัดตั้งโครงการ
พลังงานทดแทน โดยแผนการพัฒนาของรัฐบาลสเปนนั้น
ได้ส่ง เสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจาก 
พลังงานลม พลังงานน ้าร้อนจากใต้พิภพ พลังงาน
แสงอาทติย์ ชีวมวล และกา๊ซชีวภาพ เพ่ือชดเชยการน าเข้า
ไฟฟ้าให้ได้ถึงร้อยละ 12 ภายในปี 2010 จากการศึกษา
พบว่า ควรเลือกการเผาชีวมวลรวมกบัโรงไฟฟ้าเดิม (Co-
combustion in a conventional power plant) ดีที่สดุ ตาม
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ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลั ง งานลม และพลั ง ง าน
แสงอาทติย์ ตามล าดับ (San Cristóbal, 2011) อย่างไรก็
ตาม กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ยังน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ล าดับความส าคัญแบบหลายเงื่อนไขของการ
ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ระบายความร้อนส าหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนจากถ่ายหินและก๊าซชีวภาพ โดย 
Yagmur (2016) จากการศึกษาพบว่า ส่วนส าคัญที่สดุที่
โรงไฟฟ้าพลังงานแห่งนี้ ต้องท าการปรับเปล่ียนคือ หม้อไอ
น า้ รองลงมาคือพัดลมระบายความร้อน และนอกจากนั้น 
Petrini, Rocha, Brown, and Bispo (2016) ได้น ามาใช้
ในการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญทางนโยบายของที่ดิน
สาธารณะเพ่ือสนับสนุนการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ
ครอบครัวเกษตรกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล และได้พบว่าควรค านึงถึงความส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายทางด้านของสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกจิของที่ดินผืนนั้นมากที่สดุ Petrini et al. (2016) 
ยังได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็น
วิธีการที่มีความโปร่งใสในการก าหนดนโยบายและเป็นที่
ยอมรับของทั้งสองฝ่ายอกีด้วย 
 

เคร่ืองมือและวิธีการวิจยั 
 

 การวิจัยในครั้ งนี้ เริ่มศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
โดยเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเวบ็ไซต์การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต การติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
การศึกษากระบวนการล าดับชั้ น เชิ งวิ เคราะห์  และ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลประเภทต่าง ๆ การศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ความส าเรจ็ของธุรกจิ ฯลฯ จากนั้นน ามาสร้างแบบส ารวจ
เพ่ือใช้เป็นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่
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2) ปัจจัยด้านการเงิน 3) ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐ 4) ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5) ปัจจัยด้าน
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 1) หาค่ามากที่สดุและค่าน้อยที่สดุของทั้งหมดของข้อ
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 3) น าผลต่างที่ได้มาหารด้วย 8 จะได้เป็นค่าของแต่ละช่วง  
 4) ตรวจสอบว่าค่าผลต่างของแต่ละปัจจัยอยู่ในช่วงไหน 
 5) ค่าผลต่างที่เป็นบวกให้บวกหนึ่ง แต่ถ้าติดลบให้ลบ
ด้วยหนึ่ง            
 6) น าหนึ่งหารด้วยค่าผลต่างที่ตดิลบและจากนั้นท าให้
เป็นค่าบวก  

 ในการเปรียบเทียบล าดับปัจจัยเป็นรายคู่นั้นเป็นการ
เปรียบเทยีบระดับความเข้มข้นของอทิธพิล (Strength of 
Influence) ของแต่ละคู่ส่วนย่อยเมื่อเทยีบกบัส่วนประกอบ
ในระดับที่ เหนือกว่า โดยทั่วไปแล้วมาตราส่วนที่ใช้ใน 
การเปรียบเทียบคือ มาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9 
(Saaty, 2008) ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการแบ่งช่วงจากการให้คะแนนของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
ค่าที่ใชใ้นการเปรียบเทียบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ช่วงของผลต่าง 0.000 0.052 0.104 0.156 0.208 0.260 0.313 0.365 0.417 
 
ตารางที่ 2 มาตราส่วนมูลฐานที่ใช้เปรียบเทยีบของกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 

ดุลยพินิจ (Verbal Judgments) มาตราส่วนที่ใชเ้ปรียบเทียบ 
มีความส าคัญเท่ากนั (Equal Importance) 1 
มีความส าคัญกว่าบ้าง (Moderate Importance) 3 
มีความส าคัญกว่ามาก (Strong Importance) 5 
มีความส าคัญกว่าค่อนข้างมาก (Very Strongly Importance) 7 
มีความส าคัญกว่าอย่างยิ่ง (Extreme Importance) 9 
ค่าความส าคัญกลางระหว่างค่าที่กล่าวมาข้างต้น 2,4,6,8 

 
ผลและวิจารณผ์ลการวิจยั 

 
 1.  การวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ 
  1.1  การวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบส ารวจ
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมด 36 
ท่าน พบว่ามเีพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.78 และเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 47.22 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบส ารวจส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 21 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.11 ช่วง
อายุ 31 ถงึ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.56 และช่วงอายุ 41  
ถงึ 50 ปี คดิเป็นร้อยละ 25 ตามล าดบั ดงัแสดงในรปูที่ 3 

   ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบส ารวจ
ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้  อยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
44.44 ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 30.56 ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25 และพบว่าไม่มีผู้ตอบแบบ
ส ารวจท่านใดจบการศึกษาสงูสดุในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
ดังแสดงในรูปที่ 4 ในส่วนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โรง ไฟฟ้ าชี วมวลของผู้ ตอบแบบส ารวจ  พบว่ า  มี
ประสบการณน้์อยกว่า 3 ปี คดิเป็นร้อยละ 33.33 ระหว่าง 
6 ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.78 และ ระหว่าง 3 ถึง 5 
ปี คดิเป็นร้อยละ 22.22 ดงัแสดงในรปูที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 3 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบส ารวจในกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รูปท่ี 4 ระดับการศกึษาสงูสดุของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
  เกี่ยวกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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รูปท่ี 5 ประสบการณ์ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

  1.2  การวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก 
   การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบส ารวจ
ของกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ทั้งหมด 
16 ท่าน พบว่ามีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 93.75 และ 
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 6.25 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบ
ส ารวจส่วนใหญ่อยู่ใน 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 31 ถึง 
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.25 และช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 18.75 ดงัแสดงในรปูที่ 6 
   ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบส ารวจ
ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้  อยู่ใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาโท
คดิเป็นร้อยละ 56.25 และระดบัปริญญาตรีคดิเป็นร้อยละ 
43.75 ดังแสดงในรูปที่ 7 และต าแหน่งงานปัจจุบันส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับผู้จัดการคิดเป็นร้อยละ 43.75 วิศวกร 
คิดเป็นร้อยละ 25 และหัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ 18.75  
ดงัแสดงในรปูที่ 8 
   นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ ตอบแบบส ารวจส่วน
ใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในด้านฝ่ายผลิตคิดเป็น
ร้อยละ 43.75 ด้านกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 25 
และด้านการบริหารจัดการองค์กรคิดเป็นร้อยละ 12.50 
ดังแสดงในรูปที่ 9 ในส่วนอายุการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ อยู่
ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.75 ระหว่าง 11 
ถึง 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 ดงัแสดงในรปูที่ 10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบส ารวจในกลุ่ม 
          ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 

  รูปท่ี 7 ระดับการศกึษาสงูสดุของกลุ่ม       
            ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 
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 2. การวิเคราะห์ล าดบัปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กโดยใชก้ระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวิเคราะห ์(AHP) 
  2.1  การค านวณค่าน ้าหนกั 
   ผลการค านวณค่าน ้าหนักโดยเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็
ทั้งหมด 6 ด้าน เป็นรายคู่ ดังแสดงตามเมทริกซ์     
โดยที่          ดังนี้  1) ค่าน ้าหนักของกลุ่ม
ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 2) ค่าน า้หนัก

จากกลุ่มผู้ ประกอบการโรงไฟฟ้าจากชีวมวลขนาดเล็ก  
ซึ่งก าหนดให้     คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในแต่ละด้าน โดยที่ 
                  แ ล ะ      
              ดังนี้  1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 2) 
ปัจจัยด้านการเงิน 3) ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของ
รัฐ 4) ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5) ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการภายในองคก์ร และ 6) ปัจจัยด้านวัตถุดบิ 

 
 

    

(

 
 
 

                          
                            
                              
                                
                                  
                                    

 

)

 
 
 

 

 
 

  รูปท่ี 8 ต าแหน่งงานปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 

  รูปท่ี 9 หน้าที่ความรับผดิชอบหลักของกลุ่ม     
            ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 

  รูปท่ี 10 อายุในการปฏบิัติงานของกลุ่มผู้ประกอบการ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 
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 2. การวิเคราะห์ล าดบัปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กโดยใชก้ระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวิเคราะห ์(AHP) 
  2.1  การค านวณค่าน ้าหนกั 
   ผลการค านวณค่าน ้าหนักโดยเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็
ทั้งหมด 6 ด้าน เป็นรายคู่ ดังแสดงตามเมทริกซ์     
โดยที่          ดังนี้  1) ค่าน ้าหนักของกลุ่ม
ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 2) ค่าน า้หนัก

จากกลุ่มผู้ ประกอบการโรงไฟฟ้าจากชีวมวลขนาดเล็ก  
ซึ่งก าหนดให้     คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในแต่ละด้าน โดยที่ 
                  แ ล ะ      
              ดังนี้  1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 2) 
ปัจจัยด้านการเงิน 3) ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของ
รัฐ 4) ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5) ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการภายในองคก์ร และ 6) ปัจจัยด้านวัตถุดบิ 
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  รูปท่ี 8 ต าแหน่งงานปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 

  รูปท่ี 9 หน้าที่ความรับผดิชอบหลักของกลุ่ม     
            ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 

  รูปท่ี 10 อายุในการปฏบิัติงานของกลุ่มผู้ประกอบการ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 
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  2.2  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
สมเหตุสมผลของขอ้มูล 
   พิ จ า ร ณ า ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้อ ง
สมเหตุสมผลของขอ้มูล (Consistency Index:   )  
   ก าหนดให้     คือ ค่าความสอดคล้อง
สมเหตุสมผลของข้อมูลจากการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ตอบ
แบบส ารวจ โดยที่          ดังนี้  1) ค่าน า้หนัก
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 2)  

ค่าน ้าหนักจากกลุ่มผู้ ประกอบการโรงไฟฟ้าจากชีวมวล
ขนาดเลก็ 
        คือ การน าผลรวมของค่าการ
เปรียบเทียบรายคู่ของแต่ละปัจจัยในแนวตั้งแต่ละแนวมา
คูณกับผลรวมของค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถว แล้ว
น าเอาผลคูณที่ได้มารวมกับผลลัพธ์ จะได้เท่ากับจ านวน
ปัจจัยทั้งหมดที่ถูกน ามาเปรียบเทยีบ          
     คือ  จ านวน ปัจจั ยทั้ งหมดที่ มีผล ต่อ
ความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 
   ดงัแสดงตามสมการที่  1  และ  2  

 

            
                                                                                         

      

            
                                                                                         

      

     
   พิจารณาอัตราส่วนความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูล (Consistency Ratio:   ) 

 การพิจารณาอัตราส่วนความสอดคล้องของ
ข้อมูลสามารถค านวณได้จากอัตราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า ดัชนีความสอดคล้องสมเหตุสมผลของข้อมูล 
(Consistency Index:   ) และค่าดัชนีความสอดคล้อง
เชิงสุ่มของข้อมูล (Random Consistency Index:   )  
   ก าหนดให้     คือ ค่าอัตราส่วนความ
สอดคล้องของข้อมูล โดยที่          ดังนี้  1)  
ค่าน ้าหนักของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
และ 2) ค่าน า้หนักจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเลก็ 
   หมายเหตุ: ร้อยละ    ส าหรับเมทริกซ์ 
    ไม่ควรเกนิร้อยละ    จึงจะถือว่าเหตุผลมีความ
สอดคล้องกนั (Saaty, 1990) 

       คือ ค่าความสอดคล้องสมเหตุสมผล
ของข้อมูลจากการเปรียบเทยีบกลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ โดย
ที่          ดังนี้  1) ค่าน ้าหนักของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 2) ค่าน า้หนัก
จากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าจากชีวมวลขนาดเลก็ 
        คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่มของ
ข้อมูลจากแบบส ารวจ โดยที่          ดังนี้  1)  
ค่าน ้าหนักของกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
และ 2) ค่าน า้หนักจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าจาก 
ชีวมวลขนาดเล็ก ทั้งนี้ ค่า     จะขึ้ นอยู่กับขนาดของ 
เมทริกซ์ ซึ่งส าหรับเมทริกซ์     จะได้     ที่มีค่า
เท่ากบั      
ดงัแสดงตามสมการที่     และ     
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   จากผลการวิ เคราะห์ ค่าอัตราส่วนความ
สอดคล้องของข้อมูล (Consistency Ratio:   ) ได้ค่า 
    คิดเป็นร้อยละ       และ ค่า     คิดเป็น
ร้อยละ       ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นส าหรับเมทริกซ์ 
    ค่าอตัราส่วนความสอดคล้องของข้อมูลต้องไม่ควร
เกินร้อยละ    ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าเหตุผลของข้อมูล
ทั้งสองกลุ่มนี้มคีวามสอดคล้องกนัเป็นอย่างด ี
  2.3  การจดัเรียงล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก 
   จากการวิ เคราะห์ล าดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส า เร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก โดยใ ช้
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) จากกลุ่มผู้ตอบ
แบบส ารวจทั้งสองกลุ่ม พบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลได้ให้น ้าหนักความส าคัญกับปัจจัยด้าน
วัตถุดิบ เป็นอนัดับแรกมากถึงร้อยละ 34.782 รองลงมา
คือปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรร้อยละ 

25.907 แสดงให้เหน็ว่าการที่โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็จะ
ประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องมีการค้นหาแหล่งวัตถุดิบ 
ชีวมวลเพ่ือป้อนเป็นเชื้ อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจรวมถึงการจัดพ้ืนที่แหล่งรับซื้ อวัตถุดิบก็
เป็นไปได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่ดี มีความเป็นรูปธรรมเพ่ือก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการบริหารจัดการได้อย่างสงูสดุ และล าดบั
ของปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้แสดงดงัตารางที่ 3 นอกจากนั้นใน
แง่มุมของทางฝ่ายกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเล็ก กลับใ ห้น ้าหนักความส าคัญ ไปในปัจจัย 
ด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐเป็นอนัดับแรกถึงร้อยละ 
36.280 และรองลงมาคือปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเช่นเดียวกับทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แสดงให้
เห็นได้ว่ากลุ่มผู้ ประกอบการเองนั้ นต้องการให้มีการ
ปรับเปล่ียนข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐไปในทศิทางที่
ดขีึ้น และล าดบัปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้แสดงดงัตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 3 การจัดเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กตามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญเกี่ยวกับ 

  โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ล าดบั ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก น ้าหนกัความส าคญั 
1 ปัจจัยด้านวตัถุดิบ 34.782 
2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 25.907 
3 ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 20.885 
4 ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ 11.537 
5 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี 4.574 
6 ปัจจัยด้านการเงิน 2.314 

 
ตารางที่ 4 การจัดเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ตามความคิดเหน็จากกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าจาก         

ชีวมวลขนาดเลก็ 
ล าดบั ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก น ้าหนกัความส าคญั 
1 ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ 36.280 
2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 23.698 
3 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี 16.834 
4 ปัจจัยด้านวตัถุดิบ 13.666 
5 ปัจจัยด้านการเงิน 7.226 
6 ปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 2.296 
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สรุปผลการศึกษา 
 

 การใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์
ล าดับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขน าด เ ล็ ก  ใ น มุ มมอง เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ยบ ร ะ ห ว่ า ง 
กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ เ กี่ ย ว กั บ โ ร ง ไฟ ฟ้ า ชี ว ม วล  แล ะ 
กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ เมื่อพิจารณา
ตามค่าน ้าหนักความส าคัญ พบว่าการที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 
จะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีการสนับสนุนปัจจัย 
ด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ และปัจจัยด้านวัตถุดิบ 
เป็นส าคัญ ซึ่งถือว่าทั้งสองปัจจัยนี้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน อาทิเ ช่น การก าหนดกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งราคากลางของวัตถุดิบ 
ค่าจัดส่ง ศักยภาพการให้พลังงาน ความหลากหลายของ
วัตถุดิบชีวมวล และปริมาณน ้าที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยั งมีอีกปัจจัยที่ทางกลุ่ม ผู้ เชี่ ยวชาญและ 
กลุ่มผู้ ประกอบการได้ให้ค่าน ้าหนักความส าคัญเป็น 
อันดับสองเหมือนกันคือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยนี้ สามารถครอบคลุม 
ไปถึงประสบการณ์และการพัฒนาบุคลากร การวางแผน 
ในการด าเนินงาน และการจัดการคลังวัตถุดิบชีวมวล และ
อกีประเดน็หนึ่งที่ขาดมไิด้ซึ่งยังเป็นปัญหาส าคญัเกี่ยวเนื่อง
กบัปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรส าหรับกลุ่ม
ผู้ ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กทั้งรายใหม่ 
และเก่า ที่ยังขาดประสบการณ์การบริหารจัดการที่เป็น
มาตรฐาน อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ย้าย
การด าเนินธุรกิจมาจากธุรกิจอื่น อย่างเช่น อุตสาหกรรม
ชิ้ นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลทราย และ
อตุสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น การวิจัยนี้ เป็นการ
แปรค่าการตัดสนิใจในแบบสอบถามให้ออกมาในรูปแบบ
ของตั ว เ ลข เ พ่ื อที่ จ ะแสดง ใ ห้ เ ห็นถึ งน ้ าหนั กและ 
ความแตกต่างของปัจจัยอย่างมีหลักการ อย่างไรกต็าม
เนื่องงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งใช้ความคิดเห็น 
ของผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นส าคัญท าให้ค าตอบอาจมี 
การเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ์
  โดยผลของการวิ จั ยในครั้ ง นี้ ยั ง สามารถน า ไป
ประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลและ
สนับสนุนงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึ่งภาครัฐ
ควรมีการสนับสนุนการวิจัยทางด้านวัตถุดิบให้มีคุณภาพ
และการบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอ รวมถึง

การส่งเสริมในด้านการบริการจัดการในองค์กรเพ่ือให้
เกิดผลผลิตอย่างย่ังยืนมากที่สุด นอกจากนี้ ภาครัฐควรมี
การสนับสนุนให้รับซื้ อไฟฟ้าโดยอิงราคาจากวัตถุดิบที่
น ามาใช้ผลิตไฟฟ้าตามความเป็นจริง และมีการควบคุม
ปริมาณโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลที่มแีผนส าหรับการก่อตั้ง
ในอนาคต โดยการวิจัยในครั้ งนี้ สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ได้อย่างแท้จริงอกีด้วย 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการการท างานของระบบเครือข่ายและอุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายที่สามารถเฝ้า
ติดตามและตรวจสอบความผดิพลาดของเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะการท างานที่
ได้รับการพัฒนาด้วยภาษา PHP และระบบวัดอุณหภมูิด้วยเซนเซอร์ DS1820 ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอล SNMP งานวิจัยนี้ ได้มี
การทดสอบใช้งานกับระบบเครือข่ายของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 12 เคร่ือง อุปกรณ์เครือข่าย 6 เคร่ืองและอุปกรณ์กระจายสญัญานเครือข่ายไร้สาย 8 เคร่ือง ผลการทดลองแสดงให้เหน็
ว่าระบบสามารถตรวจสอบและแสดงผลสถานะการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดและอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายผ่านโปรแกรม
อินเตอร์เนต็บราวเซอร์ได้ อีกทั้งหากอุณหภมูิภายในห้องแม่ข่ายสงูเกินจุดวิกฤตที่ได้ก าหนดไว้ในโปรแกรม หรืออุปกรณ์เครือข่ายเกิดการ
ขัดข้อง ระบบจะท าการแจ้งเตือนอตัโนมัติไปยังผู้ดูแลระบบเครือข่ายผ่านทางอเีมลเพื่อเข้าไปท าการแก้ไขให้ทนัท่วงท ีช่วยลดงบประมาณของ
หน่วยงานส าหรับจัดช้ือโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายเข้ามาใช้งาน อกีทั้งข้อมูลที่บันทกึยังสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา 
หรือน าข้อมูลไปประกอบการศกึษา เช่น พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย  
 
ค าส าคญั: ระบบตรวจสอบ,  ระบบเครือข่าย, การตรวจสอบอณุหภมูิ,  สถานะอุปกรณ์เครือข่าย   
 

Abstract 
 The objective of this research is to develop the network and server room temperature monitoring system that can observe the 
server and network devices from a fault tolerance. The system is an integrated monitoring software which is developed in PHP and 
temperature measurement with sensor DS1820 and can transfer data with SNMP protocol. The research has been tested on the 
network of the Department of Computer Science, Faculty of Science, Chiang Mai University on 12 computer servers, 6 network 
devices, 8 wireless access points. The experimental results showed that the system can display all network device status and 
temperature via internet browser. If the temperature in the server room was higher than the upper critical threshold or network devices 
failure were detected, the system will automatically alert to the administrator with email in order to timely correct the problem. This 
is beneficial for the department by reducing the budget for the monitoring software. Moreover, the recorded data can be used for 
solution planning and learning, i.e., network access behavior.   
 
Keywords: Monitoring system, Network system, Temperature monitoring, Network device status 

 
บทน า 

 
 ปัจจุบันได้มีการน าระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในการ
ท างาน การติดต่อสื่อสาร การรับส่งข้อมูล การศึกษา และ
การค้นคว้าวิจัยเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเรว็ และ
นอกจากบริการเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตแล้วยังมีการ

ให้บริการเครื่ องแม่ข่ายส าหรับการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 
(Cloud) การใช้พ้ืนที่ส  าหรับท าเวบ็ไซต์ (Web Hosting) 
และการบริการเครื่องแม่ข่ายส าหรับประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) (Chomsiri, 2010) ซึ่งการเปิด
ให้บริการนั้นจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่
ข่ายที่มปีระสทิธภิาพรองรับการให้บริการ อกีทั้งต้องมีห้อง


