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บทคัดย่อ
การนําผลการวิจัยด้านพลังงานทดแทนในเครื องยนต์ดีเ ซลไปใช้งานจริ งต้องคํา นึ งทังด้า นสมรรถนะ
เครื องยนต์แ ละมลพิษ ไอเสี ย ที เกิ ดขึ น อย่างไรก็ตาม นักวิ จัยไม่มีข ้อมูล นําหนัก ความสํา คัญของพารามิเตอร์ ข อง
เครื องยนต์ดี เซลจึ งทํา ให้การตัด สิ น ใจภายใต้เกณฑ์พ หุ คู ณ (multi-criteria decision making) ไม่มีประสิ ท ธิ ภ าพ
งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิธีหานําหนักความสําคัญของพารามิเตอร์ เครื องยนต์ดีเซลทีสําคัญจํานวน 8 ค่า
โดยการผสมผสานวิธีการตัดสิ นใจด้วยกระบวนการลําดับขันเชิงวิเคราะห์ (AHP) เข้ากับวิธีเดลฟาย (Delphi) เพือทํา
การตัดสิ นใจแบบกลุ่ม (group decision making) ซึ งผลการศึกษาพบว่า AHP สามารถเปลียนความเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
ซึ งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทัง AHP มีการตรวจสอบค่าอัตราส่ วน
ความสอดคล้องกันของข้อมูล (consistency ratio) สามารถยืนยันคุณภาพของข้อมูลการศึกษาได้เป็ นอย่างดี ในช่วงต้น
ของงานวิจัย การประเมินนําหนัก ความสําคัญพบว่าผูเ้ ชียวชาญทัง 8 คน มีความเห็นทีแตกต่างกัน งานวิจัยนี จึ งใช้
เทคนิคเดลฟายเพือบริ หารจัดการความเห็นทีแตกต่างกันภายในกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ ซึ งพบว่าหลังจากการประเมินนําหนัก
ความสําคัญจํานวน 3 ครัง ข้อมูลมีแนวโน้มชัดเจนว่าผูเ้ ชียวชาญทุกคนเกิดความเห็นพ้องต้องกัน ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
ประสิ ทธิ ภาพ, แรงบิด , เขม่าควัน ดํา และออกไซด์ของไนโตรเจนมีความสํา คัญกับ เครื องยนต์ดีเซลมากถึง 23.67,
20.93, 21.72 และ 10.38% ตามลําดับ ในขณะทีคาร์ บอนไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์ บอน, กําลัง และคาร์ บอนมอนอกไซด์
มีความสําคัญน้อยลงตามลําดับ ผลการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ การวิเคราะห์ผล และการคํานวณนําหนักความสําคัญ
ของพารามิเตอร์ ได้ถูกนําเสนออยูภ่ ายในบทความ
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Weighting of Diesel Engine’s Parameters
by Using Group Decision Making
Chedthawut Poompipatpong 1,2* and Athakorn Kengpol 3,4

Abstract
The applications of alternative fuel in diesel engine must consider both engine output performance and
exhaust gas emissions. However, researchers do not have any data of the weight of each parameter. This leads to the
low efficiency in multi-criteria decision making. Therefore, this research aims to investigate the weight of eight
important diesel engine’s parameters by using integrated Analytical Hierarchy Process (AHP) and Delphi technique
for group decision making. The investigation shows that AHP can convert specialist’s perceptions, which is
qualitative data, to quantitative data efficiently. Moreover, consistency ratios are verified and confirm the quality of
research data. Evaluation results from eight specialists reveal incongruities in the beginning of the research. Hence,
Delphi technique has performed in this study, which aims to manage these disagreements. After 3 rounds of
specialist’s evaluations, the data shows very apparent trend of the group consensus. The results show that engine
efficiency, torque, Particulate Matter (PM) and Oxides of Nitrogen (NOx) receive a high significance with the
weights of 23.67, 20.93, 21.72 and 10.38%, respectively. While Carbon dioxide (CO2), Total Hydrocarbon (THC),
power and Carbon monoxide (CO) show less importance, respectively. Specialist’s evaluations, discussions and
weight calculations are also presented.

Keywords : Analytical Hierarchy Process, Delphi technique, Group decision making, Diesel engine
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1. บทนํา

งานวิ จั ย มัก วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที
เกิดขึนแต่กลับพบว่า ขันตอนสุ ดท้ายของการบูรณาการ
เข้ า สู่ ก ารนํา ไปใช้ จ ริ งนั นเกิ ด ขึ นได้ ย าก กล่ า วคื อ
งานวิจยั เกือบทังหมดไม่สามารถสรุ ปผลและแนะนําการ
นํา ไปใช้ได้จ ริ ง อาทิ เช่น งานวิจัย ของ Dogan [9] ได้
ทดสอบสมรรถนะและมลพิษของเครื องยนต์ทีใช้นามั
ํ น
ไพโรไลซิ สผสมกับนํามันดีเซลทีอัตราส่ วนต่างๆ พบว่า
เมืออัตราส่ วนผสมเปลี ยนไป สมรรถนะและปริ มาณ
มลพิษก็เปลียนแปลงไปทังมากขึนและลดลง แต่งานวิจ ัย
ไม่สามารถสรุ ปผลหรื อตอบคําถามได้ว่า อัตราส่ วนผสม
ทีดีทีสุ ดคือเท่าใด กรณี เช่นเดียวกันนี เกิดขึนกับงานวิจัย
จํานวนมาก ซึ งอาจเป็ นสาเหตุ หนึ งทีทําให้งานวิจัยไม่
สามารถนําไปสู่ การใช้งานจริ งได้อย่างสมบูรณ์
ปั ญหาที กล่ า วมาเกิ ด ขึ นเนื องจากการตัด สิ น ใจว่ า
อัตราส่ วนผสมทีดีทีสุ ดคือเท่าใดนัน ต้องพิจารณาภายใต้
เกณฑ์มากมาย เช่น แรงบิ ด กํา ลัง ประสิ ท ธิ ภาพ และ
มลพิษ ดังนัน เพือเติมเต็มช่องว่างของงานวิจัยในอดี ต
งานวิจ ัยนี จึ งศึกษาวิธีการให้ความสําคัญ (significance)
หรื อการให้นาหนั
ํ ก (weight) ของพารามิเตอร์ เครื องยนต์
ดี เ ซ ล โ ดย ก า ร ผ ส มผ ส า น วิ ธี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ด้ ว ย
กระบวนการลํา ดับ ขันเชิ ง วิ เ คราะห์ (AHP) เข้า กับ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพือการตัดสิ นใจแบบกลุ่ม ซึ ง
ผลก าร ศึ ก ษา จะ แส ดงนํ าห นั ก คว ามสํ า คั ญ ขอ ง
พารามิเตอร์ แต่ละค่าอันทําให้ผูว้ ิจัย สามารถเสนอแนะ
หรื อตัดสิ นใจผลการวิจยั ได้อย่างถูกต้องมากขึน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกประเทศทัวโลก
ทํา ให้อ ัต ราการบริ โ ภคนํามัน เชื อเพลิ ง เพิ มขึ นอย่ า ง
ต่อเนื อง การศึกษาวิจัยเพือหาคําตอบว่าแหล่งพลังงาน
ฟอสซิ ลจะถูกใช้จนหมดไปในระยะเวลาเท่าใดยังคงให้
ข้อมูลทีแตกต่างกัน แต่เป็ นทีเชือได้ว่า อัตราการผลิตที
เพิมสู งมาโดยตลอดนีน่าจะใกล้ถึงจุดสู งสุ ดและจะลดลง
อย่างรวดเร็ วอันนํามาสู่ วิกฤตการณ์ ดา้ นพลังงาน [1-3]
สิ งเหล่านีเป็ นสิ งผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยในศาสตร์
ของพลังงานทดแทนเพือลดการพึงพาเชือเพลิงฟอสซิ ล
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้งานในยานยนต์ที ได้รับการ
สนใจมากเป็ นพิเศษ ถึงแม้พลังงานทางเลือกอย่างเซลล์
เชือเพลิ ง (fuel cell) และแบตเตอรี ไฟฟ้ าเป็ นแหล่ ง
พลังงานสะอาดแต่ก็มีความหนาแน่ นพลังงาน (energy
density) ทีตําและมีตน้ ทุนสู ง การใช้งานให้มีศกั ยภาพ
เทียบเท่ากับเชือเพลิงของเหลวและก๊าซยังคงต้องได้รับ
การพัฒนาอีกมาก
ความต้อ งการนํามัน ดี เ ซลมีสู งกว่ า นํามัน ชนิ ด อื น
เนื องมาจากภาคอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรมและการ
ขนส่ ง การพัฒ นาพลังงานทดแทนชนิ ด นี จึ งเกิ ด ขึ น
มากมาย เช่น นํามันไบโอดีเซลจากนํามันสบู่ดาํ นํามัน
ปาล์ม นํามันสาหร่ าย นํามันมะพร้ า ว นํามัน ถัวเหลือ ง
รวมถึงนํามันปรุ งอาหารใช้แล้ว และไขมันสัตว์ เป็ นต้น
[4] นอก จากนี นํ ามั น ดี เ ซลยั ง สามา รถผลิ ตจา ก
กระบวนการไพโรไลซิ สของวัสดุจาํ พวกขยะพลาสติก
และยางเหลือใช้ เมือวิเคราะห์กระบวนการวิจัยเหล่านี
มัก พบว่ า เป็ นการศึ กษาความสัมพัน ธ์ ห รื อผลกระทบ
ของตัวแปรต้นโดยเฉพาะอัตราส่ วนผสมนํามันทีมีต่อตัว
แปรตาม เช่น สมรรถนะ (performance) และมลพิ ษ
(emissions) เป็ นต้น [5-8]

2. กระบวนการลําดับขันเชิงวิเคราะห์และเทคนิค
เดลฟาย
พารามิเตอร์ สาํ คัญทีถูกศึกษาบ่อยครังในวิจยั พลังงาน
ทดแทนสํา หรั บ เครื องยนต์ดีเ ซลประกอบด้ว ย 2 กลุ่ ม
3
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หลัก คือ สมรรถนะและปริ มาณมลพิษของเครื องยนต์ซึง
ประกอบไปด้วย 8 ค่า [9-11] คือ แรงบิด (torque) กําลัง
(power) ประสิ ทธิภาพ (efficiency) คาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2)ไฮโดรคาร์ บอน (THC) ออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และเขม่า (PM) การ
ประเมินความสําคัญของพารามิเตอร์ ตอ้ งใช้ผูท้ ีมีความ
เชียวชาญในศาสตร์ ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม การประเมิน
เป็ นการใช้ความคิดเห็นและความรู ้สึกซึ งย่อมมีความไม่
แน่ น อนหรื อความไม่ ส อดคล้อ งกัน (inconsistency)
ประกอบอยู่ ด ้ว ยเสมอ ดังนั น ในการวิ จั ย จึ ง ต้อ งใช้
กระบวนการทีมีลกั ษณะ 3 ประการคือ 1) สามารถเปลียน
ความเห็นของผูเ้ ชียวชาญให้เป็ นตัวเลขทีสามารถนําไป
คํานวณเป็ นนําหนักความสําคัญได้ในทางคณิ ตศาสตร์
2) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินได้
แท้จริ ง หรื อกล่าวคือ เป็ นวิธีทีสามารถตรวจสอบได้ว่า
ผูเ้ ชียวชาญได้ประเมินจากองค์ความรู ้และความเชียวชาญ
ไม่ได้ประเมินในลักษณะเดาสุ่ ม และ 3) ผูเ้ ชียวชาญหลาย
ท่ า นมัก จะมีค วามเห็ น ที แตกต่ า งกัน กระบวนการที
เลือกใช้ตอ้ งสามารถบริ หารจัดการความแตกต่างดังกล่าว
และนําไปสู่ ความเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มผูเ้ ชียวชาญได้
เทคนิ ค AHP และเดลฟายได้ถู ก นํ า มาใช้ ใ น
งานวิจัยนี เนื องจาก AHP เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจที
เปลี ยนความรู ้ สึ ก ของมนุ ษ ย์ใ ห้ ก ลายเป็ นข้อ มู ล เชิ ง
ปริ มาณโดยใช้เ ทคนิ คการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ (pair
wise comparison) [12-13] ซึ งมี ข ันตอนดัง นี [14]
ให้ A เป็ นเมทริ กซ์ การเปรี ยบเทีย บรายคู่ ส่ วน aij เป็ น
นําหนักความสําคัญของการเปรี ยบเทียบพารามิเตอร์ ai
กับ a j ทังนี ตารางที 1 แสดงการเปรี ย บเทีย บนําหนัก
ความสํา คัญให้เ ป็ นตัว เลขทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ งจะได้
เมทริ กซ์ ดงั แสดงในสมการที (1)
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จากนัน ค่าไอเกนมากทีสุ ด ( max ) สามารถคํานวณ
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ตารางที 1 การเปรี ยบเทียบค่าความสําคัญในวิธี AHP [15]
ระดับ
ความสํ าคัญ
1
3
5
7
9
2, 4, 6 และ 8

คํานิยาม
ทัง 2 ปั จจัยมีความสําคัญเท่ากัน
ปั จ จัย หนึ งสํา คัญ มากกว่ าอี ก ปั จ จัยหนึ งปาน
กลาง
ปั จจัยหนึงสําคัญมากกว่าอีกปั จจัยหนึงมาก
ปั จ จัย หนึ งสํา คัญ มากกว่ า อี ก ปั จ จัย หนึ งมาก
ทีปั สุจจัดยหนึงสําคัญมากกว่าอีกปั จจัยหนึ งสู งที สุ ด
ทีเป็ นาไปได้
ค่เท่าาระหว่
งกลางของการตัดสิ นใจ

ใ น ขั น ต อ น สุ ด ท้ า ย ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น
(consistency) ของการเปรี ยบเที ย บรายคู่ ต ้ อ งถู ก
ตรวจสอบเพื อความแน่ ใ จว่า คํา ตอบของผูเ้ ชียวชาญมี
คุณภาพ ตัวชีวัดที AHP ใช้กค็ ือ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
กั น ของข้ อ มู ล (consistency index; CI ) และค่ า
อัตราส่ วนความสอดคล้องกัน (consistency ratio; CR )
ซึ งคํานวณได้จากสมการที (4) และ (5) ตามลําดับ
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CI 

CR 

โดย

 max  n
n 1

CI
RI

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้าจํานวนผูเ้ ชียวชาญน้อยเกินไป
การตัดสิ นใจจะไม่ครอบคลุมและไม่ถือว่าเป็ นตัวแทนที
ดี แต่หากจํานวนผูเ้ ชียวชาญมากเกินไป งานวิจัยจะพบ
ปั ญหาเรื องเวลาและการตอบกลับ ของผู ้เ ชียวชาญที
ควบคุมได้ยาก [21]
งานวิจัยในอดีตได้นาํ เทคนิ ค AHP และเดลฟายมา
รวมกัน เพือเพิมประสิ ทธิ ภ าพอยู่ใ น 2 ลัก ษณะ คือ 1)
เทคนิ ค เดลฟายใช้สํา หรั บ หาเกณฑ์ห รื อพารามิ เ ตอร์
จากนันจึ งใช้ AHP ในการหานําหนักความสําคัญ [19,
22-24] และ 2) การนํ า AHP เข้า ไปอยู่ ภ ายใน
กระบวนการของเดลฟาย กล่ า วคื อ ผู ้เ ชียวชาญต้อ ง
ประเมินด้วย AHP ซําหลายครั งหลังจากได้ขอ้ มูลของ
ผูเ้ ชียวชาญคนอืนในรอบก่อนหน้า [17, 20]
วิ ธี ที สองใช้จ ํา นวนรอบการประเมิ น และเวลาที
มากกว่าวิธีแรก แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ชียวชาญแต่ะ
คนรั บ ทราบความคิ ดเห็ นของคนอื นอยู่ในทุ กรอบการ
ประเมิน จึงนับว่าเป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าวิธีแรก
อย่างชัดเจน ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วิธีทีสองมาใช้ในงานวิจยั นี

(4)
(5)

คือ จํานวนพารามิเตอร์ ในการศึกษา
RI คื อ ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกัน ของข้อ มู ล
ทังนี การสุ่ มตัว อย่า ง (random index) ซึ งงานวิ จัยของ
Alonso [14] ได้แสดงรายละเอียดไว้แล้ว
หากค่า CR ทีคํานวณได้มีค่ามากกว่า 0.1 แสดงว่า
ผลการประเมินไม่มีคุณภาพเพียงพอ ผูเ้ ชียวชาญต้องทํา
การประเมินใหม่จนได้ผลเป็ นทียอมรับได้ [16] ทังนี เมือ
ผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญแต่ละคนเป็ นทียอมรั บได้
ผลเฉลียของทังกลุ่มก็จะเป็ นทียอมรับได้ดว้ ย [17-18]
เป็ นปกติทีความเห็นของผูเ้ ชียวชาญย่อมแตกต่างกัน
และบ่อยครังก็มกั มีค่าแตกต่างแบบสุ ดขีดด้วย (extreme
value) กระบวนการวิจยั จึงต้องสามารถจัดการค่าเหล่านี
ให้ล ดลงและนํา มาสู่ ค วามเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ของกลุ่ ม
ผูเ้ ชียวชาญได้ในทีสุ ด เทคนิ คเดลฟายเป็ นวิธีทีสามารถ
รวบรวมความเห็นของทังกลุ่มซึ งเพิมประสิ ทธิ ภาพของ
การตัด สิ น ใจได้เ ป็ นอย่า งดี [19-20] เทคนิ ค นี ใช้ก าร
รวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชียวชาญหลายคนมาวิเคราะห์และ
ส่ ง ข้อ มูล ทังหมดกลับ ไปสู่ ผู ้เ ชียวชาญทุ ก คนโดยไม่
เปิ ดเผยรายชื อเพื อให้ ผู ้เ ชี ยวชาญแต่ ล ะคนพิ จ ารณา
เปรี ย บเที ยบข้อ มูล ของตนเองและผู ้อื นแล้ว จึ งทํา การ
ประเมินใหม่อี กครั ง ข้อ มูลจะถูก รวบรวมและส่ งกลับ
ไปยังผูเ้ ชียวชาญอยูเ่ ช่นนีเรื อยไป จนได้ขอ้ สรุ ปของกลุ่ม
ซึ งงานวิจ ัยในอดีตส่ วนมากพบว่ากระบวนการนี มักจะ
สําเร็ จได้ภายใน 3 ถึง 4 รอบ [21-23]
จํานวนผูเ้ ชียวชาญทีเหมาะสมสําหรับเทคนิคเดลฟาย
ดู เ หมือ นเป็ นประเด็ น ที ไม่ส ามารถหาข้อ สรุ ป ได้ แต่
n

3. วิธีดําเนินงานวิจยั
พารามิเตอร์ ทงั 8 ค่าอันประกอบด้วย แรงบิด, กําลัง,
ประสิ ทธิ ภาพ, CO2, HC, NOx, CO และ PM ถูกจัดให้
เปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ ดังนัน ผูเ้ ชียวชาญแต่ ละคนต้อ ง
เปรี ย บเที ย บทังหมด 28 คู่ ซึ งในทางปฏิ บ ัติ แ ล้ว การ
เปรี ยบเทียบเช่นนีกระทําได้ยากมากเนืองจากผูเ้ ชียวชาญ
ต้องมีความเข้าใจความสําคัญของพารามิเตอร์ ครบทัง 8
ค่า อีกทังการเปรี ยบเที ยบมากถึ ง 28 คู่ย่อมทํา ให้ความ
ถูกต้องลดลง Ramanathan และคณะ [18] ได้พบปั ญหา
เช่นเดียวกันนี จึ งได้แนะนําให้จัดพารามิเตอร์ ออกเป็ น
กลุ่มก่อนเริ มกระบวนการ AHP
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การหานําหนักความสําคัญ

AHP

เริ มต้น
การจัดกลุ่มพารามิเตอร์

Main Criteria

การจัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังผูเ้ ชี ยวชาญ 8 คน

Sub Criteria

Delphi

1. แรงบิด
2. กาํ ลัง
3.ประสิ ทธิ ภาพ

มลพิษไอเสี ย
1. CO
3. HC
5. PM

2. CO2
4. NOx

รูปที 2 ตัวแบบของ AHP สําหรับการหาความสําคัญ

การประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ

การตรวจสอบ
ความสอดคล้อง

สมรรถนะเครื องยนต์

ไม่ผา่ น

ผ่าน
การคํานวณนําหนักความสําคัญ

ความเห็นพ้อง
ต้องกันของกลุ่ม

ไม่ผา่ น

รูปที 3 แบบสอบถามแก่ผูเ้ ชียวชาญเพือประเมินด้วย AHP

ผ่าน
การคํานวณค่านําหนักความสําคัญ
โดยรวมของพารามิเตอร์

รู ปที 1 แสดงขันตอนการวิจัย โดยขันตอนแรกเป็ น
การจัด กลุ่ มพารามิ เ ตอร์ อ อกเป็ น 2 กลุ่ มหลัก คื อ 1)
สมรรถนะเครื องยนต์ และ 2) มลพิษไอเสี ย โดยภายใน
กลุ่ มสมรรถนะเครื องยนต์ประกอบด้วยแรงบิด กํา ลัง
และประสิ ทธิภาพ ส่ วนกลุ่มมลพิษไอเสี ยประกอบด้วย
CO, CO2, HC, NOx และ PM ดังแสดงในรู ปที 2
แบบสอบถามได้ถูกส่ งให้แก่ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 8 คน
ตามคําแนะนําของ Hallowell และคณะ [25] และ Monica
และคณะ [26] ซึ งคัดเลือกมาจากประวัติการศึกษา การทํา

สรุ ปผล

สิ นสุด

รู ปที 1 ขันตอนการวิจยั
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วิจัยและองค์กรต้นสังกัด แบบสอบถามประกอบด้วย 3
ส่ วน คื อ การเปรี ยบเที ยบเกณฑ์หรื อพารามิเตอร์ หลัก
(main criteria) และการเปรี ยบเทียบเกณฑ์หรื อพารามิเตอร์
รอง (sub criteria) อีกจํานวน 2 กลุ่ม ดังแสดงในรู ปที 3
ผลการประเมินด้วยเทคนิค AHP ของผูเ้ ชียวชาญทุก
คนต้ อ งถู ก ตรวจสอบค่ า CR หากอยู่ ใ นระดับ ที ไม่
สามารถยอมรั บได้ ผูเ้ ชียวชาญต้องประเมินใหม่จนผล
ยอมรับได้ จากนัน ผลของทุกคนจะถูกรวบรวมด้วยการ
หาค่าเฉลียเรขาคณิ ต (geometric mean) และคํานวณเป็ น
นําหนักความสําคัญของพารามิเตอร์ แต่ละค่า
ข้อมูลทังหมดนี ถู กส่ งกลับไปยังผู ้เชียวชาญทุ กคน
โดยไม่เปิ ดเผยรายชือเพือให้ผูเ้ ชียวชาญได้พิจารณาและ
ประเมิน ใหม่ ซึ งเป็ นจุ ด เริ มต้น ของการใช้เทคนิ ค เดล
ฟาย ทังนี ในทุ ก การประเมิน ของ AHP ค่ า CR จะถู ก
ตรวจสอบทุกครั ง และการประเมินซําแล้วซําอีกจะทํา
ไปจนความเห็นของผูเ้ ชียวชาญทังกลุ่มไม่เปลียนแปลง

(ก) นําหนักความสําคัญของสมรรถนะเครื องยนต์

(ข) นําหนักความสําคัญของมลพิษไอเสี ย
รูปที 4 ผลประเมินนําหนักของกลุ่มหลักด้วย AHP ครังที 1
รู ปที 5 แสดงผลการประเมิ น ความสํ า คั ญ ของ
พารามิเตอร์ กลุ่มสมรรถนะเครื องยนต์ดว้ ย AHP ครังที 1
ซึ งผู ้เชียวชาญมีความเห็นสอดคล้อ งกัน ว่า เครื องยนต์
ดี เ ซลสามารถสร้ า งแรงบิ ด และประสิ ทธิ ภ าพที สู ง
ในขณะทีกําลังมีความสําคัญน้อย อย่างไรก็ตาม ผลการ
ประเมินยังพบความแตกต่างในลักษณะ extreme value
อยูบ่ า้ ง
ส่ วนการประเมินความสําคัญภายในกลุ่มมลพิษไอ
เสี ย ดังแสดงในรู ป ที 6 ยังมีค วามคิ ดเห็น ทีแตกต่า งกัน
มากพอสมควร ทําให้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียเลข
คณิ ตและค่า เฉลียเรขาคณิ ตมีค่อ นข้างมากดังแสดงใน
รู ป ที 6 แต่ พ บข้อ สั ง เกตคื อ NOx และ PM ที มี ค่ า
ความสําคัญค่อนข้างสู งและใกล้เคียงกัน ทังนี เนื องจาก
การเผาไหม้ ข องเครื องยนต์ ดี เ ซลที แตกต่ า งจาก

4. ผลการวิจยั
การหานํ าหนั ก ความสํ า คั ญ ของพารามิ เ ตอ ร์
เครื องยนต์ ดี เ ซลได้ใ ช้ เ ทคนิ ค AHP ผสมผสานกั บ
เทคนิ คเดลฟายเพือให้กลุ่มผูเ้ ชียวชาญมีความเห็นพ้อ ง
ร่ วมกันซึ งมีรายละเอียดดังนี
4.1 ผลการประเมินด้ วย AHP ครังที 1
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า มสํ า คั ญ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม
(สมรรถนะและมลพิ ษ ) ด้ว ย AHP ครั งที 1 พบว่ า
ผูเ้ ชียวชาญทัง 8 คน มีความเห็นทีค่อนข้างแตกต่างกัน
ดังแสดงในรู ป ที 4 หรื อ มี extreme value เกิ ด ขึน ซึ ง
สังเกตได้จ ากผลต่า งระหว่ างค่าเฉลียเลขคณิ ต (simple
average) และค่ า เฉลี ยเรขาคณิ ตซึ งแตกต่ า งกั น
ค่อนข้างมาก
7
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เครื องยนต์แ ก๊ ส โซลี น และทํา ให้ป ริ มาณมลพิ ษ NOx
และ PM ของเครื องยนต์ดีเ ซลสู งกว่าอย่างชัดเจน [2728] งานวิจยั จึงมักมุ่งให้ความสําคัญไปที NOx และ PM
ซึ งสอดคล้องกับความเห็นโดยรวมของผูเ้ ชียวชาญด้วย

(ก) นําหนักความสําคัญของ CO

(ก) นําหนักความสําคัญของแรงบิดเครื องยนต์
(ข) นําหนักความสําคัญของ CO2

(ข) นําหนักความสําคัญของกําลังเครื องยนต์
(ค) นําหนักความสําคัญของ THC

(ค) นําหนักความสําคัญของประสิ ทธิภาพเครื องยนต์

(ง) นําหนักความสําคัญของ NOx
รู ปที 6 ผลประเมินนําหนักของกลุ่ มมลพิ ษไอเสี ย ด้ว ย
AHP ครังที 1 (มีต่อ)

รู ปที 5 ผลประเมิ น นํ าหนั ก ของกลุ่ ม สมรรถนะ
เครื องยนต์ดว้ ย AHP ครังที 1
8
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สามารถสรุ ปได้ว่ า กลุ่ ม ผู ้เ ชี ยวชาญมี ค วามเห็ น พ้อ ง
ต้อ งกัน ดัง นั น ข้อ มู ล ทังหมดต้อ งถู ก ส่ ง กลับ ไปให้
ผูเ้ ชียวชาญทุกคนตามเทคนิคเดลฟาย
ผู ้ เ ชี ยวชาญทุ ก คนได้ พิ จ ารณาความเห็ น ของ
ผูเ้ ชียวชาญคนอืนและประเมินด้วย AHP ใหม่อีกครัง ผล
ที ได้จ ากวิ ธี AHP ครั งที 2 นี ทํา ให้ ผ ลต่ า งระหว่ า ง
ค่า เฉลียเลขคณิ ตและค่ าเฉลี ยเรขาคณิ ตมีค่ าน้อยลงดัง
แสดงค่าเปรี ยบเทียบเป็ นกราฟแนวโน้มในรู ปที 7 และ
ผลที ได้จ ากขันตอนนี ยังพบว่ ามี extreme value จาก
ความเห็นผูเ้ ชียวชาญบางคน ดังนัน ข้อมูลทังหมดจึ งถูก
ส่ งกลับไปยังผูเ้ ชียวชาญทุกคนอีกครั งหนึ งเพือประเมิน
AHP เป็ นครังที 3
ผลการประเมิน ครั งที 3 แสดงแนวโน้มชัด เจนว่ า
ผูเ้ ชียวชาญส่ วนมากยืนยันความคิดเห็นเดิมทุกประการ
และมีส่วนน้อยทีปรับเปลียนความคิดเห็นเพียงเล็กน้อย
ค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่าเฉลียเรขาคณิ ตมีค่าขยับเข้าใกล้
กัน มากขึ นอี ก เพี ย งเล็ก น้อ ยดังแสดงค่ า ในตารางที 3
หรื อสามารถพยากรณ์ได้ว่าค่าดังกล่าวมีแนวโน้มคงทีดัง
แสดงในรู ปที 7 ดัง นั น กระบวนการประเมิ น โดย
ผูเ้ ชียวชาญจึงสิ นสุ ดลง

(จ) นําหนักความสําคัญของ PM
รู ปที 6 ผลประเมินนําหนักของกลุ่ มมลพิ ษไอเสี ย ด้ว ย
AHP ครังที 1 (ต่อ)
ผลการประเมินนําหนักความสําคัญของผูเ้ ชียวชาญ
ทัง 8 คน ด้วยกระบวนการ AHP ครั งที 1 จากภาพที 4
ถึง 6 ได้ถูกสรุ ปไว้ในตารางที 2 ดังนี
ตารางที 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่าเฉลีย
เรขาคณิ ตจากการประเมินด้วย AHP ครังที 1
Simple Geometric
Difference
Average Mean
Performance 0.581
Main
0.528
0.053
Criteria
Emissions 0.419
0.360
0.059
Torque
0.406
0.354
0.053
Sub Criteria
Power
0.104
0.102
0.003
(Performance)
Efficiency 0.490
0.425
0.065
CO
0.079
0.066
0.012
CO2
0.213
0.143
0.070
Sub Criteria
THC
0.130
0.101
0.029
(Emissions)
NOx
0.194
0.181
0.013
PM
0.384
0.369
0.015
Initial Result from AHP

4.2 ผลการประเมินด้ วย AHP ครังที 2 และ 3
การประเมินจากผูเ้ ชียวชาญเพียงครั งเดียวประกอบ
กับค่า extreme value ทีเกิดขึนจนทําให้ค่าเฉลียเลขคณิ ต
และค่าเฉลียเรขาคณิ ตมีค่าแตกต่างอย่างชัดเจน ผูว้ ิจัยไม่

(ก)
รูปที 7 แนวโน้มความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียเลขคณิ ต
และค่าเฉลียเรขาคณิ ตจากการทํา AHP ทัง 3 ครัง (มีต่อ)
9
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(ข)

(ฉ)

(ค)

(ช)

(ง)

(ซ)
รูปที 7 แนวโน้มความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียเลขคณิ ต
และค่าเฉลียเรขาคณิ ตจากการทํา AHP ทัง 3 ครัง (ต่อ)
ตารางที 3 ได้ส รุ ป ผลการเปรี ย บเทีย บค่า เฉลี ยเลข
คณิ ต และค่าเฉลี ยเรขาคณิ ต จากการประเมินด้ว ย AHP
ครังที 3 ซึ งเป็ นครังสุ ดท้ายของการประเมิน

(จ)
10
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ตารางที 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียเลขคณิ ตและค่าเฉลีย
เรขาคณิ ตจากการประเมินด้วย AHP ครังที 3

ตารางที 5 ความสําคัญของกลุ่มจากกระบวนการ AHP

Simple Geometric
Initial Result from AHP
Difference
Average Mean
Performance 0.521
0.475
0.046
Main
Criteria
Emissions 0.479
0.436
0.043
Torque
0.414
0.378
0.037
Sub Criteria
Power
0.111
0.109
0.002
(Performance)
Efficiency 0.474
0.427
0.047
CO
0.083
0.073
0.010
CO2
0.170
0.126
0.044
Sub Criteria
THC
0.137
0.116
0.022
(Emissions)
NOx
0.202
0.190
0.012
PM
0.408
0.397
0.011

กลุ่ม

นําหนักความสําคัญของกลุ่ม

สมรรถนะ
มลพิษไอเสี ย
รวม

0.475
0.436
0.911

4.3 ผลการคํ านวณนํ าหนั ก ความสํ าคั ญ โดยรวมของ
พารามิเตอร์
หลังจากได้ค่านําหนักความสําคัญจากเทคนิ ค AHP
และเดลฟายเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว นําหนักความสําคัญของ
พารามิเตอร์ ในตารางที 4 ต้องถูกนํามาพิจารณาร่ วมกับ
นําหนักความสําคัญของกลุ่มในตารางที 5 เพือหานําหนัก
ความสําคัญโดยรวม (aggregated weight) [18]
นําหนักความสําคัญโดยรวมของพารามิเตอร์ แต่ละ
ค่า ( Wi ) สามารถคํานวณได้จากสมการที (6) [18]

นําหนักความสําคัญของกลุ่มและพารามิเตอร์ ภายใน
กลุ่ ม จะเลื อ กใช้ ค่ า เฉลี ยเรขาคณิ ต [15] ของผลการ
ประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญทัง 8 คน ตารางที 4 และ 5 ได้
สรุ ปค่านําหนักของพารามิเตอร์ แต่ละค่าทีได้จากตาราง
ที 3 โดยแบ่ ง ตามกลุ่ มเพื อสะดวกต่ อ การคํา นวณใน
ขันตอนถัดไปได้ดงั นี

 p 
Wi   i   A
 p*

(6)

โดย pi คื อ นํ าหนั ก ความสํ า คัญ ของพารามิ เ ตอร์
ภายในกลุ่ม
p * คือ นําหนักความสําคัญทีสู งทีสุ ดภายในกลุ่ม
A คือ นําหนักความสําคัญของกลุ่ม
ในที นี จ ะขอยก ตั ว อย่ า งการ คํ า นวณ นํ าหนั ก
ความสําคัญของแรงบิดโดยใช้ขอ้ มูลจากตารางที 4 และ
5 ดังนี

ตารางที 4 ความสําคัญของพารามิเตอร์ ทงั 8 ค่า
กลุ่มสมรรถนะเครื องยนต์
กลุ่มมลพิษไอเสี ย
นําหนัก
นําหนัก
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์
ความสําคัญ
ความสําคัญ
แรงบิด
0.378
CO
0.073
ก ําลัง
0.109
CO2
0.126
ประสิ ทธิ ภาพ
0.427
HC
0.116
NOx
0.190
PM
0.397
ผลรวมของกลุ่ม 0.897 ผลรวมของกลุ่ม
0.901

 ptorque 
  A
Wtorque  
 p* 

(7)

จากตารางที 4 ptorque มีค่ าเท่า กับ 0.378 และ p *
คื อ นําหนัก ความสํา คัญที สู งที สุ ด ภายในกลุ่ มซึ งมีค่ า
11
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เท่ากับ 0.427 โดย A คือ นําหนักความสําคัญของกลุ่ม
สมรรถนะซึ งมีค่าเป็ น 0.475 ดังแสดงในตารางที 5 ผล
การคํานวณจึงได้ว่า
 0.378 
Wtorque  
  0.475
 0.427 

Wtorque  0.420

ข้อมูลสําหรับการตัดสิ นใจภายใต้เกณฑ์พหุ คูณได้ดีขึน
ในอนาคต
วิธีทีใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องสามารถตอบสนอง
ต่ อ เงือนไขที สํา คัญ คื อ 1) เป็ นวิ ธี ที สามารถเปลี ยน
ความเห็นของผูเ้ ชียวชาญให้เป็ นตัวเลขทีสามารถนําไป
คํานวณเป็ นนําหนักความสําคัญได้ 2) เป็ นวิธีทีสามารถ
ตรวจสอบว่าผูเ้ ชียวชาญได้ประเมินจากองค์ความรู ้ และ
ความเชียวชาญอย่า งแท้จ ริ ง และ 3) กระบวนการที
เลื อ กใช้ต ้อ งบริ ห ารจัด การความคิ ด เห็ น และนํา ไปสู่
ความเห็ น พ้องต้อ งกัน ของกลุ่ มผู ้เ ชียวชาญได้ (Group
consensus) ดังนัน กระบวนการ AHP จึ งถูกผสมผสาน
เข้ากับเทคนิคเดลฟายในงานวิจยั นี
พารามิเ ตอร์ ท ัง 8 ถู ก แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ มและถู ก
ประเมิ น โดยผู ้เ ชี ยวชาญจํา นวน 8 คนซึ งได้รั บ การ
คัด เลื อ กจากคุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ ที เหมาะสม
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าวิธี AHP สามารถเปลียนความเห็น
ของผู ้เชียวชาญให้เ ป็ นตัว เลขได้อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพ
โดยความเห็ นที แตกต่ างกันสามารถบริ หารจัดการให้
เกิ ด ความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ได้ด ้ว ยเทคนิ ค เดลฟายซึ ง
สังเกตได้จ ากความแตกต่ างระหว่า งค่ าเฉลี ยเลขคณิ ต
และค่าเฉลียเรขาคณิ ต
จุ ด ด้อยของการนํา วิ ธี AHP เข้า ไปรวมอยู่ภายใน
เ ท ค นิ ค เ ดล ฟ า ย คื อ ผู ้ เ ชี ย ว ชา ญต้ อ ง ป ร ะ เ มิ น
แบบสอบถามด้วยวิธี AHP หลายครัง ซึ งใช้เวลาการวิจัย
มากและมีโอกาสทีผูเ้ ชียวชาญจะถอนตัวออกระหว่า ง
การดําเนิ นงาน อย่างไรก็ตาม การผสมผสาน AHP เข้า
กับเดลฟายมีจุดเด่นทีชัดเจนคือ ผูเ้ ชียวชาญได้รับทราบ
ความเห็นจากคนอืนโดยไม่เปิ ดเผยรายชือ ดังนัน ผูว้ ิจัย
จึงมีโอกาสพิจารณาปรั บเปลียนและเสนอความคิดเห็น
ได้โดยไม่เกิ ดความเกรงใจซึ งกันและกัน ผูว้ ิจัย จึ งเห็ น

(8)
(9)

ตารางที 6 แสดงผลการคํานวณนําหนักความสําคัญ
ของพารามิเ ตอร์ ท ัง 8 ค่ า และนําหนั ก ความสํ า คัญ ที
ได้รับการปรับค่าให้เป็ นนําหนักมาตรฐาน (Normalized
weight) ซึ งมีเป็ นค่าทีเทียบจากสัดส่ วน 100% ดังนี
ตารางที 6 ความสําคัญของพารามิเตอร์ (เรี ยงตามลําดับ)
นําหนัก
ค่าความสําคัญทีได้รับการ
ความสําคัญ ปรับให้เป็ นนําหนักมาตรฐาน
1. ประสิ ทธิ ภาพ 0.475
0.2367
(23.67%)
2. แรงบิด
0.420
0.2093
(20.93%)
3. PM
0.436
0.2172
(21.72%)
4. NOx
0.208
0.1038
(10.38%)
5. CO2
0.138
0.0689
(6.89%)
6. HC
0.127
0.0634
(6.34%)
7. ก ําลัง
0.121
0.0605
(6.05%)
8. CO
0.081
0.0402
(4.02%)
ผลรวม
1.971
1.000 (100.00%)
พารามิเตอร์

5. สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาทีนักวิ จัยไม่มีขอ้ มูลนําหนักความสําคัญ
ของพารามิเตอร์ ข องเครื องยนต์ดีเ ซลและส่ งผลทํา ให้
การตัด สิ น ใจภายใต้เ กณฑ์ พ หุ คู ณ ไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิธีการหานําหนัก
ความสําคัญของพารามิเตอร์ ดา้ นสมรรถนะและมลพิษ
ของเครื องยนต์ดีเซลจํานวน 8 ค่า ซึ งจะช่วยให้นักวิจัยมี
12

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 3 September – December 2014

[4] N. Kumar, Varun and S.R. Chauhan,
“Performance and emission characteristics of
biodiesel from different origins: A review”,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21,
2013, pp. 633–658.
[5] M. Mani, G. Nagarajan and S. Sampath, “An
experimental investigation on a DI diesel engine
using waste plastic oil with exhaust gas
recirculation”, Fuel, 89, 2010, pp. 1826–1832.
[6] M. Mani, G. Nagarajan and S. Sampath,
“Characterisation and effect of using waste
plastic oil and diesel fuel blends in compression
ignition engine”, Energy, 36, 2011, pp. 212–
219.
[7] S. Murugan, M.C. Ramaswamy and
G. Nagarajan, “The use of tyre pyrolysis oil in
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แนวโน้ ม ของผลการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งชั ด เจนและเสร็ จ
สมบูรณ์ได้ภายในการประเมิน 3 ครัง
ผลการวิจัยพบว่าประสิ ทธิ ภาพ, แรงบิด , PM และ
NOx มีความสํา คัญมากถึง 23.67, 20.93, 21.72 และ
10.38% ตามลําดับ ในขณะที CO2, HC, กําลัง และ CO
มี ค วามสํ า คัญ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ผลการวิ จั ย นี สามารถ
ประยุกต์เข้ากับงานวิจยั เครื องยนต์ดีเซล เช่น การพัฒนา
ระบบการเผาไหม้ การฉี ดเชือเพลิง หรื อนํามันเชือเพลิง
ทดแทนชนิ ด ต่ า งๆ เป็ นต้น โดยผลการวิ จัย นี จะช่ว ย
นัก วิจัย ในการตัดสิ น ใจเลือ กใช้ต ัวแปรต้น ในระดับ ที
เหมาะสมทีสุ ดได้อย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผลมากกว่า
การประมาณค่าโดยความรู ้สึก
อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จั ย นี ยัง คงพิ จ ารณาเฉพาะ
พารามิเตอร์ เชิงวิ ศวกรรมซึ งเหมาะกับงานวิจัยทีศึกษา
ความเป็ นไปได้ข องการพัฒ นาเทคโนโลยี แต่ ห าก
งานวิจยั เป็ นการพัฒนาต่อยอดสู่ เชิงพาณิ ชย์ เทคนิ คทีใช้
ในงานวิจัยนี สามารถประยุกต์โดยเพิมเติมพารามิเตอร์
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึงน่ าจะทําให้เกิดประโยชน์เพิมเติม
ได้ต่อไป
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