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--------------------------------บทคัดย่ อ
บริ ษทั โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น จากัด ตั้งอยูท่ ี่แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
ดาเนิ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อขายให้กบั ประเทศไทยและ สปป. ลาว บริ ษทั ได้จา้ งผูร้ ับเหมาเข้ามาทางานขุดขนทั้ง
ดินและถ่านหิ น วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากกระบวนการการตรวจรับปริ มาณ
ถ่านหิ น ปั ญหาคือ ใบบันทึกข้อมูลถ่านหิ นมักจะมีการปริ้ นซ้ า และข้อมูลปริ มาณถ่านหิ นในระบบมักไม่ตรงกับความ
เป็ นจริ ง ใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อมูลนาน ในกระบวนการศึกษา ข้อมูลที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้จาก
ข้อมูลสถิติความผิดพลาดจากการทางาน แบบสอบถามพนักงานของบริ ษทั และผูร้ ับเหมา และบทสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข
ผลของการศึกษาพบว่า สาเหตุของปั ญหาเกิดจากความผิดพลาดในการทางานของพนักงาน ทางเลือกในการ
แก้ไขมี 3 วิธี คือ ใช้ระบบ RFID ในการบันทึกและตรวจรับข้อมูลถ่านหิ น ลดจานวนเครื่ องชัง่ ลงให้ใช้ร่วมกันเพียงจุด
เดียว และ เพิ่มจานวนบุคลากรเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลรายวัน วิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดคือ การใช้ระบบ RFID ช่วย
ในกระบวนการการตรวจรับปริ มาณถ่านหิ นได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ วขึ้น และโปรแกรมสามารถใช้ร่วมกับ
ระบบของเครื่ องชัง่ ได้ คุม้ ค่ากับการลงทุน ลดความผิดพลาดที่เกินขึ้นจากตัวบุคคลและระบบได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การตรวจรับถ่านหิ น, โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น, เทคโนโลยี RFID, ใบบันทึกข้อมูลถ่านหิ น

ABSTRACT
Coal Power Plant Company Limited is located at Xayaburi Province; Lao People's Democratic Republic
(Lao PDR) operates electricity generation for sale to Thailand and Lao PDR. The company hired a contractor to
work on both soil and coal excavation. The purpose of this study was to find a solution to the problem of the coal
receiving process, the problem was that the coal data sheets tend to be repeatedly printed and the amount of coal
data in the system was not accurate. It took a long time to check the information. In the study process, the data that
will be used in the analysis can be from Statistical errors from work, questionnaire of company employees and
contractors and an interview with the person concerned about the cause of the problem to propose a solution to the
problem.
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The results of the study showed that the cause of the problem was caused by mistakes in the work of the
employees. There were 3 ways to solve the problem by using the RFID system to record, receive coal data, reduce
the number of scales to be used together in one point and increase the number of personnel to access the daily data.
The most effective way was to use RFID to help in the process of receiving coal more accurately and faster.
Moreover, the program could be used with a scale system which was worth the investment and reduce excess errors
from the person and the system as well.
Keywords: Coal Record and Acceptance, Coal Power Plant, RFID Technology, Coal Data Report
1. บทนา
บริ ษทั ไฟฟ้ าถ่านหิ น จากัด ตั้งอยูท่ ี่ แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็ น
บริ ษ ัท ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการร่ ว มทุ นระหว่า งบริ ษ ัท ในประเทศไทยและ สปป.ลาว ในสั ดส่ ว น 80 : 20 ตามล าดับ มี
วัตถุประสงค์เพื่อขายกระแสไฟฟ้ าให้ประเทศไทย และ สปป. ลาว โรงไฟฟ้ ามีกาลังผลิตอยูท่ ี่ 1,800 เมกะวัตต์ ใช้ถ่าน
หิ นลิกไนต์เป็ นเชื้อเพลิงในการต้มน้ า และนาไอน้ าที่ได้ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ในกระบวนการการขุดและขน
ถ่านหิ น บริ ษทั จะดาเนิ นงานโดยการจ้างผูร้ ั บเหมาเพื่อส่ งถ่านหิ นให้โรงไฟฟ้ า การตรวจรั บปริ มาณถ่านหิ นของ
ผูร้ ับเหมาจะใช้น้ าหนักถ่านหิ นที่ผ่านเครื่ องชัง่ หน่วยงานเหมืองทาหน้าที่ควบคุมและดูแลในการขุดและขนถ่านหิ น
ซึ่ งดาเนิ นการโดยผูร้ ั บเหมาทั้งหมด 2 ราย การตรวจรั บถ่านหิ น จะตรวจรั บผ่านเครื่ องชัง่ ถ่าน โดยมี พนักงานของ
บริ ษทั เป็ นผูท้ าการตรวจสอบข้อมูลร่ วมกับผูร้ ั บเหมา มี ข้ นั ตอนการตรวจรั บ คื อเมื่ อรถขนถ่านหิ นผ่านเครื่ องชั่ง
พนักงานของผูร้ ับเหมาจะทาการกดเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบของเครื่ องชัง่ ในแต่ละวัน จะปริ้ นใบบันทึกข้อมูล
ปริ ม าณถ่ านหิ น นามากรอกข้อ มูลใน Excel จากนั้น ณ สิ้ นเดื อ น บริ ษทั จะเป็ นผูท้ าการสรุ ป ปริ ม าณถ่านหิ น
ประจ าเดื อ น เพื่ อจ่ ายค่าจ้างให้ผูร้ ั บ เหมา ในการขุดและขนถ่านหิ นประมาณเดื อนละ 1,500,000 ตัน คิ ดเป็ นเงิ น
ประมาณ 90 ล้านบาท มีใบรายงานข้อมูลการชัง่ ถ่านหิ นประมาณ 50,000 ใบต่อเดือน ปั ญหาที่พบบ่อย ได้แก่ มีการ
ปริ้ นข้อ มู ลซ้ า และข้อ มู ลที่ ส รุ ป ไม่ ถู กต้อ งตามปริ ม าณถ่ า นหิ นจริ ง ส่ งผลให้การคิ ด ค่ างานให้ผูร้ ั บ เหมามี ค วาม
ผิดพลาด ทาให้เกิ ดการแก้ไขข้อมูลบ่ อยครั้ ง ปั ญหานี้ หน่ วยงานที่ ดูแลพยายามแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ แต่ก็ยงั ไม่ดีข้ ึ น
ผูบ้ ริ หารแนะนาให้ศึกษาวิธีการแก้ไขปั ญหาหรื อหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อทาให้ขอ้ มูลมีความ
ถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ และมีความรวดเร็ วในการทางาน
ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขจากปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจรับถ่านหิ นที่ได้รับ
ข้อมูลปริ มาณถ่านหิ นไม่ ถูกต้อง โดยทาการศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้จาก ข้อมูลสถิ ติความผิดพลาดจากการ
ทางาน แบบสอบถามพนักงานของบริ ษทั และผูร้ ั บเหมา และบทสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ ยวข้องถึงสาเหตุของปั ญหาที่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังได้แนวทางการแก้ไขต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ และนามากาหนดแนวทางการแก้ไข ไม่วา่
จะเป็ น การนาเทคโนโลยี RFID เข้ามาช่วยในการตรวจรับถ่านหิ น การลดจานวนเครื่ องชัง่ ลงในเหลือเพียงจุดเดียว
และการเพิ่มจานวนบุ คลากรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติ ม ซึ่ งจากผลการศึ กษาที่ ได้รับพบว่า การนาเทคโนโลยี
RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจรั บถ่านหิ นนั้น ช่วยให้กระบวนการตรวจรั บถ่านหิ นมีความถูกต้อง
แม่นยา การตรวจสอบข้อมูลทาได้รวดเร็ วขึ้น ข้อผิดพลาดลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็คุม้ ค่ากับการลงทุน กระบวนการ
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ทางานมี ความโปร่ งใสชัดเจน เป็ นที่ ยอมรั บของผูร้ ั บเหมา และสามารนาข้อมูลไปใช้กบั หน่ อยงานต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ วขึ้น
รถบรรทุกถ่านหิ น

ถ่านหิ นไปเครื่ องโม่

ผ่านเครื่ องชัง่

ไปลานกองถ่าน
กรอกข้อมูลใน

พนักงานกดบันทึกข้อมูลถ่าน
หิน
ส่ งข้อมูลให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง

Excel

ปริ้ นใบบันทึก

สรุ ปข้อมูลถ่านหิ น

พบข้อมูลผิด แก้ไข

พนักงานตรวจข้อมูล

แผนภาพที่ 1: กระบวนการในการตรวจรับถ่านหิ น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาหาแนวทางการตรวจรับปริ มาณถ่านหิ นที่ผา่ นเครื่ องชัง่ ซึ่ งขุดและขนด้วยผูร้ ับเหมา ให้มีความ
ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ ว เพื่อนาข้อมูลที่ตรวจรับได้ ไปใช้ในการคานวณค่างานและจ่ายให้กบั ผูร้ ับเหมาทุกเดือน
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวธิ ี การศึกษา ดังนี้
วิธีการเก็บข้ อมูล (Data Collection)
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามพนักงานบริ ษทั และผูร้ ับเหมาโดยการสุ่ มตัวอย่าง
จานวน 15 คน จากหน่วยงานที่ตอ้ งทางานร่ วมกัน และเก็บข้อมูลจากบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยตรง โดย
การสัมภาษณ์อีก จานวน 6 คน นั่นคือ สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องกับฝ่ ายเหมื อง และผูบ้ ริ หารที่ ดูแลในส่ วนงาน
เครื่ องชัง่ ถ่าน สัมภาษณ์วิศวกรผูค้ วบคุมงานของบริ ษทั สัมภาษณ์ตวั แทนผูร้ ั บเหมา สัมภาษณ์ ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี เช่น ทีม IT ของทางบริ ษทั สาหรับหัวข้อที่ใช้ในการสอบถามและการสัมภาษณ์ มีดงั นี้
 พนักงานบริ ษทั และผูร้ ับเหมาโดยการสุ่ มตัวอย่างจานวน 15 คน
หัวข้อสอบถาม : สาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจรับถ่านหิ นที่ทาให้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการทางานอื่นๆ เกิดจากอะไร
สิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา : เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทาให้กระบวนการตรวจรับปริ มาณถ่านหิ นไม่ตรงกับความเป็ น
จริ งและได้รับข้อมูลปริ มาณถ่านหิ นล่าช้า และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนาน
 บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยตรง จานวน 6 คน
หัวข้อสัมภาษณ์ : ในกระบวนการการตรวจรับถ่านหิ น ที่ทาให้ขอ้ มูลปริ มาณถ่านหิ นในแต่ละเดือนไม่ตรง
กับความเป็ นจริ ง เกิดจากสาเหตุใดและมีแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
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สิ่ งที่ ตอ้ งการศึ กษา : เพื่อศึ กษาหาสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดปั ญหาปริ้ นใบบันทึ กถ่านหิ นซ้ าและกรอกข้อมูลใน
Excel ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทาให้ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลนาน อีกทั้ง ยัง
ต้องการแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทางาน เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การเก็บข้อมูลจากสถิติความผิดพลาดจากการทางานในการตรวจรับถ่านหิ น (สปป.ลาว) ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่วนั ที่
1 ถึงสิ้ นเดือน เป็ นระยะเวลา 12 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์
และและประมวลผลปั ญหาและสาเหตุ 1) ข้อมูลที่ใช้ในการนามาวิเคราะห์และพิจารณานั้น เป็ นข้อมูลที่ทางหน่วยงาน
ที่ดูแลของฝั่งเหมืองเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวบ 2) ระบบหรื อขั้นตอนในการทางานในส่ วนที่เป็ นเครื่ องชัง่ ต้องมีการสอบเทียบ
น้ าหนักตามเกณฑ์และระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ 3) ในการค้นหาข้อมูลของปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จะต้องคานึ งถึงปั จจัยที่อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ ในขั้นตอนต่างๆ ในการพิจารณา 4) การพิจารณาความสอดคล้อง
และวิเคราะห์แนวทางปฏิบตั ิ และการดาเนิ นงานตามขั้นตอนต่างๆ เมื่อเทียบกับทฤษฏีการทาเหมืองแร่ มาตรฐานการ
ชัง่ น้ าหนักต่างๆ หรื อ work procedure ในการชัง่ เครื่ องน้ าหนักถ่านหิ นของบริ ษทั และผูร้ ับเหมาต้องปฏิบตั ิงานตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน
นาข้อมูลที่ได้ มาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนระบบการตรวจรับถ่านหิ น และเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นจากการชัง่ ถ่าน อีกทั้งทาให้ทราบนโยบายที่บริ ษทั วางไว้และข้อจากัดต่างๆ รวมไปถึงงบประมาณและผลลัพธ์
ที่ผบู้ ริ หารคาดหวังไว้อีกด้วย เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา (Study Instrument)
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับคาแนะนาจากผูบ้ ริ หารทางฝ่ ายเหมือง เพื่อใช้ในการ
เก็บข้อมูลในการศึกษา ซึ่ งแบ่งเครื่ องมือออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) แบบฟอร์ มในการบันทึกการทางาน เพื่อใช้บนั ทึก
สิ่ งสาคัญๆ ในการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นปริ มาณถ่านหิ นรวมไปถึงความผิดพลาดหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่
วันที่ 1 ถึงสิ้ นเดือน เป็ นระยะเวลา 12 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 2) แบบสอบถาม
พนักงานของบริ ษทั และของผูร้ ับเหมา 2 บริ ษทั ถึง สาเหตุ จานวนของปั ญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะต่างๆ และ 3) แบบ
สัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ น ผูจ้ ดั การหน่ วยงานควบคุมผูร้ ับเหมา วิศวกรคุมงานของบริ ษทั
พนักงาน IT ของบริ ษทั และ วิศวกรคุมงานของผูร้ ับเหมา
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจาก แบบฟอร์ มในการบันทึกการทางาน แบบสอบถามพนักงานทั้ง
ของบริ ษทั และของผูร้ ับเหมา และบทสัมภาษณ์จากพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆ มาแล้ว ก็
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก แบบฟอร์ มในการบันทึกการทางาน แบบสอบถามพนักงานของบริ ษทั
และผูร้ ับเหมาโดยการสุ่ มตัวอย่างพนักงานจากหน่วยงานที่ตอ้ งทางานร่ วมกัน และบทสัมภาษณ์จากพนักงานทุกระดับ
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ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มาทาข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของแบบของ excel ทั้งข้อมูลและปริ มาณที่ถูกถอดจากเอกสารดังกล่าว
ต้องแยกให้ชดั เจนทั้งข้อความและตัวเลข
2) พิจารณาและคานวณหาค่าความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นจากข้อมูลที่ ได้รั บ เพื่อนามาดูว่า ค่าความ
ผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลรายวันเทียบกับรายเดือนนั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง แล้วมีสถิติเท่าไหร่ และเมื่อเจอซ้ าๆ
เป็ นความถี่เท่าไหร่ บา้ ง
3) เมื่ อได้ขอ้ มูลจากข้อ 1 แล้ว ทราบสาเหตุหลักๆ ที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลักจากนั้น วิเคราะห์ความ
น่าจะเป็ นหรื อความเสี่ ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ข้ ึนซ้ าอีก เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
4) นาข้อมูลและขั้นตอนที่ได้ปฏิบตั ิ มาวิเคราะห์ร่วมกันทฤษฏีต่างๆพื่อหาจุดบกพร่ อง และหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาที่ดีข้ ึน และเหมาะสมกับองค์กร เพื่อใช้ในการปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4. ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านต่างๆ จานวน 6 คน เพื่อให้ทราบสาเหตุและข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสาเหตุของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น วิเคราะห์ จากบท
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ กู สัมภาษณ์
สาเหตุที่พบจากผลสัมภาษณ์
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากการ
สัมภาษณ์
คน เครื่ องชัง่
โปรแกรม
ผู ้ จั ด ก า ร ห น่ ว ย ง า น ค ว บ คุ ม
1.เพิม่ จานวนคนตรวจสอบข้อมูล
ผูร้ ับเหมา
-
- 2.หาโปรแกรมเข้ามาช่วยในการ

ตรวจสอบ
วิศวกรคุมงานของบริ ษทั ท่านที่ 1
1.หาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยใน
-
-

การทางาน
วิศวกรคุมงานของบริ ษทั ท่านที่ 2
1.ลดจานวนเครื่ องชัง่ ลง
-
- 2.หาเทคโนโลยีหรื อโปรแกรมใหม่ๆ

เข้ามาช่วย
พนักงาน IT ของบริ ษทั
1.เอาระบบ RFID เข้ามาช่วยจัดการ
-
-

ข้อมูล
วิศวกรคุมงานของผูร้ ับเหมา A
1.ส่ งบุคลากรไปอบรม
-
-

2.เพิ่มจานวนคนตรวจสอบข้อมูล
วิศวกรคุมงานของผูร้ ับเหมา B
1.เพิ่มจานวนคนตรวจสอบข้อมูล
-
-

2.ลดจานวนเครื่ องชัง่
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จากตารางที่ 1 พบว่า ส่ วนใหญ่ ระบุว่าสาเหตุหลักของการบันทึกข้อมูลปริ มาณถ่านที่ผิดพลาดมาจากคน
อีกทั้งข้อมูลจากแบบฟอร์ มในการบันทึกการทางาน รวมไปถึงแบบสอบถามพนักงานของบริ ษทั และผูร้ ับเหมาที่ตอ้ ง
ทางานร่ วมกัน จานวน 15 คน สรุ ปผลการวิเคราะห์พบว่ามี 5 สาเหตุหลัก ดังนี้ 1) เกิดจากการบันทึกที่ผิดพลาดของ
บุคลากร 2) บุคลากรทางานไม่ละเอียดรอบคอบ 3) เกิดจากพนักงานไม่ทาการจดบันทึกเอกสารที่พิมพ์ไปแล้ว 4) เกิด
จากโปรแกรมเครื่ องชัง่ ไม่ยอมบันทึกข้อมูลหรื อบันทึกซ้ า และ 5) ข้อมูลที่มากเกินไป ทาให้พนักงานหลงลืม
แนวทางการแก้ไขที่ ได้รับคาแนะนาและผูส้ ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรหาเทคโนโลยีหรื อ
โปรแกรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลปริ มาณถ่านจากเครื่ องชัง่ เมื่อทางผูบ้ ริ หารฝ่ ายเหมืองทั้งหมด ได้รับ
ทราบข้อมูลปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเสนอมานั้น ก็ได้เห็นชอบให้ทาการศึกษาการแก้ไข
ปั ญหาในครั้งนี้ 3 แนวทางการแก้ไข นั้นคือ 1) ใช้ระบบ RFID ในการบันทึกและตรวจรับข้อมูลถ่านหิ น 2) ลดจานวน
เครื่ องชัง่ ลง ให้เหลือใช้ร่วมกันแค่จุดเดียวกัน และ 3) เพิ่มจานวนบุคลากร หรื อจ้างบริ ษทั อื่น เพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลรายวัน
แนวทางเลือกการแก้ ไขปัญหา (Alternative Solutions) และข้ อดีและข้ อเสี ยแต่ ละแนวทางเลือก (Pro and
Con)
แนวทางเลือกที่ 1: ใช้ ระบบ RFID ในการบันทึกและตรวจรับข้ อมูลถ่ านหิน
ระบบ RFID เป็ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ นามาใช้ช่วยในการเก็บข้อมูลของรถขนถ่านหิ นแบบ
อัตโนมัติ โดยการนาระบบRFID เข้ามาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น องค์ประกอบของ RFID มีดงั นี้ คือ 1) แท็ก (Tag) หรื อ
ป้ ายอิเล็กทรอนิกส์ 2) อุปกรณ์อ่านสัญญาณ (RFID Reader หรื อ Interrogator) ใช้สาหรับอ่านและบันทึกข้อมูลลงใน
แท็ก 3) สัญญาณไฟสี แดงและสี เขียว เพื่อแสดงสถานะของการบัน ทึ กข้อมูลเครื่ องชัง่ ของรถ โดยการติดตั้งเขียน
Program การบันทึกข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบ RFID และมีการออกแบบฟอร์ มหรื อเอกสารที่เอาไว้เก็บข้อมูลถ่านหิ น
ตามความต้องการ ติดตั้งระบบ RFID พร้อมทั้งโปรแกรมที่ออกแบบกับเครื่ องชัง่ ถ่านหิ น ติดอุปกรณ์อ่านสัญญาณที่
บริ เวณเครื่ องชัง่ ถ่านหิ น เลือกใช้ ป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ แบบ Passive Tag จากนั้นก็ทาการลงทะเบียนป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์
แต่ละชิ้นเพื่อเก็บเป็ นฐานข้อมูลพื้นฐานของรถบรรทุก และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ โดยจะต้องลงทะเบียนใหม่ก่อนเริ่ ม
งาน จากนั้นเมื่อรถบรรทุกถ่านหิ นที่ติดป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ ทาการขนถ่านหิ นตามแผนงานในแต่ละวัน จะต้องวิ่งมายัง
เครื่ องชัง่ เครื่ องอ่านสัญญาณจะทาการอ่านป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ติดบริ เวณหน้ารถบรรทุกก่อน จากนั้นถึงจะทาการ
บันทึกข้อมูลน้ าหนักถ่านหิ นที่ชงั่ ได้เข้าไปในโปรแกรมเก็บข้อมูล สุ ดท้ายพนักงานผูร้ ับเหมาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อ มู ล ของรถบรรทุ ก ถ่ า นหิ น แต่ ล ะคัน และกดระบบเพื่ อ ยืน ยัน ข้อ มู ล เข้า ไปเก็บ ยัง ฟอร์ ม ที่ อ อกแบบไว้ใ น
โปรแกรม สรุ ปข้อมูลวันต่อวันส่ งให้กบั หน่ วยงานควบคุ มการทาการขุดและขนถ่านหิ น จากนั้นหน่ วยงานทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายวัน และสรุ ปข้อมูลถ่านหิ นรายเดือนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อส่ งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อดี: ข้อมูลถูกต้อง แม่นยา ลดระยะเวลาในการตรวจสอบซ้ า การทางานรวดเร็ วขึ้น
ข้อเสี ย: ราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากจ่ายแบบ ใช้เวลาในการทดสอบและติดตั้งค่อนข้างนาน
งบประมาณ: 1,100,000 (ระยะเวลา 10ปี )
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แนวทางเลือกที่ 2: ลดจานวนเครื่องชั่งลง ให้ เหลือใช้ ร่วมกันแค่ จุดเดียวกัน
เนื่ องจากปั จจุบนั ผูร้ ับเหมา A และ ผูร้ ับเหมา B จะมีเครื่ องชัง่ เป็ นของตนเอง เนื่ องจากสะดวกต่อการดูแล
รักษาและการควบคุมต่างๆ บริ ษทั จะต้องส่ งบุคลากรเข้าไปเพื่อดูแลและควบคุมการตรวจรับถ่านในแต่ละรอบของทุก
วันและสรุ ปรายวัน เมื่อทาการลดเครื่ องชัง่ ให้เหลือจุดเดียวกัน จะทาให้บุคลากรของบริ ษทั จะสามารถช่วยกันทางาน
ได้ ป้ องกันการผิดพลาด และช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละวันลง เพราะสามารถทาขนานกันไป
ได้ และไม่ตอ้ งเพิ่มคนทางาน
ข้อดี: ผูร้ ับเหมาดูแลร่ วมกัน ข้อมูลปริ มาณถ่านอยูท่ ี่เดียว ใช้บุคลากรชุดเดียวในการตรวจ
ข้อเสี ย: ข้อมูลอาจจะเกิดการสลับกันได้ง่าย โปรแกรมประมวลผลเยอะเกินไป การทางานวุ่นวาย ยุง่ ยาก
เนื่องจากผูร้ ับต้องทางานร่ วมกันในที่ที่เดียว
งบประมาณ: 1,200,000 บาท (ระยะเวลา 10 ปี )
แนวทางเลือกที่ 3: เพิม่ จานวนบุคลากร หรือจ้ างบริษัทอืน่ เพือ่ เข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลรายวัน
เพิ่มบุคลากรของบริ ษทั ที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องของการตรวจสอบการทาข้อมูลต่างๆ เข้าไปอีกชุด โดย
การรับพนักงานใหม่หรื ออาจจะใช้บุคลากรที่มีอยูท่ ี่มีความสามารถทางด้านนี้ โดยเฉพาะ จะทาให้ขอ้ มูลมีความแม่นยา
มากขึ้น เนื่องจากใช้คนเพื่อการตรวจซ้ า ลดระยะเวลาการทางานลง อีกทั้งบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ จะ
สามารถคิดวิธีการตรวจสอบที่รวดเร็ วและเป็ นระบบมากขึ้น แต่วธิ ี น้ ีจะใช้คนในการทางานเหล่านี้ เพิ่มมากขึ้นเป็ นสอง
เท่า
ข้อดี: บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะลดลง
ข้อเสี ย: ค่าจ้างสู งเนื่องจากประสบการณ์การทางานมาก อีกทั้งยังมีโอกาสเสี่ ยงที่ขอ้ มูลความลับของบริ ษทั
เกี่ ยวกับเรื่ องถ่านหิ นรั่ วไหล อี กทั้งถ้าใช้บุคลากรเดิ มของบริ ษทั ที่ มีอยู่ ก็จะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสในการใช้
บุคลากรนั้นๆ ไปทางานในส่ วนอื่นๆ
งบประมาณ: 2,400,000 บาท (ระยะเวลา 10 ปี )
จากทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก สามารถวิเคราะห์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงข้อดีและข้อเสี ยของ
แต่ละทางเลือก เพื่อการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้ดีที่สุด ดังนี้
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ตารางที่ 2 : ตารางแสดงการวิเคราะห์ทางเลือก โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ
ทางเลือก
งบ
ความ
ระยะ เวลา ศักยภาพใน ผลกระ
ผลรวม
ประมาณ เป็ นไปได้
ที่ใช้
การ
ทบต่องาน
ที่จะใช้
แก้ปัญหา
เดิม
ทางเลือกที่ 1
ใช้ระบบ RFID ในการ
3
5
3
5
4
20
บันทึกและตรวจรับ
ข้อมูลถ่านหิ น
ทางเลือกที่ 2
ลดจานวนเครื่ องชัง่ ลง
4
1
4
2
2
13
ให้เหลือแค่ 1 เครื่ อง
ทางเลือกที่ 3
เพิ่มจานวนบุคลากรอีก 1
ชุด หรื อจ้างบริ ษทั อื่น
2
3
2
5
4
16
เพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูล
หมายเหตุ: 1. ระดับการให้คะแนนประเมิน 1-5 : 1 คือ แย่ที่สุด และ 5 คือ ดีที่สุด
2. คะแนนในตาราง เป็ นค่าเฉลี่ยการให้คะแนนของผูบ้ ริ หารของหน่วยงานเหมืองแร่ จานวน 5 คน
จากข้อมูลการวิเคราะห์ในตาราง ซึ่ งเป็ นการลงคะแนนของผูบ้ ริ หารของหน่วยงานเหมืองจานวน 5 ท่าน ที่
ได้มีการลงความเห็นกันในการประชุ มเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึ กปริ มาณถ่านหิ นที่ไม่ตรงกับความเป็ น
จริ ง พบว่าการใช้ระบบ RFID ในการบันทึ กและตรวจรั บข้อมูลถ่านหิ น เป็ นทางเลือกที่ มีความเป็ นไปได้ที่สุด
เนื่ องจากสามารถใช้ระบบ RFID เข้ามาช่วยในการตรวจรับถ่านหิ น โดยการพัฒนาโปรแกรมให้สัมพันธ์กบั ผลของ
เครื่ องชัง่ ถ่านหิ นให้ออกมาในรู ปแบบที่ตอ้ งการนั้นสามารถทาได้ อีกทั้งยังเป็ นแก้ปัญหาที่ที่ตน้ เหตุ เนื่ องจากข้อมูลที่
ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง มาจากตัวบุคคลซะส่ วนใหญ่ อีกทั้งยังเป็ นการแก้ปัญหาครั้งเดียวจบและสามารถทาไปได้ใน
ระยะยาวๆ การแก้ไขระบบและฟอร์ มต่างๆ ก็จะสามารถทาได้ทุกเมื่อตามต้องการ เนื่ องจากเราจ้างคนเขียนโปรแกรม
ที่เชี่ยวชาญมาทางานนี้โดยเฉพาะ ทาให้สามารถปรับปรุ งระบบให้ทนั สมัยและตอบสนองความต้องการได้เป็ นอย่างดี
อีกทั้ง เมื่อเราต้องการลดหรื อเพิ่มจานวนลดบรรทุกขนถ่านหิ น ก็จะไม่ส่งผลต่อตัวโปรแกรม เพราะเราสามารถยกเลิก
ข้อมูลป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ พื้นฐานที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ หรื อ เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของรถบรรทุกถ่านหิ นคันใหม่
เข้าไป รวมไปถึ งการปรั บเปลี่ ยนข้อมูลหน้างาน พื้นที่ ที่ขุดถ่านหิ นมา ค่าความร้ อนต่างๆ ก็จะสามารถทาได้อย่าง
สะดวกที่ตวั โปรแกรมได้เลย อีกทั้งยังจากัดผูใ้ ช้งานในแต่ละส่ วนได้อีกด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง และยัง สามารถควบคุ ม ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น การแก้ไ ขข้อ มู ล ต่ า งๆ จะท าได้แ ค่ บุ ค ลากรที่ ไ ป
ควบคุมดูแลที่เครื่ องชัง่ ของบริ ษทั เท่านั้น ทาให้ขอ้ มูลปริ มาณถ่านหิ นที่ ได้รับมา มี ความแม่นยา รวดเร็ วขึ้น ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการตรวจสอบนาน
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5. การอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาพบว่า การนาเทคโนโลยี RFID มาช่ วยในกระบวนการตรวจรั บ ปริ ม าณถ่ านหิ นมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการทาบ่อเหมืองแบบเปิ ด จาเป็ นที่จะต้องใช้รถบรรทุกในการขนถ่านไปลงเครื่ อง
โม่ถ่าน โดยต้องผ่านเครื่ องชัง่ ที่ได้มาตรฐานเพื่อนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการคานวณค่างานและค่าภาคหลวง ในการชัง่
ถ่านหิ น ตัวป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์หรื อแท็กที่ติดตามรถบรรทุกจะทาหน้าที่ในการส่ งข้อมูลหน้างานและข้อมูลอื่นๆ เพื่อ
ใช้เป็ นตัวระบุขอ้ มูลพื้นฐาน โดยจะถูกบันทึกพร้อมกับปริ มาณถ่านหิ นที่ชงั่ ในระบบ ทาให้ขอ้ มูลปริ มาณถ่านหิ นที่
ได้รับมีความถูกต้อง แม่นยา และลดระยะเวลาในการทางาน การตรวจสอบข้อมูลรวดเร็ วขึ้น ทาให้การทางานเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลที่ดี ผลการศึกษาสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับหลายๆ งานวิจยั ที่ใช้ระบบ RFID ในการเข้าไป
ช่วยในกิจกรรมหรื องานลักษณะต่างๆ ซึ่ งใช้ในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้บนั ทึกพื้นฐานข้อสิ นค้าหรื อบริ การ จับคู่กบั
ข้อมูลแต่ละครั้ง แล้วส่ งไปบันทึกในโปรแกรมที่วางไว้เช่นเดียวกัน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
จากผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักมาจากการทางานของคนหรื อพนักงานที่ดูและด้านการกดบันทึกข้อมูล
และปริ้ นซ้ า ทาให้ปริ มาณถ่านที่ออกมาไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทาให้ใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อมูล ทางเลือก
ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดความผิดพลาดในการทางานของคน วิธีที่เหมาะสมที่สุด และผูบ้ ริ หารฝ่ ายเหมืองเห็นด้วยกับ
วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจรับถ่านหิ น นัน่ คือ การใช้ระบบ RFID ในการบันทึกและตรวจ
รั บข้อมู ลถ่ านหิ น เนื่ องจากสามารถพัฒนาโปรแกรมให้ใช้กับระบบเครื่ อ งชั่ง ข้อมู ลเข้าไปบันทึ กในแบบฟอร์ ม
แบบอัติโนมัติ เป็ นการแก้ปัญหาครั้งเดียวจบและสามารถทาไปได้ในระยะยาวๆ การแก้ไขระบบและฟอร์ มต่างๆ ก็จะ
สามารถทาได้ทุกเมื่อตามต้องการ ทาให้สามารถปรับปรุ งระบบให้ทนั สมัยและตอบสนองความต้องการได้เป็ นอย่างดี
หากบริ ษัท ต้อ งการลดหรื อเพิ่ ม จ านวนรถบรรทุ ก ขนถ่ า นหิ น สามารถท าได้ท ัน ที โ ดยการเพิ่ ม จ านวน ป้ าย
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อแท็ก และก็จะไม่ส่งผลต่อตัวโปรแกรม รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ สามารถทาได้ง่าย
ข้อมูลปริ มาณถ่านหิ นที่ ได้รับมา มี ความถูกต้อง แม่ นยา รวดเร็ วขึ้ น ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตรวจสอบนาน ทาให้
สามารถนาข้อมูลปริ มาณถ่านหิ นไปใช้ในการคานวณค่างานให้กบั ผูร้ ับเหมาและค่าภาคหลวงให้กบั รัฐได้อย่างถูกต้อง
บริ ษทั มีความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี
ข้ อเสนอแนะ
จากผลของการนาข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ RFID นาเสนอต่อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการ
ทางานของบริ ษทั หลายๆ ด้าน เพื่อการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
1) การนาเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี หรื อ RFID สามารถนามาพัฒนาในเรื่ องของระบบการรับข้อมูลจากตัว
อ่ า นสั ญ ญาณ ให้เ ข้า สู่ ร ะบบได้เ ลย ไม่ ต ้อ งตรวจสอบข้อ มู ล ซ้ า แต่ ท าเป็ นระบบเตื อ นเมื่ อ มี ข ้อ มู ล หรื อ ตัว เลขที่
เหมือนกันและวิ่งเข้าระบบ ทาให้ผตู ้ รวจสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลและทาการแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลได้ทนั ที ลด
เวลาการตรวจสอบลง แต่อาจจะเกิดความเสี่ ยงในกรณี ที่ตวั โปรแกรม RFID มีปัญหา อาจจะส่ งผลต่อข้อมูลปริ มาณ
ถ่านได้ ในกรณี ที่ไม่มีการตรวจเช็คซ้ า
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2) สามารถทาระบบให้สามารถรายงานผลปริ มาณถ่านหิ นแบบทันทีทนั ใด เพื่อปรับใช้กบั หน้าเวปไซต์ได้
หรื อ application บนโทรศัพท์มือถือเป็ นอย่างดีอีกด้วย ทาให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ทนั ทีและข้อมูลมีความถูกต้อง
และครบถ้วน ผูบ้ ริ หารสามารถทราบปริ มาณถ่านได้ตลอดเวลา อีกทั้ง ยังสามารถทาไปวางแผนการทางานในส่ วน
ต่อไปได้
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