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บทคัดย่อ  
กระบวนการกลึงงานทรงกระบอกโดยทั.วไปสามารถควบคุมคุณภาพผิวที.ค่าความหยาบผิวระหว่าง      

3.2 – 0.4 ไมโครเมตร แต่ถา้ต้องการควบคุมคุณภาพผิวงานกลึงให้ค่าความหยาบผิวตํ. ากว่า 0.4 ไมโครเมตร 
จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการกลึงแบบพิเศษดว้ยวสัดุคมตดัพิเศษ และเพิ.มขัeนตอนการเจียรนัย โดยเฉพาะการกลึง
วสัดุเหลก็กลา้ที.มีความแข็งไม่มาก เช่น เหลก็กลา้คาร์บอนตํ.าถึงคาร์บอนปานกลาง งานวิจยันีe มีวตัถุประสงค์เพื.อ
ลดขัeนตอนและลดเวลาในการผลิตชิeนงานกลึงที.ตอ้งการคุณภาพผิวสูง งานวิจยันีe ไดคิ้ดคน้กรรมวิธีในการกลึง
เหล็กกลา้คาร์บอนตํ.าถึงปานกลางให้มีความหยาบผิวตํ. ากว่า 0.4 ไมโครเมตร ด้วยกระบวนการกลึงเพียง
กระบวนการเดียว โดยศึกษาขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตัดของเม็ดมีด CBN ที.ส่งผลต่อคุณภาพผิวงานกลึง
เหลก็กลา้ AISI 1050 การทดลองนีeไดท้าํการเพิ.มขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัจากเมด็มีด CBN มาตรฐานที.มีขนาด 
0 ไมโครเมตร ใหมี้ขนาดเท่ากบั  5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครเมตร กาํหนดเงื.อนไขการกลึงทดลองคือ ความเร็ว
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ตดั 280 เมตรต่อนาที อตัราการป้อน 0.05 มิลลิเมตรต่อรอบ  ระยะป้อนลึก 0.1 มิลลิเมตร และไม่ใชส้ารหล่อเยน็ 
นาํเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวมาทาํการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที.ระดบันยัสําคญั 0.05 ผล
การทดลองพบว่าเมด็มีด CBN ที.มีพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเท่ากบั  0 – 20ไมโครเมตร สามารถควบคุมขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลางที.พิกดัความเผื.อ ± 0.005 มิลลิเมตรได ้และเมด็มีด CBN ที.ถูกปรับแต่งขอบคมตดัให้มีพืeนที.สัมผสั
ขอบคมตดัเท่ากบั 15 ไมโครเมตร สามารถกลึงเหลก็กลา้ AISI 1050 ที.ค่าความหยาบผิว 0.286 ไมโครเมตร ซึ. งมี
คุณภาพผิวอยูใ่นระดบัเดียวกบัผิวงานที.ผา่นกระบวนการเจียรนยั 
 
คําสําคัญ: การกลึง, ขนาดพืeนที.สมัผสัขอบคมตดั, ความหยาบผิว 
 
Abstract 

The general cylindrical turning process can control the surface quality with roughness varied between 
3.2 and 0.4 micrometers. However, to control the surface quality with roughness below 0.4 micrometer, the 
special turning process with the special cutting material and the additional polishing process are required, 
especially lathing of steels with slight hardness, i.e. low- and medium-carbon steels.  This research aimed to 
reduce the procedures and time of the turning process for a piece of work that requires high surface quality. This 
research also created the turning process of low- and medium-carbon steels obtaining the surface roughness 
below 0.4 micrometers by only one turning process. The various sizes of cutting edge contact area of CBN 
insert affecting the surface quality of lathed AISI 1050 steels were investigated. In this experiment, the sizes of 
cutting edge contact area of CBN insert were varied to be 5, 10, 15, 20 and 25 micrometers when the standard 
cutting edge contact area of CBN insert is 0 micrometers under specific conditions of experimental turning, i.e. 
cutting speed at 280 meters per minute, feeding rate at 0.05 millimeter per round, feeding depth at 0.1 
millimeter without coolants. One-Way ANOVA technique was employed to test hypotheses with statistical 
significance at 0.05. The findings reveal that CBN inserts that had contact areas of cutting edge contact area at   
0 – 20 micrometers could be used to control the diameter with tolerance ± 0.005 millimeters. Meanwhile, CBN 
inserts that were adjusted cutting edge contact area to have contact areas at 15 micrometers could turn AISI 
1050 steel with surface roughness at 0.286 micrometers; that is, the surface quality was at the same level of 
surface of the cut and polished works.   
 
Keywords: Turning, Cutting edge contact area, Surface roughness 
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1. บทนํา 
เหล็กกลา้เป็นโลหะที.ถูกนาํไปใชง้านอย่างแพร่หลาย เนื.องจากเหล็กกลา้มีคุณสมบติัในการรับแรงไดดี้ 

อาทิ แรงกระแทก แรงดึง แรงอดั แรงเฉือน และมีคุณสมบติัในการตา้นทานการสึกหรอ โดยเฉพาะเหล็กกลา้
คาร์บอน (เหล็กกลา้ที.มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลกัและมีส่วนผสมของธาตุอื.นในปริมาณเล็กน้อย) ทาํให้
เหล็กกลา้คาร์บอนมีราคาถูกกว่าเหล็กกลา้ทั.วไปและถูกนาํไปใชง้านในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย อาทิ 
ส่วนประกอบของชิeนส่วนเครื. องจักรกลในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และ
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) เป็นเหล็กกลา้ในกลุ่ม
เหลก็กลา้คาร์บอนที.มีปริมาณธาตุคาร์บอนระหว่างร้อยละ 0.3 – 0.6 และเมื.อทาํการปรับปรุงสมบติัดว้ยความร้อน
จะทําให้ความแข็งของเหล็กเพิ.มขึeน ทาํให้ถูกนาํไปผลิตเป็นชิeนส่วนของเครื.องจกัรกล อาทิ เฟือง กา้นสูบ ราง
รถไฟ แกนลอ้ แกนเพลา เพลาขอ้เหวี.ยง [1] ในกระบวนการตดัเฉือนโลหะไดใ้ห้ความสําคญัต่อคุณภาพของผิว
งานและความแม่นยาํของขนาดงาน เพราะเป็นขอ้สาํคญัในการกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิeนส่วนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมการบิน [2] อย่างไรก็ตามคุณภาพของผิวงานที.ดีย่อมมาจากความแตกต่าง
ของตวัแปรในกระบวนการตดัเฉือนโดยมีรูปร่างเครื. องมือคมตดัที.เป็นบทบาทสําคญั [3] การออกแบบ แกไ้ข 
ปรับปรุงพืeนที.สัมผสัของเครื. องมือคมตดัโดยการกาํหนดขอบเขตที.แน่นอนในการตดัเฉือนวสัดุจะส่งผลต่อค่า
ความหยาบผิวในกระบวนการตดัเฉือน [4] โดยค่าความหยาบผิวจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละส่วนใหญ่
จะส่งผลกระทบต่อค่าความตา้นทานการสึกกร่อนและค่าความตา้นทานการเสื.อมสภาพของผลิตภณัฑ ์ดงันัeนค่า
ความหยาบผิวจึงมีความสาํคญัในกระบวนการตดัเฉือนเป็นอย่างมาก [5] 

งานวิจยัที.ทาํการศึกษาเกี.ยวกบัการปรับปรุงรูปร่างเครื. องมือคมตดัเกรด CBN (Cubic Boron Nitride)                  
ในกระบวนการตัดเฉือนวสัดุโลหะผสมนิกเกิล เกรด 718 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง          
การตดัเฉือนที.ส่งผลต่อการสึกหรอของคมตดั โดยมีนยัสําคญัจากรูปร่างของเครื.องมือคมตดั [6] หรือการศึกษา
อิทธิพลของตวัแปรในกระบวนการตดัเฉือนคือ ความเร็วตดั (Cutting Speed) อตัราป้อน (Feed Rate) ระยะป้อน
ลึก (Depth of Cut) ที.มีผลต่อรูปร่างของเศษกดั แรงกด การสึกหรอ และความหยาบผิว [7] การศึกษาอิทธิผลของ
รูปร่างขอบคมตดัต่อแรงในการตดัเฉือนของงานกลึง โดยทาํการทดลองปรับเปลี.ยนมุมคายเศษตดัที. 0, 5 และ 10 
องศา พบว่าการเพิ.มมุมคายเศษส่งผลใหแ้รงที.ใชใ้นการตดัเฉือนมีแนวโนน้ลดลง [8] และการเพิ.มพืeนที.สัมผสัขอบ
คมตดัเมด็มีด CBN ที.เหมาะสมส่งผลใหคุ้ณภาพของผิวกลึงของเหลก็กลา้ S45C มีคุณภาพผิวดีขึeน [9] 

วตัถุประสงคห์ลกัของวิจยัคือ การศึกษากระบวนการกลึงเหลก็กลา้คาร์บอนปานกลาง AISI1050 ดว้ยเมด็
มีด CBN ที.ทาํใหค่้าความหยาบผิวตํ.าที.สุด โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวมาทาํการวิเคราะห์
ขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเม็ดมีด CBN ที.แตกต่างกันว่าส่งผลต่อคุณภาพของผิวงานกลึงหรือไม่ เพื.อทาํการ
ปรับแต่งขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเมด็มีด CBN ให้สามารถกลึงงานที.คุณภาพของผิวงานอยู่ในระดบัเดียวกบั
การเจียรนยั ทัeงนีe เพื.อตอ้งการลดขัeนตอนการผลิต ลดเวลาการผลิต และเป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการตดั
เฉือนวสัดุใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึeนต่อไป  



มนสั ศรีสวสัดิO และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที5 9 ฉบบัที5 25 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 

4 

2. วสัดุทดลอง วสัดคุมตดั และเงื5อนไขการทดลอง  
2.1 วสัดุที5ใช้ในทดลอง 

กาํหนดวสัดุที.ใชใ้นการทดลองคือ เหลก็กลา้คาร์บอนปานกลาง AISI1050 เป็นเหล็กกลา้ที.มีความนิยม
และถูกนาํไปใชง้านอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการนาํมาผลิตเป็นชิeนส่วนเครื.องจกัรกล อาทิ เพลาส่งกาํลงั เฟือง 
ซึ. งเป็นชิeนส่วนที.มีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์[10] วสัดุที.ใชใ้นการทดลองมีส่วนผสมทางเคมีดงัแสดง
ในตารางที. 1 โดยชิeนงานทดสอบจะถูกทาํการกลึงหยาบให้มีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกมีบ่า ความยาวรวม 100 
มิลลิเมตร และตาํแหน่งที.ใชใ้นการทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 45.1 มิลลิเมตร และความยาว 70 มิลลิเมตร 
และทาํการกลึงละเอียดดว้ยเม็ดมีด CBN เพื.อให้ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากบั 45±0.005 มิลลิเมตร ขนาดของ
ชิeนงานทดสอบดงัแสดงในรูปที. 1  
 

 
รูปที. 1 ขนาดชิeนงานทดสอบ 

 
ตารางที. 1 ส่วนผสมทางเคมีของเหลก็กลา้คาร์บอนปานกลาง AISI1050 

C Si Mn P S Cr Ni Cu B Ni+Cr 
0.52 0.25 0. 81 0.018 0.005 0.15 0.02 0.02 0.0017 0.18 

 
 

                   
                             
                           รูปที. 2 รูปทรงเมด็มีด CBN                                             รูปที. 3 เงื.อนไขกระบวนการตดัเฉือน 
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2.2 วสัดุคมตดั เงื5อนไขการกลงึทดลอง และการปรับแต่งวสัดุคมตดั 
2.2.1 วัสดุคมตดั 

กาํหนดวสัดุคมตดัที.ใชใ้นการทดลองคือ เมด็มีดกลึง CBN (Cubic Boron Nitride) เป็นผลิตภณัฑจ์าก
บริษทั ซูมิโตโม อีเล็กตริก จํากัด [11] รุ่น NU-VBGW160404 เกรด BN2000 ขนาดของเกรน 2 ไมโครเมตร 
ลกัษณะรูปทรงของเม็ดมีดเป็นรูปทรงสี. เหลี.ยมดา้นขนาน (รูปทรง V) มุม 35 องศา วงกลมภายใน (d)  9.525 
มิลลิเมตร หนา (s) 4.76 มิลลิเมตร รูใส่สกรู (d1) 4.4 มิลลิเมตร รัศมีปลายคมตดั (r)  0.4 มิลลิเมตร และความยาวคม
ตดั 3.3 มิลลิเมตร รูปทรงของเมด็มีด CBN ดงัแสดงในรูปที. 2 
2.2.2 เงื5อนไขการกลงึทดลอง 

กาํหนดกระบวนการตดัเฉือนวสัดุดว้ยเครื.องกลึงซีเอน็ซี เครื.องหมายการคา้ HAZZ รุ่น Y20T และกาํหนด
เงื.อนไขในกระบวนการตัดเฉือนผิวสําเร็จที.ความเร็วตัด (VC) ที. 280 เมตรต่อนาที อตัราการป้อน (FZ) ที. 0.05 
มิลลิเมตรต่อรอบ และระยะป้อนลึก (aP) ที. 0.1 มิลลิเมตร โดยเป็นการทดสอบแบบแห้ง (ไม่ใช้สารหล่อเย็น) 
เงื.อนไขในกระบวนการตดัเฉือนและวิธีการกลึงทดลองดงัแสดงในรูปที. 3  
2.2.3 การปรับแต่งวสัดุคมตัด 

เมด็มีดกลึง CBN มาตรฐานดงัแสดงในรูปที. 4a ถกูนาํมาวดัพืeนที.สัมผสัของขอบคมตดั ดว้ยวิธีการลากเข็ม
วดั (Stylus) ผ่านขอบคมตดัดว้ยเครื.องคอนทวัร์ (Contour) เครื.องหมายการคา้ Accretech รุ่น Surfcom 1800G 
วิธีการวดัพืeนที.สัมผสัของขอบคมตดัดงัแสดงในรูปที. 4b  จากนัeนนาํเมด็มีดกลึง CBN มาตรฐานมาทาํการปรับแต่ง
ขอบคมตดัเดิมที.เป็นมุมแหลม (พืeนที.สมัผสัขอบคมตดัเท่ากบั 0 ไมโครเมตร) ดงัแสดงในรูปที. 4c ใหมี้ขนาดความ
กวา้ง 5 ขนาด คือ 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครเมตร ดว้ยวิธีการแลป็ปิง (Lapping) โดยพืeนที.สัมผสัของขอบคมตดั
ที.ถูกปรับแต่งที. 15 ไมโครเมตร (K=15µm) ดงัแสดงในรูปที. 4d โดยภาพถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบ
ส่องกราดทาํให้เห็นไดว้่าขอบคมตดัมาตรฐานจะเป็นมุมแหลม (K=0µm) และเมื.อผ่านกระบวนการแลป็ปิงพืeนที.
สัมผสัของขอบคมตดัจะเพิ.มขึeนดงัแสดงในรูปที. 5 โดยเมด็มีด CBN มาตรฐานและเมด็มีด CBN ที.ถูกปรับแต่ง
พืeนที.สัมผสัขอบคมตดัทัeง 5 ขนาด จะนาํไปกลึงผิวสําเร็จดว้ยเงื.อนไขการกลึงในขอ้ 2.2.2 โดยเมด็มีด CBN ทุก
ขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัจะทาํการกลึงทดลองซํe าจาํนวน 5 ตวัอย่าง และก่อนการกลึงงานชิeนถดัไปจะทาํการ
วดัพืeนที.สมัผสัขอบคมตดัก่อนทุกครัe ง หากขนาดพืeนที.ขอบคมตดัเปลี.ยนไปจะทาํการเปลี.ยนเมด็มีด CBN ที.มีขนาด
พืeนที.สมัผสันัeนแทน 
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รูปที. 4 การปรับแต่งและวิธีการวดัพืeนที.สัมผสัขอบคมตดั 
(a) ขอบคมตดัเมด็มีด CBN มาตรฐาน (K), (b) วิธีการวดัพืeนที.สัมผสัขอบคมตดั,  

(c) ขอบคมตดัมาตรฐานที.ไม่มีการปรับแต่ง และ (d) ขอบคมตดัที.ถกูปรับแต่งให้มีพืeนที.สัมผสัเพิ.มขึeน 
 

 
 

รูปที. 5 ภาพถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องกราดของขอบคมตดัที.ผา่นกระบวนการแลป็ปิง 
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       รูปที. 6 ตาํแหน่งวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางชิeนงาน                  รูปที. 7 ตาํแหน่งทดสอบค่าความหยาบผิว  

  
3. การวดัขนาดและการวดัค่าความหยาบผวิ 
3.1 การวดัขนาด 

ชิeนงานทดสอบที.ผา่นกระบวนการกลึงสาํเร็จแลว้จะถกูนาํมาทาํความสะอาดบริเวณผิวของชิeนงานโดยการ
เช็ดด้วยแอลกอฮอลล์ จากนัeนทาํการวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิeนงานด้วยเครื. องวดัขนาดชิeนงาน 3 มิติ 
(CMM) เครื.องหมายการคา้ ZEISS รุ่น CONTURA 2 ในการวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของชิeนงานทดสอบแต่ละ
ตวัอย่างจะทาํการวดั 3 ตาํแหน่ง โดยแต่ละตาํแหน่งมีระยะห่าง 20 มิลลิเมตร และใช้จุดอา้งอิงในการวดัแต่ละ
ตาํแหน่ง 3 จุด ทาํมุม 120 องศา ตาํแหน่งการวดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของชิeนงานดงัแสดงในรูปที. 6 

3.2 การวดัค่าความหยาบผวิ 
การตรวจสอบคุณภาพของผิวงานกลึงที.ผ่านกระบวนการกลึงสําเร็จแลว้จะถูกนาํมาวดัความหยาบผิวดว้ย

เครื.องวดัความหยาบผิว เครื.องหมายการคา้ Accretech รุ่น Surfcom1800G โดยควบคุมอุณหภูมิขณะทาํการวดัที.
อุณหภูมิห้อง 25±1 องศาเซลเซียส โดยผลการวดัค่าความหยาบผิวงานเฉลี.ย (Ra) ตามมาตรฐานของ ISO 4287 มี
ระยะคทัออฟ (cut-off length) 0.8 มิลลิเมตร [12] โดยกาํหนดตาํแหน่งการทดสอบชิeนงาน 3 ตาํแหน่ง และตาํแหน่ง
การตรวจสอบห่างกนั 120 องศา  ตาํแหน่งการตรวจสอบค่าความหยาบผิวชิeนงานดงัแสดงในรูปที. 7 
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

งานวิจยันีeนาํเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) มาทาํการ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัที.ช่วงความเชื.อมั.น (Confidence Interval) 95% เพื.อทดสอบความแตกต่างของค่า
ความหยาบผิวเฉลี.ยของขนาดพืeนที.สมัผสัขอบคมตดัเมด็มีด CBN ที.แตกต่างกนัจาํนวน 6 ลกัษณะคือ เมด็มีด CBN 
มาตรฐานที.มีขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเท่ากบั 0 ไมโครเมตร และเม็ดมีด CBN ที.มีการปรับแต่งขนาดพืeนที.
สมัผสัขอบคมตดัที. 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครเมตร เนื.องจากเทคนิคดงักล่าวสามารถทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี.ยของประชากรที.มากกว่า 2 กลุ่มได ้การทดสอบเริ.มตน้จากการนาํเมด็มีด CBN ที.มีขนาดพืeนที.สัมผสัขอบ
คมตดัทัe ง 6 ลกัษณะมาทําการกลึงเหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง AISI1050 ที.มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 45.1 
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มิลลิเมตร ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากบั 45±0.005 มิลลิเมตร โดยกาํหนดจํานวนการกลึงเม็ดมีดละ 5 
ตวัอย่าง แลว้ทาํการวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางและวดัค่าความหยาบผิวของชิeนงานทดสอบ คาํนวณค่าเฉลี.ยจาก
ตาํแหน่งการวดั 3 ตาํแหน่งตามกาํหนด สาํหรับการวิเคราะห์ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของชิeนงานทดสอบดงัแสดง
ในรูปที. 8 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดว้ยโปรแกรม Minitab 
พบวา่ค่าความหยาบผิวเฉลี.ยของกลุ่มตวัอย่างอยู่ภายใตเ้งื.อนไขของการวิเคราะห์ความแปรปรวนคือ ประชากรทุก
กลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Probability Plot Graph) ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มประชากรเท่ากนั 
(Versus Fits Graph) และการสุ่มตวัอย่างแต่ละชุดจากแต่ละประชากรเป็นอิสระต่อกนั (Versus Order Graph) ดงั
แสดงในรูปที. 9 ดงันัeนสามารถวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนได ้ผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวดว้ยโปรแกรม Minitab พบว่าค่า P-Value ของขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเมด็มีด CBN มีค่า
เท่ากบั 0.000 และมีค่านอ้ยกว่าค่า ∝ ที.กาํหนดคือ 0.05 สามารถสรุปไดว้่าขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเม็ดมีดมี
อิทธิพลต่อค่าความหยาบผิวอย่างมีนัยสําคญั และผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแต่ละกลุ่มข้อมูลดว้ยกราฟ 
Individual 95% for Mean Based on Pooled Stdev พบว่าเส้นกราฟของขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัที. 15 
ไมโครเมตร มีค่าความหยาบผิวตํ.าที.สุดและเสน้กราฟไม่ซอ้นทบักบัเส้นกราฟของขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัอื.น 
ทาํให้สามารถสรุปไดว้่าขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเม็ดมีด CBN ที. 15 ไมโครเมตร ทาํให้ค่าความหยาบผิวตํ.า
ที.สุดและส่งผลต่อค่าความหยาบผิวอยา่งแตกต่างจากขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัอื.นดงัแสดงในรูปที. 10 

 

 
 

รูปที. 8 ค่าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางชิeนงานทดสอบที.ผา่นกระบวนการกลึง 
ดว้ยเมด็มี CBN ที.ปรับแต่งขอบคมตดัใหมี้พืeนที.สมัผสัขอบคมตดั (K) ที.แตกต่างกนั 
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รูปที. 9 การทดสอบเงื.อนไขของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

 
 

รูปที. 10 ผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Minitab 
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5. ผลการทดลอง 
ผลการตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของชิeนงานทดสอบต่อขนาดพืeนที.สัมผสัของเมด็มีด CBN พบว่า

เมด็มีด CBN ที.มีขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัระหว่าง 0-20 ไมโครเมตร สามารถควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ที. 45±0.005 มิลลิเมตรได ้และเมด็มีด CBN ที.มีขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัที. 25 ไมโครเมตร ไม่สามารถควบคุม
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางที.กาํหนดได ้และผลการทดลองพบวา่การกลึงเหลก็กลา้คาร์บอนปานกลาง AISI1050 ดว้ย
เมด็มีด CBN ที.ทาํการปรับแต่งให้ขอบคมตดัมีขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเท่ากบั 15 ไมโครเมตร ทาํให้ค่าความ
หยาบผิวของชิeนงานทดสอบดีที.สุดที.ค่าความหยาบผิว 0.286 ไมโครเมตร โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื.อง “Study 
on Factors which Make CBN Insert can Turn S45C Steel have Surface Roughness less than Ra 0.4” ขอบคมตดั
ที.มีพืeนที.สัมผสัขอบคมตัด 15 ไมโครเมตร ส่งผลให้ความหยาบผิวมีค่าตํ.ากว่า 0.4ไมโครเมตร [9] และการ
เปลี.ยนแปลงขนาดเล็กในค่าความหยาบผิวสามารถสังเกตเห็นไดจ้ากการเปลี.ยนแปลงของรูปร่างความกวา้งของ
ขอบคมตดั [13] และเมื.อปรับแต่งพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเมด็มีดเพิ.มขึeนพบว่าความหยาบผิวมีแนวโนม้เพิ.มสูงขึeน 
โดยพบว่าค่าความหยาบผิวสูงที. สุดในชิeนงานทดสอบด้วยเม็ดมีดกลึงที. มีพืeนที.สัมผสัขอบคมตัดเท่ากับ 25 
ไมโครเมตร ที.ค่าความหยาบผิว 0.8726 ไมโครเมตร การปรับเปลี.ยนรูปร่างความกวา้งของขอบคมตดัที.เพิ.มสูงขึeน
เป็นสาเหตุทาํใหค่้าความหยาบผิวเพิ.มสูงขึeน ในกรณีนีe สามารถอธิบายไดว้่าการเพิ.มขึeนของรูปร่างเครื.องมือคมตดั
ทําให้เ กิดการสัมผัสกันระหว่างเครื. องมือคมตัดกับชิeนงานที. เ พิ.ม ขึe น การสัมผัสกันดังกล่าวก่อให้เกิด
แรงสั.นสะเทือนและการเพิ.มขึeนของค่าความหยาบผิว [9] และในการปรับเปลี.ยนรูปร่างเครื.องมือคมตดัยงัส่งผลต่อ
แรงในการตดัเฉือนให้มีค่าเพิ.มสูงขึeน [14] เมื.อใชแ้รงในการตดัเฉือนที.สูงจะเกิดอุณหภูมิบริเวณการตดัเฉือนเพิ.ม
สูงขึeนตาม [15] 
 
6. บทสรุป 

การศึกษาอิทธิพลของขนาดพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัเมด็มีด CBN ที.มีผลต่อความหยาบผิวในการกลึงเหลก็ 
AISI1050 มีผลการทดลองโดยสรุปดงันีe  

1) การปรับแต่งรูปร่างขอบคมตดัเมด็มีด CBN ใหมี้พืeนที.สัมผสัเท่ากบั 5, 10, 15 และ 20ไมโครเมตร ไม่
ส่งผลกระทบต่อขนาดชิeนงานทดสอบ เนื.องจากรูปร่างขอบคมตดัเม็ดมีด CBN ดงักล่าวสามารถควบคุมขนาดที.    
± 0.005 มิลลิเมตรได ้

2) การปรับแต่งรูปร่างขอบคมตดัเมด็มีด CBN ใหมี้พืeนที.สัมผสัเท่ากบั 15 ไมโครเมตร ทาํใหคุ้ณภาพของ
ผิวงานมีความหยาบผิวตํ.าที.สุดที. 0.286 ไมโครเมตร เมื.อเปรียบเทียบกบัเมด็มีด CBN ที.ไม่ผ่านการปรับแต่งขอบ
คมตดัและเมด็มีด CBN ที.ปรับแต่งความกวา้งขอบคมตดัที.มีค่าเท่ากบั 5, 10, 20 และ 25 ไมโครเมตร 

3) การทดลองพบว่าเมื.อขอบคมตดัเม็ดมีด CBN มีพืeนที.สัมผสัขอบคมตดัมากกว่า 15 ไมโครเมตร จะมี
แนวโนม้ทาํใหค่้าความหยาบผิวมากขึeน และมากกว่าค่าความหยาบผิวที.กลึงจากเมด็มีด CBN มาตรฐานที.ไม่ไดถู้ก
ปรับแต่งขอบคมตดั 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานีR มีวตัถุประสงค์เพืTอพฒันาระบบสารสนเทศในการจัดการการบันทึกการทาํงานประจาํวนั 
บริษทั เอสซีไอ โปรเฟสชัTนนอล เซอร์วิส จาํกดั การศึกษาครัR งนีR ไดถู้กดาํเนินงานตามระเบียบวิธีการพฒันาระบบ 
การออกแบบวิเคราะห์ระบบและสร้างแบบจาํลอง ใชว้งจรการพฒันาระบบและหลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ
เชิงวตัถุโดยใชย้เูอม็แอล พฒันาในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตเ์วบ็ ผูวิ้จยัไดท้าํการสํารวจความพึงพอใจการใช้
งานระบบจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 33 คน ซึT งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีTสุด และระบบ
สารสนเทศทีTพฒันาขึRนมานัRนสามารถลดความซํR าซ้อน ช่วยให้การจัดการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนัมีความ
คล่องตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: ระบบการจดัการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั, กรอบการทาํงานยีT 
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Abstract  
The purpose of this study aims to develop a timesheet management system of SCI Professional Service 

Co., Ltd. This study is conducted in accordance with the system development methodology. The system is 
designed and modelled using the principles of the system development life cycle and object-oriented approaches 
with UML. Web applications are implemented. The researcher surveys the satisfaction of using the system from 
the sample group managers of 33 people, which results in the satisfaction assessment are very good. The 
developed system can reduce redundancy and help to manage timesheets with efficiency and flexibility. 
 
Keywords: Timesheet Management System, Yii framework 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัองค์กรต่างๆ เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นทีTจะตอ้งมีระบบสารสนเทศทีTดี เพืTอประโยชน์ใน
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และยงัช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานให้เป็นระบบ ระบบ
สารสนเทศมากมายถกูนาํมาใช ้รวมทัRงระบบจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั (Timesheet) ไดถู้กนาํมาใชใ้น
การบริหารโครงการและการประเมินผลงานของพนักงาน [1] เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคญัต่อการ
แข่งขนัทางธุรกิจและการวางแผนในอนาคต นอกจากนีR ยงัช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจใน
องค์กร การทีTองค์กรจะสามารถดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จไดน้ัRน ระบบสารสนเทศในองค์กรควรมี
ความสามารถในการลดความซํR าซ้อน และยงัตอ้งช่วยให้มีความคล่องตวัในการจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ เพืTอนาํ
ข้อมูลเหล่านัRนมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ระบบจัดการการบันทึกการทํางานประจําว ัน (Timesheet) ซึT งมี
ความสามารถในการติดตามสถานะงานของทีมในความรับผิดชอบว่ามีความคืบหน้าอะไรไปบ้าง สามารถ
เปรียบเทียบระยะเวลาทีTทาํจริง กบัเวลาทีTประมาณการได ้เพืTอการวางแผนและปรับปรุง [2-3] ตลอดจนช่วยให้
พนักงานมีข้อมูลในการประเมินผลงาน เพืTอนําเสนอหัวหน้าหรือผูบ้ริหารได้ ซึT งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ไดใ้ห้
ความสาํคญัมากขึRนในการลดความซํRาซอ้นของขอ้มลูประเภทนีR  และมีความเหมาะสมอยา่งมากกบักลุ่มธุรกิจไอที 

การบนัทึกการทาํงานประจาํวนัเป็นเครืTองมือสําคญัทีTใช้ในการติดตามเวลาและการใชจ่้ายในโครงการ
ซอฟตแ์วร์ซึT งอาจมีผลกระทบทางธุรกิจทีTร้ายแรงเกิดขึRน เช่น เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ผิดพลาดเนืTองจากขอ้มูลไม่
ถูกตอ้ง และไม่สามารถประมาณการไดใ้นการวางแผนในอนาคต เป็นตน้ [4] ในส่วนขอ้มูลทีTเกิดจากการบนัทึก
รายการงานมีส่วนช่วยในการจดัการงานออกแบบได ้ไม่วา่จะเป็นในส่วนของการเริTมตน้วางแผน การคิดค่าบริการ 
การเบิกจ่าย โดยสามารถใชข้อ้มลูทางสถิติจากการเก็บขอ้มูลการบนัทึกรายการงานในการควบคุมทางการเงิน เพืTอ
การวางแผนงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ [5] และเมืTอนาํรายงานของผูป้ฏิบติังานมาเปรียบเทียบทาํให้
สามารถประเมินโครงการไดว้่าจะแลว้เสร็จตามแผนหรือไม่ โดยมีการคาํนวนจากความสาํเร็จของพนกังานแต่ละ
คน [6] รวมถึงการใชเ้วลาในการตรวจสอบพนักงานทุกคนในองค์กรทีTทาํงานในโครงการต่าง ๆ ในการใชง้าน
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ระบบการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั โดยบนัทึกเวลาเริTมตน้และเวลาสิRนสุดของงานหรือเพียงแค่ระยะเวลาหนึTง ๆ 
มีการแจกแจงรายละเอียดของงาน ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านีR อาจนาํไปใชส้ําหรับการเรียกเก็บเงินและการคิดค่าใชจ่้าย
การติดตามและการบริหารจัดการโครงการ โดยระบบมีผูมี้ส่วนร่วมในการใช้ 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ผูดู้แลระบบ 
ผูจ้ดัการ และพนักงานผูดู้แลระบบจะสามารถ เพิTม / แกไ้ขรายละเอียดพนักงานใหม่ เพิTม / แกไ้ขรายละเอียด
โครงการใหม่ และผูจ้ดัการทาํหนา้ทีTอนุมติัหรือปฏิเสธการเขา้เวลา เมืTอพนกังานป้อนช่วงเวลาใหม่ผูจ้ดัการตอ้ง
อนุมติัหรือปฏิเสธตามจาํนวนงานทีTทาํและเวลาทีTใชใ้นโครงการนัRน ๆ ส่วนพนักงานทาํหน้าทีTป้อนเวลาสําหรับ
โครงการทีTทาํงานในแต่ละวนั อีกทัRงการออกแบบและการดาํเนินการกรณีศึกษาระบบการจดัการการบนัทึกการ
ทาํงานประจาํวนัแบบใหม่นีR ใชก้ารออกแบบ แบบแผนภาพยูสเคส  แผนภาพลาํดบั แผนภาพกิจกรรม แผนภาพ
กิจกรรมสวิมเลน และใชเ้ทคโนโลยีเช่น เวบ็ 2.0 / เวบ็ 3.0 สามารถใชไ้ดท้ัRง อินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต ทีTมีอยู่ของ
องคก์รได ้[7] ระบบการบนัทึกการทาํงานประจาํวนัเป็นกลไกทีTมีประสิทธิภาพ แต่โดยส่วนใหญ่ระบบนีR ค่อนขา้ง
ทีTจะมีราคาแพงหลายบริษทัจึงใชไ้มโครซอฟต์เอกซ์เซล ในการจดัการกบัการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั แต่
เนืTองจากไมโครซอฟตเ์อกซ์เซลไม่ไดถ้กูออกแบบมาสําหรับการทาํการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั จึงไม่เป็นมิตร
กบัผูใ้ช ้ดงันัRนจึงไดพ้ฒันาระบบการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั และพบว่าสามารถลดขอ้ผิดพลาดไดอ้ย่างมาก 
เนืTองจากลดวิธีการทาํงานทีTซํR าซ้อนออกไปและทาํใหพ้นกังานลดภาระงานลงได ้[8] และในงานวิจยัเกีTยวกบัการ
บนัทึกการทาํงานประจาํวนัของนกัเรียน [9] พบว่าการบนัทึกการทาํงานประจาํวนัช่วยใหน้กัเรียนจดัการเวลาของ
พวกเขาได้ดีขึRน ทัR งนีR ขอ้มูลในการบันทึกการทํางานประจาํวนัจําเป็นต้องมีความถูกต้อง งานวิจัยดังกล่าวได้
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียน เมืTอนําการบันทึกการทํางานประจําวนัมาใช้กับนักเรียนพบว่างานทีTได้รับ
มอบหมายเสร็จไดภ้ายในเวลาทีTกาํหนด สามารถประเมินและควบคุมเวลาได ้อีกทัRงการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นกัเรียนทาํให้ทราบว่า การใชเ้วลามากขึRนไม่ไดห้มายความว่านกัเรียนจะใช้เวลาในการทาํงานมากขึRน เนืTองจาก
งานส่วนใหญ่จะเสร็จสิRนเมืTอใกลถึ้งกาํหนดส่ง ซึT งเหมาะกบัการมอบหมายงานให้ทาํในระยะเวลาสัRน ๆ และช่วย
ตรวจสอบถึงปัญหาต่าง ๆ นอกจากนีR ยงัมีงานวิจัยเกีTยวกับเทคโนโลยีเว็บการบันทึกการทาํงานประจาํวนัมี
ประโยชน์ในการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน โดยการเก็บขอ้มูลในลกัษณะการวิเคราะห์ขอ้มูล เพืTอนาํมาศึกษา
การออกแบบสถาปัตยกรรมการศึกษา ดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผูใ้ชง้านประกอบไปดว้ย อาจารย์
ผูส้อน นักเรียน และผูดู้แลระบบ ระบบเริTมทาํงานจากการสร้างบญัชีขึRนโดยการอนุมติัของผูดู้แลระบบ หลงัจาก
นัRนทาํการเขา้สู้ระบบเพืTอตรวจสอบประเภทว่า บญัชีทีTเขา้สู่ระบบมานัRนเป็น บญัชีของใคร เช่น อาจารยผ์ูส้อน 
นกัเรียน หรือผูดู้แลระบบ ผูดู้แลระบบสามารถทาํการยืนยนับญัชีและทาํการตรวจสอบรายชืTอต่าง ๆ ในส่วนของ
นกัเรียนจะสามารถตรวจสอบการส่ง ป้อนขอ้มูลเวลา ทบทวนการวิเคราะห์ และอาจารยผ์ูส้อนสามารถตัRงค่าชัRน
เรียน ตรวจสอบรายชืTอนกัเรียน ตรวจสอบการส่งของนกัเรียน ตรวจสอบการวิเคราะห์ของนกัเรียน โดยแสดงผล
ออกมาแบบกราฟเพืTอใหส้ามารถนาํขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ได ้[10] 

จากงานวิจยัทีTกล่าวมาแลว้ขา้งตน้การบนัทึกการทาํงานประจาํวนัเป็นส่วนสาํคญัในการจดัการระบบงาน
ช่วยใหส้ามารถติดตามและจดัการงานต่าง ๆ ได ้แต่ดว้ยความแตกต่างของลกัษณะงานทาํใหมี้การเก็บขอ้มูลเพืTอใช้
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ในการจดัการงานทีTแตกต่างกนัออกไป งานบางชนิดอาจตอ้งการแค่ระยะเวลาในการทาํงาน และสาํหรับงานวิจยันีR
ไดเ้พิTมในส่วนของคะแนนเขา้ไปในแต่ละงานตามความตอ้งการของหัวหน้า เพืTอใชใ้นการวางแผนส่งเสริมการ
เรียนรู้ใหก้บัพนกังานทีTมีความสามารถเหมาะสมจากการประเมินตามคะแนนดงักล่าว 

งานวิจยันีR มีวตัถุประสงคเ์พืTอพฒันาระบบสารสนเทศในการจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั โดยใช้
กรณีศึกษาของ บริษัท เอสซีไอ โปรเฟสชัTนนอล เซอร์วิส จํากัด ซึT งประกอบกิจการประเภทการขายส่ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ รวมถึงการวางระบบเสมือนจริง (Virtualization) 
หรือเทคโนโลยีจาํลองการทาํงานของคอมพิวเตอร์ จากการเติบโตของธุรกิจ ทาํใหบ้ริษทัมีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึRน
จาํนวนมาก การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคและการติดตัRงเกิดขึRนอย่างต่อเนืTอง  ซึT งในขัRนตอนของการทาํการบนัทึก
การทาํงานประจาํวนั (Timesheet) หากทาํงานอยู่ทีTสํานกังานก็เพียงแค่การกรอกขอ้มูลการทาํงานตามปกติ ส่วน
หากทาํงานนอกสาํนกังาน แต่ละคนจะทาํการเขียนเอกสารรายงานการบริการ (Service Report) ส่วนตวั และใน
บางครัR งหากไปหลายคน เอกสารรายงานการบริการ (Service Report) จะมีชืTอวิศวกรบริการเทคนิค (Service 
Engineer) มากกว่าหนึT งคน หลงัจากนัRนจะทาํการถ่ายเอกสารรายงานการบริการ (Service Report) แจกให้กบั 
วิศวกรบริการเทคนิค (Service Engineer) ทีTร่วมงานในครัR งนัRน หลงัจากนัRน วิศวกรบริการเทคนิค (Service 
Engineer) จะทาํการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ทีTมีอยู่ในเอกสารรายงานการบริการ (Service Report) ลงบนแฟ้มงาน
ชืTอวา่ Timesheet.xls 
 
2. วธีิการดาํเนินงาน 
2.1 ศึกษาปัญหาการทํางานของระบบงานปัจจุบัน 

จากการศึกษาขัRนตอนการทํางานปัจจุบัน พบว่าขัRนตอนของการทําการบันทึกการทํางานประจําวนั 
(Timesheet) นัRนเมืTอหวัหนา้ทีมกาํหนดแผนแลว้จะส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัวิศวกรบริการเทคนิคจากนัRน
วิศวกรบริการเทคนิคจะเขา้ไปทาํงานทีTลกูคา้เมืTอทาํงานเสร็จจะนาํเอกสารรายงานการบริการใหลู้กคา้เซ็นรับทราบ
ถึงการทาํงานและเมืTอกลบัมาทีTสํานักงานจะทาํการบันทึกการทาํงานประจาํวนับนแฟ้มงานชืTอว่า Timesheet.xls 
เพืTอใหผู้จ้ดัการทาํการประเมินผลการทาํงานดงัรูปทีT 1 

2.2 วเิคราะห์ความต้องการของระบบงานใหม่ 
ความตอ้งการหลกั (Functional Requirements) ของระบบการจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนันัRน 

สามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดงันีR  
1) ส่วนของการจดัการใบบนัทึกงาน ผูใ้ชง้านระบบสามารถ เพิTม/แกไ้ข ใบบนัทึกงานได ้
2) ส่วนของการเสนอใบบนัทึกงาน ผูใ้ชง้านระบบสามารถส่งผลรวมการบนัทึกการทาํงานได ้
3) ส่วนของการจดัการกาํหนดงาน ผูใ้ชง้านระบบและผูจ้ดัการสามารถ คน้หา/เพิTม/แกไ้ข กาํหนดงานได ้

 4) ส่วนของการเรียกดูรายงาน ผูจ้ดัการสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได ้
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รูปทีT 1 ขัRนตอนการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั 
 

5) ส่วนของการจดัการขอ้มลูประเภทงาน ผูจ้ดัการสามารถ คน้หา/เพิTม/แกไ้ข/ลบ ขอ้มูลประเภทงานได ้
6) ส่วนของการจดัการขอ้มลูลกูคา้ ผูดู้แลระบบสามารถ คน้หา/เพิTม/แกไ้ข/ลบ ขอ้มลูลูกคา้ได ้
7) ส่วนของการจดัการขอ้มลูพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถ คน้หา/เพิTม/แกไ้ข/ลบ ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบได ้

2.3 ออกแบบระบบ  
จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบโดยการสอบถามผูเ้กีTยวขอ้งทัRงหมดกบัระบบ ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบ

และพฒันาระบบขึRนมาใหม่ โดยการพฒันาในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์เวบ็ซึT งมีความสะดวกในการเขา้ใช้
งาน และใชก้รอบการทาํงานยีT (Yii framework) ซึT งเป็นกรอบการทาํงานของภาษาพีเอชพีทาํงานในรูปแบบของ
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ เนืTองดว้ยมีความสะดวกในการนําไปพฒันาต่อยอดหรือขยายฐานขอ้มูลในอนาคต      
มีความเป็นสัดส่วน เพราะว่ากรอบการทาํงานดงักล่าวเป็นแบบ เอ็มวีซี (MVC) คือการทาํงานร่วมกนัระหว่าง 
แบบจาํลอง (Model) มุมมอง (View) และการจดัการ (Control) ทาํใหส้ะดวกเมืTอตอ้งการแกไ้ขระบบในภายหลงั 
สามารถนาํรายละเอียดของแผนภาพยูสเคสมาใช้ในการสร้างมุมมอง การจดัการ และแผนภาพคลาสใช้ในการ
สร้างแบบจาํลองได ้ดงันัRนผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ของระบบการจดัการการ
บนัทึกการทาํงานประจาํวนัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชง้านกบัระบบสารสนเทศ ประกอบไปดว้ย 
ผูใ้ชง้านระบบ (User) ผูจ้ดัการ (Director) ผูดู้แลระบบ (Administrator) รวมถึงแสดงฟังกช์นัส่วนการทาํงานของ
ระบบไดด้งันีR  ผูใ้ชง้านระบบสามารถใชง้านในส่วนของการจดัการใบบนัทึกงาน (Manage Timesheet) การเสนอ
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ใบบนัทึกงาน (Submit Timesheet) การจดัการกาํหนดงาน (Manage Event) ผูจ้ดัการสามารถใชง้านในส่วนของ
การจดัการกาํหนดงาน (Manage Event) การจดัการขอ้มลูประเภทงาน (Manage Jobtype) การเรียกดูรายงาน (View 
Report) ผูดู้แลระบบสามารถใชง้านในส่วนของการจดัการขอ้มูลลกูคา้ (Manage Customer) การจดัการขอ้มูล
พนักงาน (Manage Employee) ดงัรูปทีT 2 และได้ออกแบบแผนภาพคลาส (Class Diagram) เพืTอแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้แบบของวตัถุ ตวัแปรต่าง ๆ และวิธีการทีTตน้แบบของวตัถุนัRน ๆ จะสามารถกระทาํได ้ดงั
รูปทีT 3 
 

 
 

รูปทีT 2 แผนภาพยสูเคสระบบการจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั 
 
3. ผลการดาํเนินงานและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการดาํเนินงาน 

จากทีTไดศึ้กษาและวิเคราะห์การออกแบบระบบจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั และไดพ้ฒันาเป็น
ระบบสารสนเทศทีTสามารถเขา้ใชง้านไดผ้า่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้นัRน ระบบสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งานไดใ้นทุกบทบาทหน้าทีTของผูใ้ช้งานตามทีTไดศึ้กษา ซึT งมีส่วนช่วยในการจดัการการบนัทึกการทาํงาน
ประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิTงขึRน ผลทีTไดจ้ากการดาํเนินงานตามระเบียบ
ขัRนตอนตามแนวทางการศึกษาและออกแบบระบบ สามารถแสดงผลการดาํเนินงานและอธิบายโดยใชรู้ปประกอบ
หนา้จอของระบบในส่วนทีTสาํคญัได ้ดงันีR  
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รูปทีT 3 แผนภาพคลาสของระบบการจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั 

1) ส่วนของการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั หนา้จอการเพิTมขอ้มลู ประกอบไปดว้ย หมายเลขเอกสารการ
บริการ วนัทีTเริTมตน้ วนัทีTสิRนสุด รายละเอียดของงาน ประเภทของงาน คะแนนของงาน ลูกคา้ และพนกังานทีTทาํ
การบริการ และรูปภาพเพืTอเกบ็เขา้ระบบดงัรูปทีT 4 

 
รูปทีT 4 หนา้จอการเพิTมขอ้มลูและการแสดงผลการทาํงานประจาํวนั เพืTอนาํไปคาํนวณเป็นคะแนน 
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2) ส่วนหนา้จอการแสดงผลขอ้มูลงานต่าง ๆ ทุกคนทีTเขา้ใชง้านระบบสามารถดูไดว้่ามีใครกาํลงัทาํงาน
อะไรอยู่บา้งเพืTอความโปร่งใส และสามารถคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ประกอบไปดว้ยรหัสการเพิTมขอ้มูลการทาํงาน 
เลขหนา้กระดาษหากมีการไปบริการภายนอก วนัทีTเริTมตน้ วนัทีTสิRนสุด พนกังานทีTทาํการเพิTมใบงาน วนัทีTทาํการ
เพิTมใบงาน รายละเอียดงาน ประเภทของงาน คะแนนของงาน ชืTอบริษทัลูกคา้ พนักงานทีTทาํการบริการ และรูป
งานทีTทาํการเพิTมเขา้ระบบดงัรูปทีT 5 

 

 
 

รูปทีT 5 หนา้จอการแสดงผลการทาํงานประจาํวนั 
 
3) ส่วนหนา้จอการแสดงกระดานสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านตามบุคคลทีTเขา้สู่ระบบ ประกอบไปดว้ย 

การแสดงใหท้ราบว่าตอนนีR มีพนกังานทัRงหมด ลูกคา้ทัRงหมด คะแนนรวมของตนเอง และระยะเวลาในการทาํงาน
ของตวัเองทัRงหมดดงัรูปทีT 6 

 

 
 

รูปทีT 6 หนา้จอการแสดงกระดานสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านแต่ละบุคคล 
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3.2 ผลการประเมนิความพึงพอใจ 
การศึกษาครัR งนีR ผูวิ้จัยได้ทําการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบการจัดการการบันทึกการทาํงาน

ประจาํวนั ซึT งได้มาจากการสุ่มเลือกจากผูที้T มีส่วนเกีTยวข้องกับระบบงาน ในการประเมินผลการดาํเนินการ 
ประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ทีTภายในแผนกไอที-เซอร์วิส จาํนวน 33 คน โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจในแต่ละหัวขอ้
เป็น 5 ระดบัคือ ค่าเฉลีTยเท่ากบั 4.51 - 5.00 หมายถึง มากทีTสุด ค่าเฉลีTยเท่ากบั 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก ค่าเฉลีTย
เท่ากบั 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉลีTยเท่ากบั 1.51 - 2.50 หมายถึง นอ้ย ค่าเฉลีTยเท่ากบั 1.01 - 1.50 
หมายถึง นอ้ยทีTสุด การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิภาพของระบบ  ดา้นการออกแบบ
ของระบบ และดา้นความปลอดภยัของระบบ สรุปไดด้งันีR  
3.2.1 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานด้านประสิทธิภาพของระบบ 

ตารางทีT 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นประสิทธิภาพของระบบ พบว่าเจา้หนา้ทีT
ภายในแผนกไอที-เซอร์วิส มีความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพของระบบอยู่ในเกณฑร์ะดบัพอใจมากทีTสุด โดยมี
ค่าเฉลีTยผลการประเมินดา้นประสิทธิภาพของระบบโดยรวมเท่ากบั 4.69 และส่วนเบีTยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 
ระดบัความพึงพอใจในทุกรายการประเมินอยู่ในระดบัมากทีTสุดทุกรายการ เป็นเพราะในระหว่างดาํเนินการมีการ
ทดลองใชง้านระบบอยูเ่ป็นระยะ ๆ เพืTอตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ จึงทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพทีTดีเมืTอใชง้าน 
 
ตารางทีT 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

x̅ SD 

1. ความรวดเร็วในการตอบสนองการใชง้านระบบ 4.69 0.47 
2. ระบบมีความครอบคลุมกบัการใชง้านจริง 4.81 0.39 

3. ความถูกตอ้งในการสร้าง แกไ้ข ลบ 4.63 0.65 
4. ความถูกตอ้งในการประมวลผลของระบบ 4.75 0.44 
5. ความครบถว้นของขอ้มูลในระบบ 4.60 0.61 
6. ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 4.84 0.51 
7. ระบบมีความถูกตอ้งในการจดัเกบ็ขอ้มูล 4.72 0.45 
8. ความเร็วในการประมวลผลการสืบคน้ขอ้มลู 4.60 0.75 
9. ความถูกตอ้งในการแสดงผลการสืบคน้ขอ้มูล 4.66 0.60 
10. ความง่ายในการใชง้านระบบโดยรวม 4.60 0.75 

รวม 4.69 0.26 
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3.2.2 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานด้านการออกแบบของระบบ 
ตารางทีT 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นการออกแบบของระบบ พบว่าเจา้หนา้ทีT

ภายในแผนกไอที-เซอร์วิส มีความพึงพอใจดา้นการออกแบบของระบบอยู่ในเกณฑร์ะดบัพอใจมากทีTสุด โดย
ค่าเฉลีTยผลการประเมินดา้นการออกแบบของระบบโดยรวมเท่ากบั 4.68 และส่วนเบีTยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 
อาจเป็นเพราะในการออกแบบระบบไดส้อบถามความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดล้ะเอียด รวมถึงสีสันทีTสามารถจดจาํ
ไดง่้าย รูปภาพสญัลกัษณ์ และการวางเมนู จึงทาํใหผู้ใ้ชง้านระบบเกิดความพึงพอใจ 

ตารางทีT 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นการออกแบบของระบบ  

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x̅ SD 
1. การเลือกใชช้นิด ขนาด สีตวัอกัษรบนจอภาพ 4.63 0.70 
2. การเลือกใชข้อ้ความเพืTออธิบายสืTอความหมาย 4.60 0.66 
3. การเลือกใชส้ญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการสืTอความหมาย 4.78 0.48 
4. การจดัวางรูปแบบเมนู ส่วนประกอบต่างๆ บนจอภาพง่ายต่อการใชง้าน 4.72 0.52 
5. การตอบโตแ้ละปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 4.66 0.65 

รวม 4.68 0.30 
 

3.2.3 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานด้านความปลอดภัยของระบบ 
ตารางทีT 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นความปลอดภยัของระบบ พบว่าเจา้หนา้ทีT

ภายในแผนกไอที-เซอร์วิส มีความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัของระบบอยู่ในเกณฑร์ะดบัพอใจมากทีTสุด โดย
ค่าเฉลีTยผลการประเมินดา้นความปลอดภยัของระบบโดยรวมเท่ากบั 4.76 และส่วนเบีTยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 
เพราะในการออกแบบระบบไดส้อบถามความตอ้งการเบืRองตน้ของผูใ้ชง้าน ประกอบกบัขอ้กาํหนดทางนโยบาย
ความปลอดภยัของบริษทัฯ 

ตารางทีT 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดา้นความปลอดภยัของระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

x̅ SD 

1. การจดัการระบบรักษาความปลอดภยั และการเขา้ใชง้านระบบ 4.81 0.46 
2. การกาํหนดสิทธิ� ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 4.78 0.55 
3. ความถูกตอ้งในการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม 4.75 0.66 
4. ความเหมาะสมในการแจง้เตือนเมืTอเกิดขอ้ผิดพลาด 4.69 0.68 

รวม 4.76 0.31 
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4. สรุป 
งานวิจยันีR ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศในการจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั บริษทั เอสซีไอ โปร

เฟสชัTนนอล เซอร์วิส จาํกดั เพืTออาํนวยความสะดวกแก่บุคลากร ตลอดจนผูมี้ส่วนเกีTยวขอ้งให้สามารถจดัการการ
บันทึกการทาํงานประจาํวนัผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสรุปผลการ
ดาํเนินงานของระบบจดัการการบนัทึกการทาํงานประจาํวนัดงัต่อไปนีR  

1) ส่วนการจดัการขอ้มูลบุคลากร เมืTอผูดู้แลระบบไดรั้บการร้องขอจากเจ้าหน้าทีTบริหารงานบุคลากร
เกีTยวกบัขอ้มูลของบุคลากร ผูดู้แลระบบสามารถทาํการเพิTม ลบ แกไ้ขขอ้มลูของบุคลากร รวมทัRงกาํหนดบทบาท
หนา้ทีTหรือสิทธิ� การเขา้ถึงขอ้มูลของบุคลากรแต่ละราย รวมถึงการส่งเอกสารออกเป็นแฟ้มได ้

2) ส่วนการจดัการขอ้มลูลูกคา้ ผูดู้แลระบบสามารถทาํการเพิTม ลบ แกไ้ขขอ้มูลได ้เช่น ชืTอบริษทั ทีTอยู่ ชืTอ
คนติดต่อ เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์รวมถึงการส่งเอกสารออกเป็นแฟ้มได ้ผูจ้ดัการและพนกังานสามารถดูรายละเอียด
ต่าง ๆ ได ้

3) ส่วนประเภทงาน เมืTอมีงานใหม่เกิดขึRนหรือลดความจาํเป็นลง ผูจ้ดัการสามารถทาํการเพิTม ลบ แกไ้ข
ขอ้มลูได ้เช่น ชืTองาน คะแนน รวมถึงการส่งเอกสารออกเป็นแฟ้มได ้

4) ส่วนของการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั เมืTอมีงานเขา้มา พนกังานทีTรับผิดชอบในงานนัRน ๆ จะทาํการ
เพิTมรายละเอียดต่าง ๆ แกไ้ขไดเ้ฉพาะคนเพิTมเท่านัRน ผูจ้ดัการจะสามารถดู และส่งเอกสารออกเป็นแฟ้มได ้

5) ส่วนของปฏิทินเหตุการณ์ บุคลากรสามารถเพิTม และแกไ้ขได ้เฉพาะคนทีTเพิTมเท่านัRน เนืTองจากเป็นการ
ประกาศวา่ตอนนีR ช่วงนีR มีธุระด่วนทาํใหไ้ม่พบในบริษทั เป็นตน้ 

6) ส่วนของผูจ้ดัการรับทราบการบนัทึกการทาํงาน เมืTอถูกร้องขอพนกังานทีTเกีTยวขอ้งจะตอ้งกดปุ่ม ยืมยนั
การส่งรายงาน หลงัจากนัRนผูจ้ดัการจะทาํการนาํขอ้มูลต่าง ๆ มาคาํนวนเป็นดชันีชีR วดัผลงานหรือความสําเร็จของ
งาน และผูจ้ดัการสามารถส่งเอกสารออกเป็นแฟ้มได ้

จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบดา้นประสิทธิภาพของระบบ  ดา้นการออกแบบของระบบ 
และดา้นความปลอดภยัของระบบ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากทีTสุดทุกดา้น งานวิจยันีRสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาระบบเพืTอประยุกต์ใชก้บัลกัษณะงานอืTน ๆ ต่อไปได ้ และขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบจดัการ
การบนัทึกการทาํงานประจาํวนัให้สมบูรณ์มากขึRนนัRนควรตอ้งมีการพฒันาเพิTมเติมในส่วนของการเขา้ใช้งาน
ระบบดว้ยไดเรคทอรีT ทีTใชง้านอยู่ (แอคทีฟ ไดเรคทอรีT ) ซึT งจะสามารถจดัการผูใ้ชง้านหากองคก์รมีผูใ้ชง้านจาํนวน
มากขึRน 
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Abstract 

The 3-dimension fractal dimension of an object represents roughness of the object. The object with 

higher fractal dimension is rougher than the object with lower fractal dimension. For an ensemble of clouds 

in satellite images, a high value of fractal dimension indicates that the difference between the heights of 

cloud tops is large. In this article, the fractal dimension of tropical cyclone in the satellite image was 

investigated in order to find a relationship between tropical cyclone intensity and its fractal dimension in 

satellite image. Nine tropical cyclones in the year 2006 were selected as study cases. An improved variation 

method for fractal dimension calculation was proposed.  

 
Keywords: Fractal dimension, Variation method, Tropical cyclone 

 

1. Introduction  

A geometric pattern which has an irregular shape and surface is a fractal. Simple shape such as 

circle, triangle, and square cannot be used to represent a fractal. Fractals have infinite details because 

smaller copies of themselves usually contain within the original [1]. Many objects in nature, for examples, 

cauliflowers, clouds and ferns are fractal. The roughness of the object can be represented by fractal 

dimension. The object with higher fractal dimension is rougher than the object with lower fractal 

dimension. Thus, fractal dimension measures the degree of complexity of a fractal [2]. Box-counting 

method was used as a classification algorithm for approximating the fractal dimension of the coarse iris 

image according to the texture and structure. An algorithm based on the variation method was used to 

classify the roughness of sea surface from sea synthetic aperture radar (SAR) image by the fractal 

dimension for sea surface anomaly [3]. In the tropics, the relationship between cloud and fractal dimension 

showed that different clouds have different fractal dimensions [4]. Although, the fractal dimension of cloud 

may not change during cloud evolution, fractal dimension varied according to cloud types [5]. 
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Tropical cyclones are an ensemble of clouds; identification of tropical cyclones intensity based on 

images of clouds from meteorological satellites is possible. One such technique is a widely used system 

developed by Dvorak in the year 1975 to subjectively estimate tropical cyclone intensity based solely on 

cloud patterns in satellite images. Thus, identification of tropical cyclone intensity based on cloud pattern 

and texture in the meteorological satellite image has been used by weather forecasters for many years. 

Tropical storm is classified into 3 classes based on intensity; depression which has the maximum 

wind speed less than 61 km/hr, tropical storm which has the maximum wind speed between 62-117 km/hr, 

and typhoon which has the maximum wind speed more than 118 km/hr [6]. 

The first Multi-functional Transport Satellite (MTSAT-1R) is the meteorological satellite that 

covers East Asia. There are four infrared channels and one visible channel of meteorological observations 

with different wavelength intervals.  

The wavelength intervals of Infrared1 (IR1) and Infrared2 (IR2) channels are effective in detecting 

height-level cloud. The wavelength interval of Infrared3 (IR3) channel is effective in detecting water vapor 

and the wave length interval of Infrared4 (IR4) channel is effective in detecting low-level cloud. The visible 

channel is available during the daytime only [4-5]. For the satellite images used in this study, each pixel has 

the value of gray scale intensity in the interval between 0 and 255. For the same channel, the higher the 

cloud top, the larger the value of grey level intensity. 

 

2. Methodology 

2.1 Study Area and Experimental Cases 

Tropical cyclone report of the Northwest Pacific area for the year 2006 from National Institute 

Informatics is selected for this paper. The satellite images are download from website 

http://weather.is.kochi-u.ac.jp/sat/GAME/2006 which mapped data between latitude N70 - S20 and 

longitude E70 - E160 with the image size of 1800 x 1800 pixels and each pixel has 1/20 × 1/20 degree 

resolution. The positions of the storm centers are downloaded from the website 

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/index.html.en.  Each satellite image is cropped to the size of  

99 × 99 pixels with the eye of the storm located in the center of the image [7].  

In Table 1, the report of maximum wind speed of tropical cyclone over a Northwest Pacific area in 

2006 show that the maximum wind speeds of tropical cyclone numbers 1, 3, 5, 6, 8 and 9 are classified into 

typhoon. Nine tropical cyclones were selected as study cases. Among these, 6 were typhoons and 3 were 

tropical storms. The fractal dimension of IR1 and IR4 images determined by the improved variation method 

are used to make the scatter plot of fractal dimension and the linear regression. 
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Table 1 Report of tropical cyclone on Northeast Pacific area in 2006  

Number Name of 
Cyclone 

Birth    (UTC) Death (UTC) Maximum wind speed 

1 CHANCHU 2006-05-09 
12:00 

2006-05-19 
0:00 

90 knot 

2 JELAWAT 2006-06-27 
6:00 

2006-06-29 
0:00 

40 knot 

3 EWINIAR 2006-06-30 
18:00 

2006-07-11 
6:00 

100 knot 

4 BILIS 2006-07-09 
6:00 

2006-07-15 
6:00 

60 knot 

5 KAEMI 2006-07-19 
6:00 

2006-07-26 
6:00 

80 knot 

6 PRAPIROON 2006-08-01 
6:00 

2006-08-05 
0:00 

70 knot 

7 MARIA 2006-08-05 
12:00 

2006-08-11 
0:00 

60 knot 

8 SAOMAT 2006-08-05 
12:00 

2006-08-11 
0:00 

95 knot 

9 IOKE 2006-08-27 
6:00 

2006-09-07 
0:00 

105 knot 

 

2.2 Variation Method  

In the variation method, the fractal dimension of an image is determined from the intensity 

variation of pixels in the image using different sizes of neighborhood specified by the length ε.The size of ε 

is varied from the smallest to the biggest possible neighborhood.  

 

 

Figure 1 Expansion of neighborhood from specific distance [3] 

In Figure 1, for each ε specified, the neighborhood is expanded into the length of 2 1.ε +  The ε -

oscillation for each neighborhood is defined as the difference in intensity between the maximum and 

minimum values in all pixels within the specified neighborhood. The ε -variation for each ,ε  denoted by 

( ),
I

V ε  is the summation of all ε -oscillations for the image divided by the number of neighborhoods in the 

image as defined by .ε The fractal dimension is estimated by 3 minus the value of log ( )
I

V ε divided by log 

ε [3],[8].  

2.3 Improved Variation Method 

Using the same idea of variation method, when the value of ε is large, each neighborhood will 

  1ε =    2ε =  
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cover a large portion of the image. The largest size of the neighborhood is equal to the size of the image. 

When the size of ε is decreased, the size of neighborhood is also reduced and the number of the 

neighborhood required to cover the image is increased. There are some values of ε that may result in the 

neighborhoods that could not cover the image completely. In this new method the problem associated with 

the incomplete coverage by neighborhood of certain sizes in the original variation method was reduced by 

rotation of the image 90 degree at a time and calculated the fractal dimension for 4 times [7].  

 

 

Figure 2 Rotation of the image 

 

 

3. Results and Discussion  

3.1 Fractal Dimension and Regression Equation 

The hourly values of fractal dimension for IR1 and IR2 images are very close. This is because the 

fractal dimensions of IR1 and IR2 satellite images are both represent the roughness of cloud top in tropical 

cyclone. Fractal dimension of IR3 is not used because IR3 channel is designed for measurement of upper 

level moisture content not cloud top temperature. IR4 satellite image is related to low cloud while IR1 is 

related to high cloud. The intensity of typhoon (as measure by maximum wind speed) is more than that of 

tropical storm, and the intensity is be related to the development of low cloud and high cloud in the storm 

which is represent by the fractal dimensions of the clouds. Thus, the values of IR1 and IR4 fractal 

dimensions are used in trying to find relationship between tropical cyclone intensity and its fractal 

dimension. 

From the difference between the fractal dimensions of IR1 and IR4, and the trend in fractal 

dimension time series, it is very difficult to differentiate intensity of tropical cyclone. There is an exception 

to this during the decaying stage of tropical cyclone in which the fractal dimensions of both IR1 and IR4 

are increasing and IR4 image has higher fractal dimension than that of IR1 image.  

The regression equation for the fractal dimension of IR1 and IR4 during the decaying stage of 

tropical cyclones is determined. Verification of the regression equation for the decaying stage is done by 

comparing the IR4 fractal dimensions obtained from the equation with the corresponding dimensions 

calculated. The results show good agreement between the dimensions from the regression equation and the 

dimensions from the variation method as shown in Figure 3. 
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Figure 3 Fractal dimensions of IR4 during the decaying stage of tropical cyclones 

 

Thus, the regression equation for the 3D fractal dimension of IR1 and IR4 during the decaying 

stage could be used to determine tropical cyclone intensity over the Northwest Pacific Ocean and could also 

be used to determine the decaying stage of tropical cyclones in this region. 

 

3.2 Neighborhood Specification 

The size of ε which is used to define the neighborhood in the variation method plays a significant 

role in the calculation of fractal dimension. If the size of ε is too small, the value of oscillation obtained 

could be too low, and if ε is too large the oscillation could be too high. That is the roughness of fractal 

image is directly depended on the size of selected ε. The size of ε is increased by 3 pixels at a time, starting 

from the first size of ε at 3 pixels. This increment rate is obtained experimentally. The values of ε used for 

the image of the size 99 × 99 pixel in this study, from the smallest to the largest, are 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 

27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 and 48. The corresponding sizes of the neighborhood for these 16 values of ε are 

7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 and 97, respectively. The smallest value of ε, 3, will 

result in the largest number of neighborhood, 196, as shown in Figure 4 with the starting point at the lower 

left corner of the image [7]. 

 

Figure 4 Neighborhoods for ε =3 
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3.3 2-Dimension Fractal Dimension 

The 2-dimension fractal dimension which represents the shape of tropical cyclones can be 

calculated by the box-counting method. This method approximates the fractal dimension by counting the 

number of boxes that covering the fractal and the number of boxes and size of boxes are related to calculate 

the fractal dimension. Linear regression analysis shows that the relationship between maximum wind speed 

and the 2D fractal dimension has large variation of the 2D fractal dimension for the same maximum wind 

speed. Thus, the 2D fractal dimension could not be used to classify the intensity of tropical cyclone. 

 

4. Conclusion  

Fractal dimension of tropical cyclone in the MTSAT-1R satellite image was investigated in order to 

find a relationship between tropical cyclone intensity and its fractal dimension in the image. An improved 

variation method for fractal dimension calculation was proposed. In this new method the problem 

associated with the incomplete coverage by neighborhood of certain sizes in the original variation method 

was reduced by rotation of the image 90 degree at a time and calculated the fractal dimension for 4 times. 

In addition, appropriate values for neighborhood specification were also found. 

Linear regression equations between the 3-dimension fractal dimension for IR1 and IR4 satellite 

images could be used to classify tropical cyclone intensity over the Northwest Pacific Ocean and could be 

used to determine the decaying stage of tropical cyclones. For the 2-dimension fractal dimension which 

represents the shape of tropical cyclones, as calculated by the box-counting method, it could not be used to 

classify the intensity of tropical cyclones due to the poor relationship between the 2-dimension fractal 

dimension and the tropical cyclone maximum wind speed.  

With further improvement in calculation method, the fractal dimension has a potential to be a good 

indicator for tropical cyclone intensity identification. 
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เงื�อนไขการรับบทความ 

1. บทความจดัทาํขึBนโดยใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านัBน และผ่านการตรวจขอ้ผิดพลาดในขอ้ความและจากการ
พิมพ ์

2. ในกรณีที:เป็นบทความที:เคยนาํเสนอในการประชุมวิชาการมาแลว้จะมีเนืBอหาเดิมไดไ้ม่เกิน 50 % ของเนืBอหาทัBงหมด 
และตอ้งอา้งอิงบทความเดิมที:เคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการมาแลว้ 

3. ทุกบทความที:ไดผ้่านการคดัเลือกเพื:อตีพิมพเ์ผยแพร่ถือเป็นกรรมสิทธิX ของวารสารวิชาการปทุมวนั 
4. กองบรรณาธิการจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้ขียนทราบภายในเวลา 10 สปัดาห์ นบัจากวนัที:ส่งบทความ 

นโยบายการพิจารณากลั�นกรองบทความ 
 บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาที:
เกี:ยวขอ้ง โดยมีขัBนตอนดงันีB  

ขัBนที: 1: กองบรรณาธิการจะแจง้ใหผู้ส่้งบทความทราบเมื:อกองบรรณาธิการไดรั้บบทความเรียบร้อยสมบรูณ์ 
ขัBนที: 2: กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหวัขอ้และเนืBอหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารวชิาการปทุมวนั 
ขัBนที: 3: ในกรณีที:กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที:เหมาะสมเพื:อทาํการกลั:นกรองต่อไป 

บรรณาธิการจะส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิในสาขาที:เกี:ยวขอ้ง เพื:อตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยกระบวนการพิจารณากลั:นกรองนีB
ผูท้รงคุณวฒิุจะไม่สามารถทราบขอ้มูลของผูส่้งบทความ (Double-Blind Process) 

ขัBนที: 4: เมื:อผูท้รงคุณวุฒิไดพิ้จารณากลั:นกรองบทความแลว้ว่าอยู่ในระดบัที:เหมาะสมที:จะลงตีพิมพ ์ กองบรรณาธิการ
จะตดัสินใจว่าบทความนัBนๆ ควรจะลงตีพิมพใ์นวารสาร หรือควรส่งให้ผูเ้ขียนนาํกลบัไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัB งหนึ: งหรือ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ ์ทัBงนีB สิทธิในการปรับแกต้น้ฉบบัเป็นของผูเ้ขียน กองบรรณาธิการจะตดัสินใจโดยอิงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ และผา่นความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ 
องค์ประกอบของบทความ 

ชื�อเรื�อง (Title) ตอ้งมีทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรใหมี้ความกระชบัและตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเนืBอเรื:อง 
ชื�อผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพเ์ฉพาะชื:อนามสกุลเท่านัBน  



สถานที�ทํางาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้บอกหน่วยงานที:สงักดั ชื:อสถาบนั และที:อยู่
ที:สามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย ์เบอร์โทรศพัทท์ี:ทาํงาน ระบุจงัหวดัและรหสั และ E-mail address 

บทคัดย่อ (Abstract) ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษย่อหน้าเดียว สรุปสาระสาํคญัของเรื:อง โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์วิธี
การศึกษา และผลการศึกษาและสรุป ไม่ควรเกิน 250 คาํ และให้ระบุคาํสาํคญัไวท้า้ยบทคดัย่อทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จาํนวนไม่เกิน 5 คาํ ในการเขียนบทคดัยอ่ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษควรมีเนืBอหาตรงกนั 

เนื?อหาของบทความ (Main text)  แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงันีB  
1.  บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หวัขอ้และเนืBอหาควรชีBประเด็นที:

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนาํเสนอการวิจยัและผลการวิจยัที:ไดรั้บตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปนีB  

2.1 บทนาํ (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคญั และที:มาของปัญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อมทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยัที:ผา่นมา  

2.2 วิธีการวจิยั (Research Methodology)  
- บทความวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกบัเครื:องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใชใ้นการวิจยั  
- บทความวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาํเนินการวิจยัโดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มตวัอย่าง ที:มาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง แหล่งที:มาของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การใชเ้ครื:องมือสถิติที:ใชใ้นการวิจยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ:งที:ไดจ้ากการวิจยัเป็น

สาํคญั พร้อมเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรือ แผนภูมิ ประกอบได ้ ส่วนของการอภิปรายผลควรเชื:อมโยงกบัผล
การศึกษาว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานหรือแตกต่างจากผลงานวจิยัที:มีผูร้ายงานไวก่้อนหรือไม่อยา่งไร และดว้ยเหตุผลใด โดยตอ้งมี
การอา้งอิงที:เชื:อถือได ้

2.4 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลที:ไดจ้ากการวิจยั 
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่ก็ได ้
2.6 เอกสารอา้งอิง (References) 

การเขียนเอกสารอ้างองิ (References) เอกสารการอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงหรือกล่าวถึงในบทความ หวัขอ้เอกสารอา้งอิงไม่
ตอ้งใส่หมายเลขกาํกบัหน้าหัวขอ้ การเรียงลาํดบัเลขการอา้งอิงตามเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ รูปแบบที:ใช้อา้งอิงโดยการ
เรียงลาํดบัหมายเลข โดยใชเ้ลขอารบิคภายใตว้งเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอา้งอิง (ตวัอย่าง เช่น Waiyapattanakorn [1] 
described the practical operating condition of the antenna. หรือ Taramasso และคณะ [2] ไดจ้ดสิทธิบตัรตวัเร่งปฏิกิริยา) หาก
อา้งอิงซํBารายการเดิมใหใ้ชห้มายเลขเดิม  
การเตรียมต้นฉบับ  สามารถดาวน์โหลดรูปแบบของบทความ (Journal Template) ไดที้: http:// paj.pit.ac.th/ 
การส่งต้นฉบับ  

ผูที้:ประสงคจ์ะส่งบทความกบัวารสารวิชาการปทุมวนักรุณาส่งตน้ฉบบับทความพร้อมไฟลใ์นรูปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได ้ 2  รูปแบบ  คือ ส่งทาง   E-mail: journal@pit.ac.th หรือส่งเป็นเอกสารตน้ฉบบั  1  ชุดพร้อม CD ไดที้: 

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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