The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

TABLE OF CONTENTS
Message from KMUTNB President........................................................................................... ii
Message from General Chair .................................................................................................... iv
Conference Organizers............................................................................................................ viii
Conference Organization Committee ........................................................................................ x
Steering Committee .................................................................................................................. xi
Technical Program Committee ................................................................................................ xii
Technical Program Contents ................................................................................................... xiv
Regular Papers ........................................................................................................................... 1
Author Index .......................................................................................................................... 672

i

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

สารจากอธิ การบดี
จากที่ รั ฐ บาลมี น โยบายสนั บ สนุ น การพัฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ นตัว ขับ เคลื่ อ นหลั ก
ของเศรษฐกิ จ ของประเทศ และในปั จ จุ บ ัน ดิ จิ ท ัล มี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมมากขึ้ น
ยัง สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการยกระดับความสามารถของการแข่ งขันของธุ รกิ จให้มีศกั ยภาพ
โดยเฉพาะ 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายใหม่ (New S-Curve) ซึ่ งเป็ นกลไกขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ
ด้ า นนวั ต ก รรม เพื่ อ ยกระดั บ ขี ดความส ามารถใ นการแข่ ง ขั น ของประ เทศไทยใ นอน าค ต
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานดิ จิทลั ประสิ ทธิ ภาพสู งให้ครอบคลุ มทัว่ ประเทศ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ว ยเทคโนโลยีดิ จิ ท ัล สร้ า งสั ง คมคุ ณ ภาพที่ ท วั่ ถึ ง เท่ า เที ย มด้ว ยเทคโนโลยีดิจิท ลั
ปรั บเปลี่ ยนภาครั ฐสู่ การเป็ นรั ฐบาลดิ จิทลั พัฒนากําลังคน ให้พร้ อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จและสังคมดิ จิท ลั
และสร้างความเชื่อมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
งานประชุ ม วิช าการด้า นคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้ งที่ 16 นับ เป็ นโครงการที่
ตอบสนองรองรั บ นโยบายรั ฐบาลในยุท ธศาสตร์ ด้า นดิ จิท ลั เพื่ อเป็ นการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการสร้ า ง
และการเผยแพร่ นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ จิทลั เป็ นเวทีวิชาการ
สํา หรั บ อาจารย์ นัก วิจยั และนัก ศึ ก ษา ที่ มี ผ ลงานวิจยั นํา เสนอและเผยแพร่ ง านวิจยั ดัง กล่ า วสู่ สาธารณะ
แลกเปลี่ยนความรู ้ และแสวงหาความร่ วมมือ เป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจยั
ด้า นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ พร้ อมที่ จะนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ง านจริ ง ขับ เคลื่ อนประเทศ
ไปสู่ การแข่งขันในภูมิภาคและสากลต่อไป
ท้ายที่ สุดนี้ ขอขอบพระคุ ณกรรมการเครื อข่ายหน่ วยงานวิชาการ คณะกรรมการจัดงานทุ กภาคส่ วน
โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ที่ ไ ด้ ร่ วมจั ด งานประชุ ม ทางวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขออวยพรให้ ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั้ งนี้
ประสบความสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ทุกประการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชาติ เซี่ ยงฉิ น)
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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MESSAGE FROM KMUTNB PRESIDENT
Base on Government’s policy to move forward Thailand’s Economy, Digital is
a key mechanism in economy and society to enhance efficiency of business competition
especially 10 new aimed industries (New S-Curve) which are mechanism in innovation economy
to increase potential of Thailand’s business competition in the future. The Government has
developed a strategy to improve an efficient basis of digital structure to completely cover
the expected services. To move forward the economy by digital technology, create a thorough
and digitalized society, reform government units to be digitalized, prepare human resources
for digitalized society and economy, and digital literacy.
The National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT)
responses the Government’s policy in digital strategy to support and encourage publication of
Computer Innovation, Information Technology, and Digital Innovation. NCCIT is a conference
for professors, researchers, and students who prefer to present and publish their papers,
exchange knowledge or find cooperation. It is a potential developing encouragement
to enhance Computer and Information Technology researches for applicable usage and
move forward to globalization.
Finally, I would like to thank everyone including the NCCIT collaborative universities,
all co- organizers, especially the staff members of the Faculty of Information Technology
and Digital Innovation, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok to organize
and manage this conference. I wish the conference achieves its purposes.

(Professor Dr.-Ing. habil. Suchart Siengchin)
President, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
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สารจากประธานจัดงานประชุมวิชาการ
งานประชุ มวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( NCCIT และ IC2IT) เป็ นความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยวิ ช าการจัด งานประชุ ม วิ ช าการ NCCIT
และ IC2IT ซึ่ งจัดเป็ นประจํา ทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่ งครั้ งนี้ เป็ นการจัดงานประชุ มวิช าการครั้ งที่ 16
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิจยั ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของอาจารย์ นักศึ กษา และนักวิจยั จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พบปะกันทั้งภาครั ฐ
และภาคธุ รกิจ เป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทฤษฎีสู่งานประยุกต์
เพื่อขับเคลื่อนสังคม
งานประชุ มวิชาการ NCCIT และ IC2IT มีคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั ให้ความสนใจส่ งผลงานวิจยั
เข้าร่ วมเป็ นจํานวนมาก โดยมี การนําเสนอในภาคบรรยาย สําหรั บบทความวิจยั ที่ ได้รับการนําเสนอนั้น
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อยสองในสามท่าน งานวิจยั ที่มีคุณภาพ
ระดับดีเด่นจะได้รับการขยายเพิ่มเติมและตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
ขอขอบคุณนักวิจยั ทุกท่านสําหรับการเข้าร่ วมนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพสู ง ทั้งนี้มีบทความจํานวนหนึ่ ง
ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การตอบรั บ เข้า ร่ ว มนํา เสนอ เนื่ อ งจากความเข้ม ข้น ของการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่
ต้องการรั ก ษาคุ ณภาพและมาตรฐานงานวิจยั NCCIT ขอขอบพระคุ ณคณะกรรมการพิ จารณาบทความ
ที่ เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ที่ มีคุณภาพในการลงพิมพ์ในเอกสารรวมเล่มรายงานผลวิจยั
ซึ่ งได้รวบรวมบทความที่ได้นาํ เสนอในที่ประชุมวิชาการ NCCIT ครั้งนี้ไว้ทุกบทความ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย เครื อ ข่ า ยในประเทศไทยทั้ง 10 แห่ ง ที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น เป็ นอย่า งดี
ทั้ ง ด้ า นคณาจารย์ บุ ค ลากรในการร่ วมเป็ นคณะกรรมการเครื อข่ า ย คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
และคณะกรรมการพิจารณาบทความ อีกทั้งด้านงบประมาณ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชาติ เซี่ ยงฉิ น
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ สําหรับการสนับสนุ นการประชุมวิชาการ NCCIT
อย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ฑา สดสี อาจารย์ ดร.วัชรี วรรณ จิตต์สกุล และที มงาน
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ จิทลั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ที่ ได้ประสานงานกับนักวิจยั และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเพื่อรวบรวม ทําเล่มรายงานผลการวิจยั สําหรั บงานประชุ ม
ให้เสร็ จในเวลาที่เหมาะสม
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ท้ายนี้ กระผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานประชุ มวิชาการ NCCIT จะเป็ นเวที การนําเสนอผลงานวิจยั
และนําไปสู่ การพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นนักวิจยั ที่ดีมีคุณภาพสู งยิ่ง ๆ ขึ้นไป NCCIT จะเป็ นแพลตฟอร์ มสําหรับ
การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้ างแรงบันดาลใจให้นักวิจยั
เพื่อสร้างความคิดใหม่การคิดค้นนวัตกรรม และพบพันธมิตรใหม่ ๆ เป็ นเครื อข่ายการวิจยั สู่ การพัฒนาชาติ
อย่างยัง่ ยืนต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ประธานเครื อข่ายงานประชุมวิชาการ NCCIT
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MESSAGE FROM GENERAL CHAIR
The National Conference on Computing and Information Technology ( NCCIT)
has been organized by academic network in conjunction with the International Conference
on Computing and Information Technology (IC2IT) since 2005. Which is the 16th time in this year.
The aim is to provide a platform for the presentation of new research results in computer
and information technology to researchers, academic researchers, and students, from both
domestically and internationally. The researchers can meet together both the government
and the business sectors. Research papers contributed in the Conference are in the main areas
and trends on computer and IT from theory to applications for social mobilization.
There are a large number of faculty members, researchers, and students, as usual,
attending the NCCIT conference. This year, NCCIT has numerous of article submissions
which will be presented by narration. The accepted papers received by a reviewer’s panel of
at least two of three. Outstanding papers will be extended to publish in the Information
Technology Journal.
I would like to thank to all researchers for submitting their new research works with
high quality to publish in the NCCIT proceedings. It is regret that there are some articles not
been accepted to present due to the concentration of reviews from the technical committee
in maintaining the quality and standards of NCCIT. In addition, I would like to give special thanks
to the technical committee members for considering articles that sacrifice valuable time
to obtain quality research resulting in the publication of the research papers presented at NCCIT.
With great helps from the 10 university partners in Thailand for their financial support and staffs
to become a network committee, executive director committee, and technical program committee.
I would like to thank Professor Dr.-Ing.habil. Suchart Siengchin, President of King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok ( KMUTNB) for his support of NCCIT & IC2IT
and for providing us with the necessary resources from KMUTNB. A very special thank
goes to Assistant Professor Dr.-Ing.Sunantha Sodsee, Dr.Watchareewan Jitsakul, and academic
support team from Faculty of Information Technology and Digital Innovation, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok for collaborating, collection and making quality
proceedings to publish on time. Thank you to NCCIT & IC2IT network universities that provide
support for personnel and budgets.
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Finally, I hope that NCCIT & IC2IT will continue to serve community as a platform for
research, leading to self-development to set high quality research standard. It will inspire forum
for knowledge exchange in computer and information technology. It will inspire researchers
for creating new ideas, innovation discovery and finding new partners as well as to build up
a research network for national sustainable development.

(Associate Professor Dr. Phayung Meesad)
Dean, Faculty of Information Technology and Digital Innovation
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
NCCIT 2020 General Chair
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บทคัดย่อ

change according to weather. After that, the

งานวิ จัย นี ้จั ดท าขึ ้น เพื่ อ ศึ กษาถึ งปั จ จั ยอุ ณ หภู มิ และ
ความชื ้ น ของสภาพแวดล้ อม ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การส่ ง
ข้ อมูลไร้ สายชนิดที่ใช้ พลังงานตา่ แบบซิ กบี ที่มีผลทาให้ ค่า
ความแรงสั ญญาณที่ อุปกรณ์ ได้ รับมีค่าเพิ่ มขึน้ หรื อลดลง
ทาให้ อุปกรณ์ อาจมีการใช้ พลังงานแบตเตอรี่ ที่มีอยู่จากัด
ได้ ไม่ เหมาะสม โดยมี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล การรั บ ส่ งใน
สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิและความชื ้น
หลังจากนั้นนาผลที่ได้ มาใช้ เพื่ อหาความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ความแรงของสั ญญาณ, อุณหภูมิและความชื ้น เพื่ อใช้ ใน
การออกแบบสมการ สาหรั บปรั บค่ าระดับพลังงานที่ใช้ ส่ง
ข้ อมูลให้ เหมาะสม ทาให้ เกิดการประหยัดพลังงานและลด
อั ต ราการสู ญหายของการส่ งข้ อมู ล ซึ่ งเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ในการส่ งข้ อมูลโดยรวมของอุปกรณ์ ผลการ
ทดลองแบบจาลองแสดงให้ เห็นถึงการใช้ พลังงานน้ อยลง
และค่ าอัตราการสูญหายของข้ อมูลลดลงอย่ างมีนัยสาคัญ
คำสำคัญ: ซิกบี การส่งข้อมูลแบบไร้สาย อุณหภูมิ
ความชื้น

collected data was used to find the interrelation
between received signal strength, temperature and
humidity. Then, the new equation is designed for
adjusting the transmission power level in order to
conserve energy and reduce loss rate. This will
improve the overall transmission performance of the
device. The simulation experimental result shows the
power
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ในปั จจุบัน มี การนาอุป กรณ์ เซ็ นเซอร์ แบบไร้ สายเพื่ อ
น าม าใช้ ใ น ก ารเก็ บ ข้ อ มู ลที่ ส น ใจ ไ ด้ แ ก่ ข้ อ มู ล
สภาพแวดล้อม, ข้อมูลทางการแพทย์ เป็ นต้น โดยอุปกรณ์
เหล่านี้จะใช้พลังงานต่าในการส่งข้อมูลตามข้อกาหนดของ
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
802.15.4 โดยได้มี ก ารก าหนดเป็ นมาตรฐานตัว รั บ ส่ ง
สัญญาณวิทยุแบบซิ กบี (ZigBee) สาหรั บใช้ในเครื อข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย เนื่องจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ แบบไร้สายจะ
นิยมใช้แบตเตอรี่ กอ้ นเล็ก เช่น ชนิด AA 2 ก้อน สาหรับใช้
งานและมี จุ ด ประสงค์ในการใช้งานเป็ นระยะเวลานาน
ระดั บ เดื อ นหรื อปี จากข้ อ จ ากั ด เรื่ องพลั ง งานจาก
แบตเตอรี่ น้ ี จึงมี งานวิจัยศึ กษาค้น คว้า เพื่ อลดพลังงานที่
อุ ป กรณ์ ใ ช้ ใ นการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล โดยที่ ไ ม่ ท าให้ เกิ ด ผล
กระทบต่อการสู ญหายของข้อมูล หรื อเกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่ใช้ส่งข้อมูลด้วยค่าระดับ

increase or decrease in the received signal strength

sending

significant
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This paper studies the effect of ambient temperature
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พลัง งานสู ง สุ ด นอกจากนี้ มี ง านวิ จัย หลายชิ้ น ระบุ ว่ า
อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อม มีผลกระทบต่อ
ความแรงของสัญญาณไร้สาย ดังนั้นในงานวิจยั นี้จะศึกษา
ถึงผลกระทบของทั้งสองปัจจัยนี้ เพื่อนามาใช้ปรับค่าระดับ
พลังงานให้เหมาะสมในการส่งข้อมูลต่อไป
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เลื อ กโหนดข้างเคี ย งที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ด้ว ยค่ าระดับ
พลังงานที่ ต่ าที่ สุด เพื่อ เป็ นการประหยัดพลัง งาน โดยใช้
วิ ธี ก ารส่ ง ข้อ มู ล ครั้ งแรกด้ ว ยค่ า ระดั บ พลัง งานสู ง สุ ด
หลัง จากนั้ น ให้ โ หนดผู ้รั บ ตอบกลับ พร้ อ มส่ ง ค่ าระดับ
พลัง งานที่ ไ ด้ รั บ กลับ มายัง โหนดผู ้ส่ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการ
คานวณหาค่าพลังงานที่เหมาะสมดังนี้

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
Pmin = RSSmin – RSSmax + Pmax
(4)

ผลงานของ Lin และคณะ [1] ศึ กษาสภาพแวดล้อ ม
ต่างๆที่มีผลกระทบต่อความแรงของสัญญาณ (Received
signal strength-RSS) โดยงานวิจยั นี้ สรุ ปว่าปั จจัยที่ส่งผล
กระทบน่ าจะมาจากการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ , ความชื้ น
และปั จ จัยอื่น ๆ ต่อ มา Bannister และคณะ [2] ได้ศึกษา
เฉพาะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความแรงสั ญ ญาณและ
อุณ หภูมิ ในช่ วงอุ ณ หภูมิ ระหว่า ง 25°C ถึ ง 65°C พบว่ า
ความแรงสัญญาณจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และมีการ
เสนอสมการเพื่อชดเชยความแรงของสัญญาณที่ลดลงดังนี้:

โดยที่ RSSmin เป็ นค่าระดับขั้นต่าของความแรงสัญญาณที่
สามารถรั บ ข้อ มู ล ได้ โดยมาตรฐาน IEEE 802.15.4 ได้
ก าหนดค่ าไว้ป ระมาณ -85 dBm [5] P max เป็ นค่ าระดั บ
พลังงานสู งสุ ดที่สามารถส่ งได้ โดยยกตัวอย่างเช่น 0 dBm
สาหรับ IEEE 802.15.4/ZigBee และ RSSmax เป็ นค่าความ
แรงสัญญาณที่โหนดผูร้ ับ ได้รับข้อมูล จากการส่ งที่ใช้ค่า
พลังงานระดับ สู งสุ ดของโหนดผูส้ ่ ง ต่อมาวิลาวรรณ รั ก
ผกาวงศ์แ ละคณะ [6] ได้เพิ่ ม ปั จ จัย อุ ณ หภู มิ ที่ ส่ งผลต่ อ
ความแรงสั ญ ญาณ และได้เสนอสมการในการปรั บ ค่ า
พลังงานที่เหมาะสม โดยจะต้องเก็บค่าอุณหภูมิเริ่ มต้นของ
โหนดผูส้ ่ ง (Ts) และอุณหภูมิเริ่ มต้นของโหนดผูร้ ั บ (Tr)
หลังจากนั้นการปรับกาลังส่งคานวณได้จาก

Pr − TL(T) ≥ Ps
(1)

โดย Pr คือค่าพลังงานที่เครื่ องฝั่งรับข้อมูล, Ps คือค่าความ
แรงสัญญาณขั้นต่าที่สามารถรับได้ และ TL (T) เป็ น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอุณหภูมิ T °C ซึ่งคานวณได้จาก:

Pmin(Tns,Tnr) = Pmin +τ((Tns −Ts)+(Tnr – Tr))

(5)

TL(T) = 0.1996 * (T − 25)
(2)

โดยที่ Tns และ Tnr เป็ นค่าอุณหภูมิใหม่ของโหนดผูส้ ่ งและ
โหนดผูร้ ั บ และค่ า τ คื อ ค่าเอฟเฟคอุ ณ หภูมิ ตามแต่ ล ะ
แพลตฟอร์ม วิทยุเช่นประมาณ 0.2 dBm สาหรับ CC2420

โดยค่า T เป็ นค่าอุณหภูมิในช่วงระหว่าง 25°C ถึง 65°C
ต่อมา Lee และ Chung [3] ได้มีเสนอสมการในการปรับ
กาลังในการส่งดังนี้:

อย่างไรก็ดีสมการจากการศึกษาผลงานทั้งหมด ก่อนหน้านี้
ใช้ ไ ด้ เ ฉพาะกั บ ตั ว รั บ ส่ งสั ญ ญาณวิ ท ยุ แ พลตฟอร์ ม
CC2420 เท่านั้นและศึกษาเฉพาะผลกระทบของอุณหภูมิ
ต่อการรั บส่ งสั ญญาณ นอกจากนี้ งานวิจยั เหล่านั้น ไม่ได้
ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของความชื้ นร่ วมด้ ว ย ดั ง นั้ นใน
งานวิ จัย นี้ จะศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของทั้ ง อุ ณ หภู มิ แ ละ

Plevel = ((Pout + 40) / 12)2.91
(3)

โดยค่า Plevel เป็ นระดับพลังงานที่ส่ง และ Pout เป็ นพลังงาน
ขาออกของอุปกรณ์ ในหน่ วยเดซิ เบล (dBm) หลังจากนั้น
Rukpakavong และคณะ [4] ได้เสนอวิธีการค้นหาโหนด
ข้างเคี ยงเพื่ อเชื่ อมต่อ เป็ นเครื อข่ายเซ็ น เซอร์ ไร้ สาย โดย
2
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ความชื้น ต่อการส่ งสัญญาณของซิ กบี ซึ่ งเป็ นแพลตฟอร์ ม
ที่มีราคาถูกและนิยมใช้ในเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

NCCIT2020

ค่ า เฉลี่ ย แบบ ถ่ ว งน้ าหนั ก (Weighted Average) โดย
คานวณได้จาก:

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การทดลองในงานวิจยั นี้ ใช้อุปกรณ์ XBee Pro Series 2
[7] ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่มีการส่งสัญญาณไร้สายตามมาตรฐาน
IEEE 802.15.4 /ZigBee

โดย RSSi, W i คื อ ค่ า ความแรงของสั ญ ญาณ และค่ า
น้ าหนัก ของข้อมูลลาดับที่ i

3.1 หำผลกระทบของอุณหภูมิและควำมชื้น
ผูว้ ิจยั ได้ท าการทดลองรับส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ที่ใช้
XBee ในการรั บส่ งข้อมูล 2 โหนดที่ มีระยะห่ างระหว่าง
โหนด 10 เมตร โดยโหนดหนึ่ งท าหน้าที่ ส่งข้อมูลไปยัง
โหนดผูร้ ับทุกๆ 500 มิลลิวินาที ขนาดข้อมูลในการส่ งคือ
6 ไบต์ ในแต่ ล ะรอบของการทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น
ระยะเวลา 20 นาที เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นจะค่อยๆ
เปลี่ ย นแปลงที ละเล็ ก น้ อ ย และแบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แหล่งจ่ายไฟหลักให้กบั อุปกรณ์มีจากัด จึงต้องแบ่งเวลาที่
ใช้ทดลองออกเป็ นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่ งจะมีการทดลองและ
เก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก วัน แบ่ ง เป็ นวัน ละ 2 ช่ ว งคื อ ช่ ว งเวลา
กลางวัน และกลางคื น เป็ นระยะเวลา 2 เดื อ น โดยเลื อ ก
สถานที่ทดลองตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็ นพื้นที่โล่งมี
สัญญาณรบกวนน้อย มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
ความชื้ นที่เหมาะสม ในการทดลองรับส่ งข้อมูล อุปกรณ์
จะตั้งอยู่ที่ตาแหน่ งเดิมทุกครั้งของการทดลอง เพื่อศึกษา
ช่ ว งของอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ นที่ เปลี่ ย นแปลงตาม
สภาพแวดล้อม โดยจะมีการตั้งค่า XBee [7] ดังนี้
• โหนดที่ ส่ งข้ อ มู ล จะตั้ งค่ า XBee เป็ น End
Device API Mode และโหนดที่ ท าหน้ า ที่ รั บ
ข้อมูลตั้งค่าเป็ น Coordinator API Mode
• มีการกาหนดค่าพลังงานที่ ใช้ส่งข้อมูลจากผูส้ ่ ง
ให้มีค่าแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็ นระดับพลังงานที่
ใช้ (Power Level) 4 ระดับ คือ Low, Medium,
High และ Highest
มีการเก็บข้อมูลความแรงของสัญญาณที่ได้รับ (RSS) โดย
อ่านค่าจากเก็บไว้ที่เครื่ องแล็ปท็อปที่ต่อเข้ากับโหนดผูร้ ับ
ดังแสดงในภาพที่ 1 หลังจากนั้น น าข้อ มูล มาคานวณหา

ภำพที่1: ตั้งค่าอุปกรณ์ XBee เพื่อใช้รับส่งข้อมูล
ข้อมูลจะมีค่าน้ าหนักไม่เท่ากัน ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของ
ข้อ มู ล โดยค่ าน้ าหนัก จะแบ่ งเป็ น 4 ระดับ ถ้าข้อ มู ล ใดมี
ค่ า ความถี่ ม ากที่ สุ ดจะให้ ค่ า น้ าหนั ก เป็ น 0.4 ส่ ว นค่ า
น้ าหนักลาดับถัดไปคือ 0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลาดับ ค่าของ
ข้อมูลที่ เกิ นลาดับที่ 4 ขึ้นไปจะถูกตัดทิ้ง กรณี ความถี่ ใน
ลาดับใดระหว่าง 1-4 มี ค่าเท่ ากัน จะน าข้อมู ลความแรง
สั ญ ญ าณของค่ า ความถี่ เ หล่ า นั้ นมาค านวณ ค่ า เฉลี่ ย
(Average) ก่อนจะไปคูณกับค่าน้ าหนัก
3.1.1 หำค่ำควำมต่ ำงของแต่ ละระดับพลังงำน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ในช่วง
เวลาหนึ่ งที่ อุณหภูมิและความชื้ นคงที่ โดยส่ งในค่าระดับ
พลังงานที่ต่างกัน 4 ระดับ ผลคานวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ดังตารางที่ 1
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ความแรงของสัญญาณเปลี่ ยนแปลงเฉลี่ยประมาณ 0.08
dBm ที่ค่าความชื้นระหว่าง 50% ถึง 70%
3.2 กำรออกแบบกำรชดเชยพลังงำน
จากสมการ (5) ได้มี การปรั บ สมการชดเชยพลังงาน
ภายใต้ส มมุ ติ ฐ านว่ าโหนดผู ้รั บ และโหนดผู ้ส่ ง อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมเดี ยวกัน และน าปั จจัยความชื้ น ที่ มีผลต่ อ
ความแรงของสัญญาณมาใช้พิจารณาเพิ่มเข้าไปในสมการ
(5) โดยเพิ่ ม ค่ า ผลกระทบของความชื้ น และบั น ทึ ก ค่ า
ความชื้ น เริ่ ม ต้น และค่ า ความชื้ น ที่ เปลี่ ย นแปลง โดย
อุณหภูมิเริ่ มต้นและค่าความชื้ นเริ่ มต้นที่บนั ทึกไว้ เรี ยกว่า
T s และ Hs จะได้ผ ลกระทบของอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
สาหรับการปรับกาลังส่งคานวณได้จาก

ตำรำงที่ 1: ความแรงสัญญาณในการส่งที่ค่าอุณหภูมิและความชื้น
คงที่
ระดับพลังงานส่ ง

ความแรงสั ญญาณ (dBm)

Low
Medium

-89.6
-67.7

High
Highest

-66.3
-54.9
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จากผลการทดลองดั ง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า ถ้ า ปรั บ ระดั บ
พลัง งานจาก Low →Medium, Medium → High, High →
Highest จะมี ผลท าให้ ค่าความแรงสัญ ญาณเพิ่ มขึ้ น 21.9,
1.4, 11.4 dBm ตามลาดับ ในทางตรงกันข้ามหากลดระดับ
พลังงาน จะทาให้ความแรงสัญญาณลดลงตามค่าดังกล่าว
เช่นกัน
3.1.2 หำค่ ำ ผลกระทบของอุ ณ หภู มิ ต่ อควำมแรง
สัญญำณ
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลความแรงสัญญาณที่ได้รับ โดยส่ งข้อมูล
ด้วยระดับค่าพลังงานสู งสุ ดตลอดระยะเวลาเก็บ 2 เดื อน
น าค่ า ช่ ว งที่ มี ค่ า ความชื้ น เท่ า กัน (50%) แต่ ค่ า อุ ณ หภู มิ
ต่างกันได้ผลว่า ที่อุณหภูมิ 25°C ได้ผลค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
-54.50 dBm และที่ อุ ณ หภู มิ 30°C ได้ผ ลค่ า เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้ าหนัก -55.30 dBm จึงสรุ ปได้ค่าความแรงสัญญาณแปร
ผันตรงข้ามกับอุณหภูมิ โดยมีอตั ราการเปลี่ยนแปลง 1°C
ความแรงของสัญญาณเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยประมาณ 0.16
dBm ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 25°C ถึง 30°C
3.1.3 หำค่ ำ ผลกระทบของควำมชื้ น ต่ อควำมแรง
สัญญำณ
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลความแรงสัญญาณที่ได้รับ โดยนาเอาช่วง
ที่มีค่าอุณหภูมิเท่ากัน (30°C) แต่ค่าระดับความชื้ นต่างกัน
ได้ผลว่าที่ค่าความชื้น 50%, 60% และ 70% ได้ผลค่าเฉลี่ย
ถ่ ว งน้ า หนั ก -55.3, -54.4 และ -53.7 dBm จากผลการ
ทดลองพบว่ า ค่ า ความชื้ นเพิ่ ม ขึ้ นจะท าให้ ค วามแรง
สัญ ญาณเพิ่ม ขึ้น โดยในช่ วงระหว่าง 50-60% จะเพิ่ มขึ้ น
0.09 dBm/1% และช่ วงระหว่ าง 60-70% จะเพิ่ ม ขึ้ น 0.07
dBm/1% ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าค่าความแรงสัญญาณแปรผัน
ตามค่าความชื้น โดยมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงความชื้น 1%

PTmin(Tns, Hns) = PTmin +(Tns −Ts) - (Hns – Hs)

(6)

โดยที่ Tns และ Hns เป็ นค่าอุณหภูมิและความชื้ นที่เปลี่ ยน
ค่าใหม่ ส่วน  และ  คือค่าเอฟเฟคอุณหภูมิและความชื้น
ของแต่ ล ะแพลตฟอร์ ม เช่ น ประมาณ 0.016 และ 0.08
dBm ส่วน XBee หาได้จากการทดลองในหัวข้อ 3.1.2 และ
3.1.3
3.3 ผลกำรทดลอง
เพื่ อ ต รวจสอ บ ส มการข้ า งต้ น จะมี วั ด ผลและ
เปรี ยบเทียบ ระหว่างสามเทคนิคคือ Static ตามสมการ (4)
สมการที่ ใ ส่ ผลกระทบต่ อ อุ ณ หภู มิ Temp Effect ตาม
สมการ (5) และสมการที่ ใส่ ผ ลกระทบต่ อ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้ น T&H Effect ที่ นาเสนอในงานวิจยั นี้ ตามสมการ
(6) โดยจาลองการรับส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ XBee บน
ซอฟต์ แ วร์ ชื่ อ Cupcarbon U-One Simulator ซึ่ งท างาน
บนระบบปฎิบตั ิการ Linux โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) วางโหนดรั บ ข้ อ มู ล แบบสุ่ มต าแหน่ ง 1
โหนด
2) วางโหนดที่ ใ ช้ส่ งข้อ มู ล แบบสุ่ ม ต าแหน่ ง
จานวน 12 โหนด
3) โห น ดผู ้ ส่ งทั้ ง 12 โห น ดจะค าน วณ ค่ า
พลังงานที่ใช้ส่งตามสมการ (4) เพื่อให้ได้ค่า
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ระดับพลังงานที่ เหมาะสมในการส่ งข้อมู ล
ไปยังโหนดผูร้ ับ
4) หลัง จากนั้ นปรั บ เปลี่ ย นค่ า อุ ณ หภู มิ และ
ความชื้ นของสภาพแวดล้อมให้มีท้ งั เพิ่มขึ้น
และลดลง
5) คานวณค่าอัตราการสู ญหายข้อมูลและการใช้
พลังงานของแต่ละโหนดผูส้ ่ งทั้ง 12 โหนด
และคานวณหาค่าเฉลี่ย
6) ทาการทดลองซ้ าในขั้น ตอนที่ 4 และ 5 แต่
ให้มีการปรับค่าพลังงานตามสมการ (5)
7) ทาการทดลองซ้ าในขั้น ตอนที่ 4 และ 5 แต่
ให้มีการปรับค่าพลังงานตามสมการ (6)
จากนั้นจึงทาการทดลองในขั้นตอนที่ 1-7 ซ้ า โดยสุ่ ม
ต าแหน่ ง ในการวางโหนดที่ แ ตกต่ างกัน 10 ครั้ งเพื่ อ ค่ า
ค่าเฉลี่ยของผลการทดลองที่ได้จากทั้ง 3 วิธี
3.3.1 ผลกำรทดลองเมื่อใช้ พลังงำนส่ งแบบคงที่
ผูว้ ิจัยทาการทดลองส่ งข้อมูลจากโหนดทั้งหมด โดย
เริ่ มต้นใช้ค่าพลังงาน Highest เพื่อส่ งข้อมูลออกไปก่ อน
แล้วจึ ง น าเอาค่ า RSS ที่ โหนดผูร้ ั บ รั บ สั ญ ญาณได้ม าใช้
ค านวณเพื่ อ หาค่ าระดับ พลังงานที่ เหมาะสมสาหรั บ ส่ ง
ข้อมูล จากนั้นโหนดส่ งข้อมูลจะใช้ระดับพลังงานใหม่ที่
คานวณได้ตามสมการ (4) โดยไม่มีการปรับค่าพลังงานใน
การส่ ง ถึ งแม้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้ น ผลการ
ทดลองจะมีอตั ราการใช้พลังงานเฉลี่ยของโหนดส่ งข้อมูล
และอัตราเฉลี่ ยของการสู ญ หายของข้อมูล 0.0120 J และ
45% ตามลาดับ
3.3.2 ผลกำรทดลองเมื่อปรับค่ำพลังงำนตำมอุณหภูมิ
ผู ้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารค านวณหาค่ าพลัง งาน ที่ เหมาะสม
ส าหรั บ โหนดส่ งข้อ มู ล เช่ น เดี ย วกับ วิ ธี ใ นหั ว ข้อ 3.3.1
จากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้ น จะมี
การปรับเปลี่ยนค่าระดับพลังงานของโหนดที่ใช้ส่งข้อมูล
ให้มีความเหมาะสม โดยใช้เพียงแค่อุณหภูมิเป็ นปัจจัยตาม
สมการ (5) ผลการทดลองจะมี การใช้พ ลังงานเฉลี่ ย ของ
โหนดส่ งข้อมูล และอัตราเฉลี่ยของการสู ญหายของข้อมูล
0.0107 J และ 29% ตามลาดับ
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3.3.3 ผลกำรทดลองเมื่อปรั บค่ ำพลังงำนตำมอุณหภูมิ
และควำมชื้น
ผู ้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารค านวณหาค่ า พลัง งานที่ เหมาะสม
ส าหรั บ โหนดส่ ง ข้อ มู ล เช่ น เดี ย วกับ วิ ธี ใ นหั ว ข้อ 3.3.1
จากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้ น จะมี
การปรับเปลี่ยนค่าระดับพลังงานของโหนดที่ใช้ส่งข้อมูล
ให้มีความเหมาะสม โดยการปรับค่าระดับพลังงาน จะใช้
อุณ หภู มิ แ ละความชื้ น เป็ นปั จจัย ตามสมการ (6) ผลการ
ทดลองจะมีอตั ราการใช้พลังงานเฉลี่ยของโหนดส่ งข้อมูล
และอัตราการสู ญหายของข้อมูลเฉลี่ย 0.0107 J และ 18%
ตามลาดับ
ตำรำงที่ 2: ผลการทดลองเปรี ยบเทียบทั้ง 3 วิธี
Technique
Static
Temp. Effect
T&H Effect

Packet Loss (%)
45%
29%
18%

Energy (J)
0.0120
0.0107
0.0107

3.4 วิเครำะห์ ผลกำรทดลอง
จากผลการทดลองวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อโหนดส่ งข้อมูล
ใช้ค่ าพลัง งานในการส่ ง สั ญ ญาณ โดยไม่ มี ก ารปรั บ ค่ า
พลังงานตามการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้ นของ
สภาพแวดล้อม จะใช้ค่าพลังงานในการส่งข้อมูลสู งกว่าอีก
2 วิธีเล็กน้อย แต่จะมีอตั ราการสู ญหายของข้อมูลโดยเฉลี่ย
สู งกว่าอีก 2 วิธีอย่างเด่นชัด โดยที่การปรับค่าพลังงานของ
โหนดโดยใช้ปัจจัยอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว จะช่ วยส่ งผล
ให้อตั ราการสู ญหายของข้อมูลลดลง 16% และอัตราการ
ใช้ พ ลัง งานโดยเฉลี่ ย ลดลงเล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งมาจากเมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะมีผลทาให้ความแรงสัญญาณลดลง ถ้าไม่
มีการปรับพลังงานในการส่ งเพิ่ม จะทาให้สัญญาณอาจจะ
ไปไม่ ถึ ง ปลายทาง จึ ง เกิ ด เป็ นข้ อ มู ล สู ญหาย ในทาง
กลับกันถ้าหากอุณหภูมิลดต่าลง จะทาให้สัญญาณแรงขึ้น
ซึ่ งอาจเกินความจาเป็ น ถ้าใช้ระดับพลังงานในการส่ งเท่า
เดิมจะเป็ นการสิ้ นเปลื องพลังงาน ดังนั้น จึงสามารถปรั บ
ระดับพลังงานในการส่ งให้ลดลง เพียงระดับที่ให้สัญญาณ
ไปถึงปลายทาง จะเป็ นการประหยัดพลังงานในการส่ งลง
ได้ การที่ มี การปรั บ ระดับ พลังงานในการส่ ง ทั้งเพิ่ ม ขึ้ น
5
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และลดลงตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทาให้อตั ราการใช้
พลังงานโดยเฉลี่ยลดลงไม่มากนัก ส่วนในกรณี ที่ใช้วิธีการ
ปรับเปลี่ ยนพลังงาน โดยนาเอาทั้งอุณหภูมิและความชื้ น
ของสภาพแวดล้อม มาเป็ นปั จจัยใช้ปรับค่าพลังงานด้วย
แล้ว จะช่ วยลดอัต ราการสู ญ หายของข้อ มู ล ลงอี ก 11%
โดยการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่แตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การใช้อุณหภูมิเป็ นปัจจัยเพียงอย่างเดียว

collection 32. and localization” Proceedings of the
ACM 15th Workshop on Embedded Networked
Sensors 2008.
[3]

J. Lee and K. Chung

“An efficient transmission

power control scheme for temperature variation in
wireless sensor networks,” Sensors, Vol. 3, pp.
3078–3093, 2003.

3.5 สรุป
งานวิ จั ย นี้ ได้ ศึ ก ษาผลกระทบของอุ ณ หภู มิ และ
ความชื้ น ของสภาพแวดล้อ ม ต่ อความแรงของสั ญ ญาณ
ของอุปกรณ์ไร้สายพลังงานต่าแบบซิ กบี หลังจากนั้นได้มี
การเสนอสมการชดเชยพลัง งานจากผลกระทบของ
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น พร้ อ มทั้ งมี ก ารทดสอบ เพื่ อ
ประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภาพของสมการที่ น าเสนอ โดยใช้
ตัวชี้วดั คือ อัตราการใช้พลังงานและอัตราการสู ญหายของ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ก่อนหน้า จากผลการทดลอง
ที่ได้พบว่า สมการที่นาเสนอใหม่ให้ผลที่ดีกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลดอัตราการสู ญหายของข้อมูล ดังนั้นควรที่ จะมี
การปรั บ เปลี่ ย นพลัง งานในการส่ ง ของโหนดผูส้ ่ ง โดย
คานึงถึงผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้น ที่มีต่อความ
แรงของสัญญาณที่ใช้รับส่ งข้อมูลประกอบด้วย ซึ่ งจะช่วย
ให้สามารถใช้พลังงานแบตเตอรี่ ซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานที่
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ระบบประเมินผลการตอบสนองความต้ องการไฟฟ้าในบ้ านอยู่อาศัย
System for Evaluating Demand Response Program of Household
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บทคัดย่อ

collect electric data to make incentive simulation in
the program.

ตามที่ โครงการการตอบสนองความต้ อ งการไฟฟ้ า
หรื อ Demand Response ได้ ถู ก น ามาใช้ ในประเทศไทย
ผู้ใช้ ไฟฟ้ าประเภทบ้ านอยู่อาศัยและใช้ มิเตอร์ ชนิ ดจานหมุน
ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ วมโครงการได้ เนื่ อ งจากการเข้ า ร่ วม
โครงการต้ องใช้ ข้ อ มู ล ค่ าพลั ง งานไฟฟ้ า เป็ นค่ าตาม
ช่ วงเวลาเพื่อนาไปคานวณค่ าชดเชยการเข้ าร่ วมโครงการได้
ผู้วิจัยจึ งได้ พัฒนาทั้ งด้ านอุปกรณ์ และซอฟต์ แวร์ จาก
อุ ป กรณ์ IoT แบบ Open Source Platform เพื่ อ เก็บ ข้ อ มู ล
การใช้ พลังงานไฟฟ้า เพื่อจาลองการคานวณค่ าชดเชยของ
การเข้ าร่ วมโครงการการตอบสนองความต้ องการไฟฟ้ า
(Demand Response)
จากผลการทดสอบพบว่ าระบบสามารถจ าลองการ
ค านวณค่ า ชดเชยของโครงการดั ง กล่ าวได้ และมี ก าร
ทดสอบการวัดค่ าพลังงานไฟฟ้ ามีค่าแตกต่ างจากมิ เตอร์
มาตรฐานสู งสุ ดที่ 0.1 kWh และระดับความพึ งพอใจของ
ระบบ จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ ในเกณฑ์ ดี
คาสาคัญ: การตอบสนองความต้องการไฟฟ้า ไอโอที
จาลองค่าชดเชย เครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้า
เซนเซอร์วดั พลังงานไฟฟ้า

The result showed that System for Evaluating
Demand Response Program of Household can
simulate incentive of program and accuracy of
electric measurement is different from standard
meter about 0.1 kWh and the system satisfaction
level from the opinion of experts is level good.
Keyword: Demand Response, IoT,
Incentive Simulation, Automatic Meter
Reading, Energy Monitor Sensor

1. บทนา
การดาเนิ นการด้านการตอบสนองความต้องการไฟฟ้ า
หรื อ โครงการ Demand Response เป็ นมาตรการเพื่อการ
ลดความต้อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในช่ ว งเวลาที่ ร ะบบมี ค วาม
ต้องการใช้กาลังการผลิตไฟฟ้ าสู ง โดยให้ค่าตอบแทนแก่
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ ให้ความร่ วมมือลดการใช้ไฟฟ้ าในขณะที่เกิด
เหตุการณ์ เป็ นเงิน ค่าชดเชยตามปริ ม าณพลังงานไฟฟ้ าที่
สามารถบริ หารจัดการให้มีการใช้ลดลง โดยการรับสมัคร
ผู ้ที่ จ ะเข้ าร่ ว มต้ อ งมี เครื่ อ งวัด หน่ ว ยไฟฟ้ า แบบ AMR
(Automatic Meter Reading) ซึ่ งท าให้ ผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าประเภท
บ้ า นอยู่ อ าศั ย ที่ มี มิ เตอร์ ชนิ ดจาน ห มุ น ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้
ผู ้วิ จัย จึ ง เล็ ง เห็ น ประโยชน์ ข องไอโอที (Internet of
Things) รู ป แ บ บ Open Source Platform เพื่ อ ให้ ม าใช้
พัฒ นาทั้งด้านอุ ป กรณ์ แ ละซอฟต์แวร์ เพื่ อ แสดงผลการ
จาลองการคานวณค่าชดเชยของการเข้าร่ วมโครงการการ
ตอบสนองความต้องการไฟฟ้ า (Demand Response) จาก

Abstract
According to Demand Response have been
implemented in Thailand. Residential customer who
has analog meter cannot join this program because
the program requires time interval data from meter
for incentive calculation.
The researcher has developed both the equipment
and the software from IoT Open Source Platform to
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การวัด ค่ าพลัง งานที่ ใ ช้ ง านจริ ง เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการ
ตัดสิ นใจการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว และสร้างประโยชน์
มากยิ่งขึ้นให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้าและประเทศ ต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 โครงการความร่ วมมือลดการใช้ ไฟฟ้า (Demand
Response)
นิยามของ Demand Response หรื อการตอบสนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ า คือ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ไฟฟ้ าโดย
ภาคอุ ป สงค์ (Demand Resource) ไปจากรู ป แบบการใช้
ไฟฟ้ าปกติ เพื่อตอบสนองต่อค่าไฟฟ้ า (Electricity Price)
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ า (Marginal
Cost) ขณะนั้น หรื อเพื่อตอบสนองต่อเงินสนับสนุนพิเศษ
(Incentive Payment) ที่ ถูกกาหนดไว้ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อชักจูงให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้ าในช่วงเวลาที่ตน้ ทุนของ
ระบบมี ค่าสู ง หรื อในช่ วงที่ มีความเสี่ ย งด้านความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้ า ตัวอย่างการดาเนิ นการได้แก่ ในปี 2560
ได้มี โครงการ Demand Response รองรั บ การขาดแคลน
ก๊าซธรรมชาติ เดือน มีนาคม—เมษายน 2560 [1] และถือ
เป็ นส่ วนหนึ่ งในแผนการขับ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานด้าน
สมาร์ทกริ ดของประเทศไทย ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) [2]
2.2 การวัดพลังงานไฟฟ้ าด้ วย Current Transformer
Sensor
จากการศึ กษาของผูว้ ิจัย หลักการทางานของ Current
Transformer Sensor (CT) [3] คือ การกาหนดให้ฐานข้อมูล
เก็บข้อมูลไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อวัดค่าการใช้พลังงานโดย
ข้อมูลจะส่ งไปที่ บอร์ ด ESP8266 ผ่านช่ องทางการสื่ อสาร
Wi-Fi ซึ่ งมี Current Transformer Sensor เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้
ประกอบการวัด กระแสไฟฟ้ า โดยอ้อ ม โดยกาหนดให้
สายไฟ Primary เป็ นสายไฟที่ ต้อ งการวัด กระแสไฟฟ้ า
ส่ วน Secondary คือขดลวดที่เรี ยกว่า Current Transformer
เมื่ อ มี ไฟฟ้ ากระแสสลับ วิ่ งผ่านฝั่ ง Primary จะท าให้ เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงของสนามแม่เหล็กขึ้นเมื่ อต่อกับโหลด
ซึ่ งจะวัดได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับเท่ านั้น โดยแต่ละรุ่ น
จะมีการกาหนดค่าอัตราส่วนการแปลงกระแส ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: หลักการวัดกระแสด้วย Current Transformer
Sensor [4]
ส่ วนการวัดแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ สามารถวัด ค่ า
โดยให้เซนเซอร์วดั ค่าไฟฟ้าแบบขนานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ของเซนเซอร์ ดังนั้น ข้อมูลกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ จะถูกนาไปแปลงเป็ นกาลังไฟฟ้า
2.3 Wemos D1 Mini
บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นบอร์ ดอินพุตเอาต์พุต
มาพร้อมกับโมดู ล Wi-Fi (ESP8266) [5] ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์
สาคัญในการใช้ต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยตัวโมดูลที่ผูว้ ิจยั ใช้
คื อ Wemos D1 Mini เนื่ อ งจากมี ก ารสื่ อ สารโดย Wi-Fi
และมี ขนาดเล็ก โดย Wemos D1 Mini ได้ถูกออกแบบให้
คล้ายบอร์ ด Arduino Uno ใช้ ESP8266-12E เป็ นตัวหลัก
ชิ ฟ CH340 เป็ นภาค USB TTL รองรั บ ไฟ 9-12V ที่ ช่อ ง
Adapter , รองรับไฟ 5V ที่ช่อง micro usb และ 3.3V ที่ช่อง
VIN และแปลงบอร์ ดให้ มีขนาดเล็กลง โดยมีลกั ษณะดัง
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2: Wemos D1 Mini [6]
ซึ่ งสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้
โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์ อื่นๆ และสามารถเขียน Arduino
IDE ใช้งานร่ วมกับ Wemos D1 Mini ได้จึงทาให้ใช้ภาษา
C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ทาให้เราสามารถใช้งาน
มันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็ นต้น
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แบ่ งขั้น ตอนในการด าเนิ น งานวิ จัย ออกเป็ น 3 ขั้น ตอน
ดังนี้
3.1 ออกแบบฮาร์ ดแวร์ เพื่ อสื่ อสารข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้ า
จาก เซนเซอร์ วัดการใช้ พลังงานไฟฟ้า
โดย เซนเซอร์ วดั การใช้พลังงานไฟฟ้ า ที่ เลื อกใช้ คื อ
PZEM-004T V3 AC Digital Power Energy Meter Module
เป็ นเวอร์ ชนั่ 3.0 พร้อมกับ CT (Current Transformer) โดย
Module PZEM-004T มีค่าอินพุทที่ได้รับการวัด ได้แก่ ค่า
แรงดัน ไฟฟ้ าและ ค่ ากระแสไฟฟ้ า ซึ่ งจะได้ค่ าเอาท์พุ ท
ได้แก่ ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า
ค่ าพาวเวอร์ แ ฟกเตอร์ ค่ า ความเพี้ ยนฮาร์ ม อนิ ก ส์ และ
เซนเซอร์ ดังกล่าวสื่ อ สารกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย
UART โดยวิ จัย นี้ ใช้บ อร์ ด พัฒ นา รุ่ น Wemos D1 Mini
V3.0 4MB Wi-Fi IoT Development Board Based และใช้
โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมสั่งงาน เก็บ
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลกาลังไฟฟ้ า ข้อมูลหน่ วยการใช้
ไฟฟ้ า ข้อมู ล แรงดัน ไฟฟ้ าและข้อ มู ล กระแสไฟฟ้ า จาก
เซนเซอร์วดั การใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งข้อมูลผ่านการสื่ อสาร
แบบ Wi-Fi ไปเก็บ ที่ ระบบฐานข้อมู ล ThingSpeak และ
ให้แสดงผลผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ ดังภาพที่ 3

2.4 UART
จาก การวิจยั อุปกรณ์ของการส่ งข้อมูลระหว่างเซนเซอร์
วัดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ส่ ง ข้อ มู ล ให้ Wemos D1 Mini
โ ด ย UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 2 แบบ คื อ 1) การสื ่ อ สารอนุ ก รมแบบ
Synchronous เป็ นรู ปแบบที่ใช้วิธีส่งข้อมูล โดยใช้สัญญาณ
Clock มาเป็ นตัวกาหนดจังหวะ การรั บส่ งข้อมูล และ 2)
การสื่ อสารอนุกรมแบบ Asynchronous เป็ นการส่งข้อมูลที่
ไม่ ต้อ งใช้สัญ ญาณ Clock มาเป็ นตัวกาหนดจัง หวะการ
รับส่ งข้อมูลแต่ ใช้วิธีกาหนด รู ปแบบ Format การรั บส่ ง
ข้อมูลขึ้นมาแทน และ อาศัยการกาหนด ความเร็ วของการ
รับ และ ส่ ง ที่เท่ากันทั้งฝั่งรับและฝั่งส่ ง โดยงานวิจยั นี้ ใช้
การสื่ อสารแบบที่ 1
2.5 Wi-Fi
ในการวิจยั นี้ เลื อกรู ปแบบเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย
เป็ นแบบ Wi-Fi โดยเทคโนโลยี Wi-Fi คื อ การเชื่ อ มต่ อ
อุปกรณ์ บนเครื อข่ายเข้าด้วยกัน โดยอาศัยคลื่นวิทยุ แทน
การใช้สายสัญญาณในการรับส่ งข้อมูล ซึ่ งทาให้เกิดความ
สะดวกในการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ใ นการวิ จัย ส าหรั บ การ
เชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi มักจะนิยมใช้อุปกรณ์
ทางเครื อข่ายเป็ นตัวกลางด้วยเร้าท์เตอร์ แบบไร้สาย และมี
การกาหนดมาตรฐานเพื่อรับรองความเร็ วในการใช้งาน [8]
2.6 ThinkSpeak
ThingSpeak คือผูใ้ ห้ บ ริ การ Cloud สาหรั บการพัฒ นา
อุ ป กรณ์ Internet of Things ที่ อ นุ ญ าตให้ ส ามารถส่ ง ค่ า
ต่างๆ ขึ้นเพื่อไปเก็บบนฐานข้อมูลที่เปิ ดให้ ใช้บริ การ [9]
และยัง เปิ ดให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ได้ จ ากเว็ บ
บราวเซอร์ ที่ เชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต จึ ง นับ เป็ นการเข้าถึ ง
ข้อมูลในรู ปแบบ IoT (Internet of Things)
ซึ่ งมี ความสามารถในการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ เก็บ
ข้อมูลที่คลาวน์ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
MATLAB และทาการส่งสัญญาณทริ กได้

ภาพที่ 3: ภาพรวมการส่ งข้อมูลใช้ไฟฟ้าจากเซนเซอร์วดั การใช้
พลังงานไฟฟ้าไปยังฐานข้อมูล

ซึ่ งการทางานของระบบเริ่ มต้นจากเซนเซอร์ วดั การใช้
พลังงานไฟฟ้าจากจุดที่ตอ้ งการ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่ งไป
ที่ Wemos D1 Mini ผ่ า น UART และ ส่ งข้ อ มู ล ไป ยั ง
ฐานข้อมูลของ ThingSpeak ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเครื อข่าย
Wi-Fi หลังจากนั้น ที่ ThinkSpeak Platform ข้อ มูลจะถู ก
เก็ บ ไว้ และน ามาใช้ ใ นการค านวณค่ า ชดเชยและการ
แสดงผลต่างๆ บนเว็บแอพพลิเคชัน่ ดังภาพที่ 4

3. วิธีการดาเนินงาน
การออกแบ บและพั ฒ น าระบบประเมิ น ผลการ
ตอบสนองความต้องการไฟฟ้ าในบ้านอยู่อาศัย ผูว้ ิจัยได้
9
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ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ แต่ละ 15 นาทีของช่วงเวลาเดียวกัน
ย้อนหลัง 10 วัน
(3-1)

3.3.2 การคานวณค่าชดเชย สามารถคานวณได้จากการ
การค านวณจากปริ ม าณไฟฟ้ าที่ ล ดได้ท้ ังหมด หารด้ว ย
จานวนครั้ งที่ อ่านค่าในวัน นั้น คู ณ ด้วยจ านวนชั่วโมงที่
ดาเนินการและคูณค่าชดเชย ซึ่ งในโครงการนี้ มีค่าชดเชย
เท่ากับ 3 บาท/หน่วยที่ลดได้ ตามสมการ 3-2 ดังนี้
(3-2)

ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เขียนสคริ ปจากสมการดังกล่าว ในเครื่ องมือ
MATLAB Analysis เพื่ อ การค านวณค่ าชดเชยจากข้อ มู ล
พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ เก็ บ ในฐานข้ อ มู ล และใช้ เครื่ องมื อ
MATLAB Visualizations เพื่ อ การแสดงกราฟการใช้
พลังงานเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ไฟฟ้ าฐานและการใช้
ไฟฟ้าในวันที่ตอ้ งการคานวณค่าชดเชย

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการทางานของระบบ

4. ผลการดาเนินงาน

3.2 ออกแบบระบบฐานข้ อมูล
โดย ThingSpeak มี ร ะบบฐานข้อ มู ล รองรั บ แล้ว ซึ่ ง
ผู ้วิ จั ย ได้ ได้ แ บ่ ง ฐานข้ อ มู ล ออกเป็ น 8 ค่ า ได้ แ ก่ ค่ า
กาลังไฟฟ้า ค่าหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าราคาการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยการ
ใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าทุ ก 15 นาที ค่ า ราคาการใช้พ ลัง งาน
ไฟฟ้าต่อวัน และค่าชดเชย
3.3 ออกแบบระบบคานวณค่ าชดเชยและส่ วนแสดงผล
การคานวณค่าชดเชย ตาม โครงการ Demand Response
รองรั บ การขาดแคลนก๊ า ซธรรมชาติ เดื อ น มี น าคม—
เมษายน 2560 [1] โดยมีคานวณเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
3.3.1 การค านวณจากปริ ม าณไฟฟ้ า ที่ ล ดได้ท้ ัง หมด
(kW) จะคิดเฉพาะปริ มาณไฟฟ้ าที่ อยู่ต่ากว่าการใช้ไฟฟ้ า
ฐานเท่านั้น หากช่วงเวลาใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าปริ มาณ
การใช้ไฟฟ้ าฐานจะน าปริ ม าณไฟฟ้ าส่ วนเกิ น นั้น มาหั ก
ออกจากปริ มาณไฟฟ้าที่ลดได้ท้งั หมด ตามสมการ 3-1 โดย
การคานวณการใช้ไฟฟ้ าฐาน คานวณจากค่า kW เฉลี่ยของ

การสรุ ป ผลการวิ จัย สามารถวิ เคราะห์ ผ ลการวิจัย ได้
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการออกแบบระบบโดยทาการเชื่อมต่อ
ระหว่ า งแห ล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า 220 โวลต์ อุ ป กรณ์ แปลง
แรงดันไฟฟ้ า เซนเซอร์ วดั ค่าพลังงานไฟฟ้ า และ Wemos
D1 Miniโดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5: ผังวงจรการเชื่อมต่อของระบบ
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อุปกรณ์และรู ปแบบการติดตั้ง ดังภาพที่ 6
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ระบบไปค านวณผลการจ าลองค่ า ชดเชยการเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ของบ้านอยูอ่ าศัย และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ทดสอบ
ระบบ โดยการให้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจระบบ
ประเมินผลการตอบสนองความต้องการไฟฟ้ าในบ้านอยู่
อาศัย
4.3 ผลการทดสอบระบบค านวณค่ าชดเชยและส่ วน
แสดงผล
ตามที่ ผูว้ ิจัยได้ใช้เครื่ องมื อ MATLAB Analysis และ
MATLAB Visualizations กับ ข้อ มู ล พลังงานไฟฟ้ าที่ เก็ บ
ในฐานข้ อ มู ล นั้ น ท าให้ ร ะบบสามารถจ าลองการคิ ด
ค่าชดเชยการเข้าร่ วมโครงการฯ ของบ้านอยู่อาศัยได้ ดัง
ภาพที่ 7 และแสดงกราฟการใช้ พ ลัง งานเปรี ยบเที ย บ
ระหว่างการใช้ไฟฟ้าฐานและการใช้ไฟฟ้าในวันที่ต้องการ
คานวณค่าชดเชย ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 6: ติดตั้งเพื่อทดสอบระบบ
4.2 ผลการทดสอบความถูกต้ องของการวัดค่าพลังงาน
ไฟฟ้า
ผูไ้ ด้ติด ตั้งมิ เตอร์ ที่ได้มาตรฐานในการทดสอบความ
ถูกต้องของการวัดค่าพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถวัดค่าได้
ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1: ทดสอบความถูกต้องของการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าหน่วย
จากมิเตอร์
(kWh)
0.6
0.8
1
1.1
1.2
1.9
2.2
2.4
2.7
8.5

ค่าหน่วยจาก
ระบบต้นแบบ
(kWh)
0.59
0.85
1.01
1.03
1.17
1.9
2.19
2.41
2.7
8.6

ค่าความ
แตกต่าง

ภาพที่ 7: แสดงผลค่าชดเชย

-0.01
+0.05
+0.01
-0.07
-0.03
0.00
-0.01
-0.01
0.00
+0.1

ภาพที่ 8: แสดงกราฟการใช้พลังงานเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้
ไฟฟ้าฐานและการใช้ไฟฟ้าในวันที่ตอ้ งการคานวณค่าชดเชย

4.4 ผลการทดสอบแบบประเมินผล
ผูว้ ิ จัย ได้จัด ท าแบบประเมิ น ความพึ งพอใจต่อ ระบบ
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน สรุ ป ผลการประเมิ นระบบ
ดังตารางที่ 2

ซึ่งค่าที่ทดสอบของระบบต้นแบบมีค่าการหน่วยการใช้
ไฟฟ้ าความแตกต่างมิ เตอร์ มาตรฐานวัด สู งสุ ด คื อ 0.1 kWh
โดยสามารถสรุ ป ได้ว่าสามารถน าไปใช้ใ นการค านวณ
ค่ าชดเชยค่ าชดเชยการเข้าร่ วมโครงการฯ ได้ จึ ง ได้น า
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ตารางที่ 2: ผลการประเมินระบบ
รายการประเมิน

1. ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้
2. ด้านประสิ ทธิภาพของระบบ
3. ด้ านความง่ ายต่ อ การใช้ งาน
ระบบ
ภาพรวมของระบบ

NCCIT2020

เอกสารอ้างอิง
ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ
4.37

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.82

[1]

[2]

4.55
4.24

0.58
0.6

4.39

0.67

ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน (2560).
[ออนไลน์]. “โครงการ Demand Response รองรั บการขาด
แคลนก๊าซฯ เดือน มีนาคม — เมษายน 2560” . [วันที่สืบค้น
30 พฤศจิกายน 2562] เข้าถึงจาก: http://www.erc.or.th/
ส านั ก งานนโยบายและแผนพลัง งาน กระทรวงพลัง งาน
(2559) . [ออนไลน์]. แผนการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานด้าน
สมาร์ ท กริ ด ของประเทศไทย ในระยะสั้ น (พ.ศ. 2560 –
2564) . [วัน ที่ สื บ ค้ น 30 พฤศจิ ก ายน 2562] เข้ า ถึ ง จาก:
http://www.eppo.go.th

[3]

ซึ่ ง จากเกณฑ์ ในการแปลความหมายของค่ าคะแนน
เฉลี่ ยความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม กาหนดไว้
ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง ดี
2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช้
1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
ต่ากว่า 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
โดยผลการประเมิ นดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่า คะแนน
ภาพรวมระบบอยูใ่ นเกณฑ์ดี

[4]

นายตรั ญ ตั้งศิ ริ พ ัฒ น์ ภ รณ์ (2558) เต้าเสี ย บอัจ ฉริ ยะ. สาร
นิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
Electronics Tutorials . [ออนไลน์]. The Current
Transformer [วันที่สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2562] เข้าถึง
จาก: https://www.electronics-tutorials.ws/transformer/

current-transformer.html
[5] นายธงชัย พรไชยสุ ทธิ (2561) การพัฒนาการสื่ อสารระหว่าง

[6]

5. สรุป

[7]

ผูป้ ระสบภัยกับผูช้ ่ วยเหลือภายใต้ซากอาคารสิ่ งก่อสร้างโดย
Smartphone to Node MCU ESP8266. สารนิ พนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิ ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
MakerUSA. [อ อ น ไ ล น์ ] . Wemos D1 Mini V3
ESP8266[วัน ที่ สื บค้ น 30 มกราคม 2563] เข้ า ถึ ง จาก:
https://makerusa.net/product
THAIEasyElec . [ออนไลน์]. UART / TTL / RS232 /
MAX232 / MAX3232 คืออะไร [วันที่สืบค้น 30

ระบบประเมิ น ผลการตอบสนองความต้องการไฟฟ้ า
ในบ้านอยู่อาศัย สามารถใช้ในการประเมินผลการคานวณ
ค่าชดเชยตามโครงการ Demand Response รองรับการขาด
แคลนก๊าซธรรมชาติ เดือน มี นาคม—เมษายน 2560 โดย
จากการทดสอบแตกต่ างของการวัด ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า
ระหว่างระบบที่ และมิเตอร์ มาตรฐาน มี ค่าความแตกต่าง
ของข้อมูล สู งสุ ด ที่ 0.1 kWh เมื่ อได้รับ ข้อมูล แล้ว ระบบ
สามารถคานวณค่ าชดเชยและแสดงผลให้ ผูใ้ ช้ระบบได้
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ในระบบให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ นความพึง
พอใจระบบ สรุ ป ได้ว่ า ภาพรวมระบบมี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ
ความพึ งพอใจเท่ากับ “4.39” ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ดี และมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ “0.67”

พฤศจิกายน 2562] เข้าถึงจาก: https://www.thaieasyelec.com
/article-wiki/basic-electronics
[8]

[9]

นางสาวบุษยา อ่อนหวาน , นายณัฐวุฒิ ปรี ชา (2559) ระบบ
ควบคุมและตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย. ป ริ ญ ญ า
นิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
ThingSpeak . [ออนไลน์ ] . เกี่ ย วกับ ThingSpeak [วัน ที่
สื บ ค้ น 30 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2562] เ ข้ า ถึ ง จ า ก :
https://thingspeak.com/
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ระบบแสดงสถานะและควบคุมพลังงานสาหรับพลังงานทางเลือก
Smart Power Monitor System for alternative Energy
กรกฎ สุณาโท (Korakod Sunatho)1, จักรพันธ์ โนนชาติ (Jakkaphan Nonchat)2,
วุฒิชัย โนนสาคู (Woottichai Nonsakhoo)3, ปิ ยณั ฐ ศิริสวัสดิ์ (Piyanat Sirisawat)4,
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บทคัดย่อ

cause pollution to the environment The most popular

พลังงานทางเลือกคื อพลังงานที่จะถูกนามาใช้ ทดแทน
พลังงานแบบเดิมที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน ซึ่ งไม่ ก่อให้ เกิดมลพิษ
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม รู ปแบบของพลังงานทดแทนที่เริ่ มนามาใช้
แล้ วได้ แก่ พลังงานแสงอาทิ ตย์ และพลังงานลม อย่ างไรก็
ตามการใช้ พลั ง งานทางเลื อ กเหล่ า นี ้จ ะต้ องมี ก ารใช้
อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ าที่ จั ด เก็ บ พลั ง งานที่ เ พี ย งพอและมี
ประสิ ทธิ ภาพ การทาโครงงานมีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา
ระบบแสดงสถานะพลั ง งานไฟฟ้ า ส าหรั บพลั ง งาน
ทางเลือก เพื่ อนามาช่ วยอานวยความสะดวกในการแสดง
สถานะของพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ และเลือกสลับ
แหล่ งพลังงานได้ อย่ างสะดวก ทาให้ การใช้ งานพลังงาน
ทางเลือกและพลังงานทดแทน มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้ ทั้ง
ยั ง ช่ วยแสดงประสิ ทธิ ภาพของแบตเตอรี่ อี กด้ วย อี กทั้ ง
ขณะที่มีการใช้ พลังงานไฟฟ้า คุณภาพของแบตเตอรี่ ก็จะ
เสื่ อมสภาพลงตามการเวลา ระบบที่นาเสนอจึ ง เป็ นส่ วน
ส าคั ญ ในการตรวจสอบสถานะพลั ง งานและแสดง
ประสิ ทธิ ภาพของแบตเตอรี่ แบบเวลาจริ งได้ โดยข้ อมูล
เหล่ านั้นจะถูกแสดงในแอปพลิเคชั น บนสมาร์ ทโฟน อีก
ทั้งยังสามารถเลือกแหล่ งพลังงานที่ ใช้ ได้ ทันที ทาให้ เกิ ด
ความสะดวกต่ อผู้ที่ต้องการใช้ พลังงานทางเลือก
คาสาคัญ: พลังงานทางเลือก แบตเตอรี่ อินเตอร์เน็ตในทุก
สิ่ ง

uses are Solar energy, wind power, but the use of these
alternative energy will require the use of energy
storage devices, which are batteries This project has
been initiated to develop electrical power status
indicating system used for efficiently facilitating
alternative energy management. In addition, the
system is able to manifest rechargeable batteries'
capability as the power being used, it consequently
causes deterioration. The system will help oversee
energy consumption scale, exist power levels, and
stability of battery. All evaluated result will be shown
on user's smartphone afterwards, and users are
allowed to choose proper alternative energy.
Keyword: Alternative Energy, Battery, Internet of
Things

1. บทนา
พลังงานไฟฟ้า คือหนึ่งในพลังงานที่มีความสาคัญที่สุด
ในบรรดาพลังงานทั้งหมด เพราะในชี วิตประจาวันของ
มนุ ษย์เรานั้นพลังงานไฟฟ้ าแทบจะมาเกี่ยวข้องกับทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง มีการนาพลังงานไฟฟ้าไปประยุกต์และดัดแปลง
การใช้ง านอย่างหลากหลาย ท าให้ มี อุ ป กรณ์ ที่ ต้อ งการ
พลังงานไฟฟ้ าเข้ามามี ส่วนในชี วิตประจาวันของเราอยู่
ตลอดเวลา [1] และในปั จจุบนั พลังงานทางเลือกเริ่ มมีการ
นามาใช้งานมากขึ้น ซึ่ งเป็ นที่ นิยมใช้ในพื้นที่ที่พลังงาน

Abstract
Alternative energy is energy that will be used to
replace the old energy currently used. Which does not
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ไฟฟ้ า หลั ก ยัง เข้ า ไม่ ถึ ง เช่ น พลั ง งานลม พลั ง งาน
แสงอาทิตย์
เนื่ อ งจากพลัง งานทางเลื อ กเหล่ า นี้ ต้อ งใช้อุ ป กรณ์
จัดเก็บพลังงานคือแบตเตอรี่ ซึ่ งมีการเสื่ อมตามอายุการใช้
งาน จึงต้องมีการตรวจเช็คปริ มาณและประสิ ทธิ ภาพของ
ตัวแบตเตอรี่ เป็ นระยะ [2] แต่ในบางกรณี การตรวจเช็คนั้น
อาจจะยากลาบาก เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้บนที่สูง หรื อ
อุปกรณ์น้ นั เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานอัตโนมัติซ่ ึ งผูใ้ ช้งานแทบ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย ทาให้ไม่รู้เลยว่า แบตเตอรี่ มีปริ มาณ
เหลืออยูเ่ ท่าไหร่ และจะมีการเสื่ อมสภาพเมื่อไหร่
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางผูพ้ ฒั นาจึงมีความต้องการ
ในการสร้ า งระบบแสดงสถานะและควบคุ ม พลัง งาน
สาหรับพลังงานทางเลือก [3] โดยระบบจะแสดงสถานะ
ของพลัง งานที่ ย ัง เหลื อ อยู่ ใ นแต่ ล ะแหล่ ง พลัง งาน ว่ า
เพี ย งพอต่ อการใช้งานหรื อ ไม่ หากไม่ พ อจะทาการแจ้ง
เตื อ นเพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ ง านท าการสลับ จากแหล่ ง พลัง งาน
ปั จ จุ บัน ไปยัง พลัง งานอี ก แหล่ ง โดยมี ชุ ด เซ็ น เซอร์ ว ัด
สถานะพลัง งานที่ ส ร้ า งขึ้ น มาและชุ ด ควบคุ ม การสลับ
พลังงาน นอกจากนี้ ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้ านี้ ยงั ต้อง
สามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านระบบ ไร้สายได้เพื่อง่าย
ต่อการควบคุมและเพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถตรวจสอบการ
ทางานของระบบผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ ทโฟนได้อยู่
ตลอดเวลา โดยระบบจะแสดงสถานะของพลัง งานที่
เหลื อ อยู่ และยัง สามารถควบคุ ม การเลื อ กแหล่ ง จ่ า ย
พลังงานไฟฟ้ าได้ ทางผูพ้ ฒ
ั นาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าระบบ
แสดงสถานะและควบคุ ม พลั ง งานส าหรั บ พลั ง งาน
ทางเลือกนี้จะลดปั ญหาต่างๆ และเพิ่มความสะดวกสบาย
แก่ผใู ้ ช้งาน
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เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง คือ
เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) [4] ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่ นิยม
ใช้กนั มากขึ้น เพราะการติดตั้งและการดูแลรักษาค่อนข้าง
สะดวก อี ก ทั้ ง อายุ ก ารใช้ ง าน ค่ อ นข้ า งยาวนานคื อ
ประมาณ 20 ปี
โดยพลังงานลมเป็ นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่
สามารถใช้ไ ด้อ ย่างไม่ มี วนั หมดในปั จ จุ บัน ได้มี ก ารใช้
ประโยชน์จากพลังงานลม เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน
การผลิ ต ด้วยพลัง งานจากซากดึ กดาบรรพ์ [5] หลักการ
ทัว่ ไปในการนาพลังงานลมมาใช้คือเมื่อมีลมพัดมาปะทะ
กับ ใบพัด ของกัง หั น ลมกัง หั น ลมจะท าหน้ า ที่ เปลี่ ย น
พลังงานลมที่อยูใ่ นรู ปของพลังงานจลน์ไปเป็ นพลังงานกล
โดยการหมุนของใบพัดแรงจากการหมุนของใบพัดนี้ จะ
ถูกส่ งผ่านแกนหมุนทาให้เฟื องเกียร์ ที่ติดอยู่กบั แกนหมุน
เกิดการหมุนตามไปด้วยพลังงานกลที่ได้จากการหมุนของ
เฟื องเกียร์ นี่เอง ที่จะต่อเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเข้าไป ซึ่ งเมื่อ
เฟื องเกี ยร์ ของกังหันลมเกิ ดการหมุนจะไปขับเคลื่อนให้
แกนหมุนของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าหมุนตาม ด้วยหลักการนี้
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้
งานวิจยั ที่มีความใกล้เคียงจะมีเรื่ องการออกแบบสวิตซ์
เปลี่ ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้ าอัตโนมัติ สาหรั บ โซลาร์ เซลล์ใน
ครัวเรื อน [6] เป็ นระบบที่ใช้กบั พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
กั บ แหล่ ง ไฟฟ้ า หลั ก เมื่ อ แรงดั น ไฟฟ้ า จากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ต่ากว่า 200โวลต์ อุปกรณ์จะทาการสลับไปใช้
แหล่งพลังงานหลัก และเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีแรงดัน
เกิน 200 โวลต์ อุปกรณ์ก็จะกลับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ตามเดิ ม และ การออกแบบสวิตซ์เปลี่ ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
อัตโนมัติ สาหรั บเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้กบั
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าร่ วมกับพลังงานไฟฟ้ าหลัก โดยจะใช้
พลังงานหลักไปก่อน หากพลังงานหลักดับลง จะทาการ
สลับไปยังเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และทาการสตาร์ ทเครื่ อ ง
กาเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยมีการแสดงสถานะผ่านจอ
lcd [7]
ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ ใน Smart Micro grid เป็ น
ระบบอินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง (Iot) [8] ที่ แสดงแรงดันและ
อุณหภูมิของแบตเตอรี่ โดยใช้ เฟรมเวิร์ก ExtJS / HTML5

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พลังงานทางเลือกที่นามาใช้ในงานวิจยั นี้ คือพลังงาน
แสงอาทิ ตย์และพลังงานลม ซึ่ ง พลังงานแสงอาทิตย์เป็ น
แหล่งพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและมีมากมายมหาศาล
จนไม่มีวนั ใช้ได้หมด เพราะตราบใดที่ยงั มีดวงอาทิตย์อยู่
ในระบบสุ ริยจักรวาลนี้ ตราบนั้นยังคงมีพลังงานจากดวง
อาทิตย์ส่งมายังโลกเราทุกเวลาวัน เทคโนโลยี ที่ใช้ในการ
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ภาพที่ 1 : ภาพรวมของระบบ
อินเวอร์ เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC)
จากแหล่งจ่ายไฟทัว่ ไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็ น
ไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์ เตอร์ (Converter
Circuit) จากนั้ นไฟกระแสตรงจะถู ก แปลงเป็ นไฟ
กระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดย
วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็ น
วงจรหลักที่ทาหน้าที่แปลงรู ปคลื่น และผ่านพลังงานของ
อินเวอร์เตอร์ [9]

(Inverter) โดยจะมีการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) และส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบไร้ ส าย เผื่ อ
แสดงผลให้กบั แอปพลิเคชัน และมีการใช้รีเลย์ในการสลับ
แหล่ ง พลัง งานในกรณี ที่ ผู ้ใ ช้ง านต้อ งการเลื อ กใช้ด้ว ย
ตนเองผ่ า นแอปพลิ เ คชั น โดยรี เลย์จ ะถู ก ควบคุ ม ด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ดงั ภาพที่ 1
ในการพัฒนาฮาร์ ดแวร์ ในส่ วนเช็คแบตเตอรี่ และวัด
กระแสไฟฟ้ าที่ใช้จากอินเวอร์ เตอร์ (Inverter) จะใช้ออป
โ ต้ ใ น ก า ร รั บ ค่ า ข อ ง ห ล อ ด แ อ ล อี ดี (Led) ใ น ตั ว
อิ น เวอร์ เ ตอร์ และส่ ง ไปยัง ไมโครคอลโทรลเลอร์ เพื่ อ
ค านวณค่ าแบตเตอรี่ แ ละกระแสไฟฟ้ าที่ ใ ช้อ อกไปด้วย
ภาษา C ในการพัฒนา มี การส่ งผ่านสัญญาณไร้ สายและ
แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยมีระบบ
การทางานโดยรวมดังแสดงในภาพที่ 2
สาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับดู สถานะการ
ทางานต่างๆของระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดว้ ย Android
studio โดยตัวแอปพลิเคชันจะมีการแสดงสถานะแบตเตอรี่
ของแต่ ล ะแหล่ ง ผูใ้ ช้ง านสามารถเลื อ กได้ว่าต้อ งการดู
แหล่งไหน และ หากผูใ้ ช้งานต้องการสลับแหล่งพลังงาน
สามารถเลือกได้ดว้ ยตนเองทันที

3. วิธีดาเนินงาน
3.1 วิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการ
การใช้พลังงานทางเลือกในปั จจุบนั จะต้องใช้ร่วมกับ
แบตเตอรี่ การตรวจเช็คปริ มาณและการเสื่ อมสภาพของ
แบตเตอรี่ ตอ้ งไปดูที่ตวั อุปกรณ์เอง ซึ่ งอาจจะใช้เวลามาก
หรื อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ลัง งานอยากหลายแหล่ ง การสลับ
เปลี่ ย นแหล่ ง พลัง งานตัวเองมี ค วามยุ่ง ยาก ซึ่ ง เราจะน า
เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง มาประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ
กระบวนการ ทาให้ประหยัดเวลา และไม่ตอ้ งเดินทางไปยัง
ตัวอุปกรณ์โดยตรง
3.2 การออกแบบระบบ
ภาพรวมการทางานของระบบนั้นจะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ใน
การตรวจเช็ ค แบตเตอรี่ แ ละโหลดของตัวอิ นเวอร์ เตอร์
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ภาพที่ 2 : การทางานของระบบ
การพัฒนาแอปพลิ เคชันเพื่ อตรวจเช็ค การเสื่ อ มของ
แบตเตอรี่ น้ นั จะมีการตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่ น้ นั ๆ ถ้าเต็ม
จะมี ปริ มาณอยู่เท่าไหร่ ถ้าหากในอนาคตแบตเตอรี่ น้ ี ไม่
สามารถชาร์ จได้ถึงปริ มาณก่อนหน้า จะมีการแจ้งเตือนไป
ยัง ผู ้ใ ช้ง านให้ ท าการเปลี่ ย นแบตเตอรี่ และผู ้ใ ช้ง านยัง
สามารถเลื อ กการใช้งานแบตเตอรี่ ไ ด้จากแอปพลิ เคชั่น
ดังกล่าว ซึ่งมีการทางานดังแสดงในภาพที่ 3

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานแบ่งออกเป็ นสองส่ วนหลัก ได้แก่
ส่ ว นแอปพลิ เคชั่น ที่ เอาไว้แ สดงข้อมู ล และเลื อ กใช้งาน
พลังงานแต่ละแหล่ง และส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ในการ
เช็คค่าปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยูใ่ นแต่ละแหล่ง โดย
มีตวั อย่างของตัวต้นแบบฮาร์ดแวร์ดงั แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 องค์ประกอบบางส่ วนของฮาร์ดแวร์สาหรับการควบคุม
การสลับแหล่งพลังงานและการตรวจวัดปริ มาณไฟฟ้าที่คงเหลือ

4.1 ส่ วนแอปพลิเคชั่น
แอปพลิเคชันสามารถดูปริ มาณของแบตเตอรี่ ที่เหลืออยู่
และการใช้ไฟฟ้ าในแต่ละแหล่งได้ และมีส่วนสับเปลี่ยน
แหล่งพลังงาน โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกได้เองและการแสดง

ภาพที่ 3 : ขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชัน
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4.2 การทดสอบระบบ
4.2.1 ทดลองในส่ วนการตรวจวัดแบตเตอรี่
จากการตารางที่1 ผลทดลองการวัดแบตเตอรี่ จาก
1 0 ร ะ ดั บ สามาร ถ รั บ ค่ าได้ ต ร ง ต ามที่ แ สด ง บ น
อินเวอร์ เตอร์ และสามารถส่ งผ่านระบบไร้สาย เพื่อแสดง
บนแอปพลิเคชันได้ทุกระดับ
ตารางที่ 1 : การทดลองการวัดแบตเตอรี่
ระดับของพลังงาน(โวลต์)
น้อยกว่า 1.2
1.2-2.3
2.4-3.5
3.6-4.7
4.8-5.9
6-7.1
7.2-8.3
8.4-9.5
9.6-10.7
10.8-11.9
≥ 12

ภาพที่ 5 หน้าแอปพลิเคชันในส่วนแสดงผลพลังงานแสงอาทิตย์

ปริมาณที่วัดได้เป็ นร้ อยละ
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

จากตารางที่ 1 แสดงการบันทึกการทดลองเพื่อ
อ่านค่าที่ได้จากระบบเทียบกับปริ มาณพลังงาน (ความต่าง
ศักย์) ที่สะสมอยู่ในแบตเตอรี่ ที่วดั จากการใช้มลั ติมิเตอร์
ซึ่งค่าจริ งที่วดั ได้น้ นั จะถูกแบ่งออกเป็ นช่วงต่าง ๆ ดังแสดง
ในส่ วนของหัวตาราง ค่ าที่ ร ะบบแสดงผลออกมาจะถูก
บั น ทึ ก ตามช่ ว งเวลาตั้ง แต่ เ ริ่ มมี ก ารใช้ พ ลัง งานอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง และท าการอ่ า นค่ า จากระบบทุ ก ๆ ครั้ งที่ ค่ า
พลัง งานจริ ง ที่ แ บตเตอรี่ เ ปลี่ ย นแปลงไป แล้ว จึ ง น าค่ า
เหล่านั้นมาคานวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อเทียบกับค่าร้อยละของ
การแสดงผล โดยค่าที่คานวณได้น้ นั หากอยู่ในช่วง ±5%
ถือว่าระบบสามารถแสดงค่าได้อย่างถูกต้อง เมื่อนาค่าจริ ง
และค่าที่ ระบบแสดงผลมาเปรี ยบเที ยบความถูกต้อง จะ
แสดงได้ดงั ภาพที่ 8

ภาพที่ 6 หน้าแอปพลิเคชันในส่วนแสดงผลพลังงานลม

ภาพที่ 7 หน้าแอปพลิเคชันในส่วนเลือกพลังงาน
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บทคัดย่อ

location within the building due to the existence of walls,

ในปั จจุบันระบบระบุตำแหน่ งที่ นิยมใช้ งำนอย่ ำงแพร่ หลำย
คือ ระบบกำหนดตำแหน่ งบนโลกโดยใช้ ดำวเทียม แต่ ระบบนีม้ ี
ข้ อ จ ำกั ด คื อ ไม่ ส ำมำรถใช้ ระบุ ต ำแหน่ ง ภำยในอำคำรได้
เนื่องจำกพืน้ ที่ในอำคำรมีกำแพง เพดำน หรื อสิ่ งกีดขวำงต่ ำง ๆ
ที่ทำให้ สัญญำณดำวเทียมที่ส่งมำยังอุปกรณ์ รับสั ญญำณอ่ อนลง
ยั ง ผลท ำให้ กำรระบุ ต ำแหน่ ง คลำดเคลื่ อ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ำร
นำเสนอระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำรขึน้ ที่มีควำมซั บซ้ อน
และพิ จำรณำปั จจัยต่ ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพิ่ มเติ ม โดยในปั จจุบันมี
กำรประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีกำรสื่ อสำรไร้ สำยเพื่ อระบุตำแหน่ ง
ภำยในอำคำรที่ หำได้ ทั่วไป เช่ น เทคโนโลยี บลูทูธ อย่ ำงไรก็
ตำมก็ยังมีข้อจำกัดในหลำยด้ ำน เช่ น กำรประมำณตำแหน่ ง 3
มิ ติ ดั ง นั้ น งำนวิ จั ย นี ้จึ ง น ำเสนอกำรประยุก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
ดังกล่ ำวในกำรระบุตำแหน่ งภำยในอำคำรโดยใช้ วิธีประมำณค่ ำ
พิ กั ด จำก RSSI และค ำนวณด้ ว ยวิ ธี Trilatertation ผนวกกั บ
ฟั ง ก์ ชั น เสริ มในกำรน ำทำงภำยในอำคำรโดยสำมำรถระบุ
ตำแหน่ งและนำทำงภำยในอำคำรที่มีพื้นที่ระนำบเดียวและมี
อำคำรหลำยชั้นได้ กำรทดลองเบือ้ งต้ นพบว่ ำควำมแม่ นยำของ
ตำแหน่ งโดยเฉลี่ย 86.49% และควำมพึ งพอใจของผู้ใช้ งำนอยู่
ในระดับดี
คำสำคัญ: ระบบระบุตำแหน่งในอำคำร เทคโนโลยีกำรสื่ อสำร
ไร้สำย บลูทูธ

roofs, or other obstacles that weaken the satellite signal
sent to the receiving device, resulting in incorrect
positioning. Therefore, the system of positioning in the
building has been proposed to be complicated and to
consider additional relevant factors. At present, there is an
application of wireless communication technology in
identifying commonly found indoor locations such as
Bluetooth but with some limitations such as 3 dimensional
location estimation. Thus, this research presents the
application of such technology in the determination of the
position within the building by using the coordinates
estimation method from RSSI and the calculation by
Trilatertation Combined with the additional function of
indoor navigation, the position and navigation can be
specified within a single-level, multi-level building. The
preliminary tests showed that the average position
accuracy of 86.49% and the satisfaction of the users were
good.
Keywords:

Indoor

Positioning

Systems,

Wireless

Technology, Bluetooth

1. บทนำ
ระบบระบุตำแหน่ งถูกนำมำใช้ในชี วิตประจำวัน ในหลำย
ภำคส่ ว นทั้ง ภำคธุ ร กิ จ และอุ ต สำหกรรม [1]โดยทั่ว ไปแล้ว
เทคโนโลยีระบุตำแหน่งตัวบุคคลมักจะมีกำรประยุกต์ใช้ระบบ
ระบุ ต ำแหน่ ง บนพื้ น ผิ ว โลกโดยใช้ ด ำวเที ย มที่ อ ยู่ ใ กล้กับ
ต ำแหน่ ง ที่ ต้อ งกำรที่ สุด ในกำรอ้ำงอิ งต ำแหน่ ง ที่ อยู่ไ ด้อ ย่ำง

Abstract
Currently, the most widely used positioning system is
Global positioning system using satellites; however, this
system has limitations, i.e., it cannot be used to specify the
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แม่ น ย ำ แต่ เ ทคโนโลยี น้ ี มี ข้อ จ ำกัด ที่ ส ำคัญ คื อ ไม่ ส ำมำรถ
นำมำใช้ภำยในอำคำรได้ เนื่ องจำกสัญญำณจำกดำวเที ยมถูก
ลดทอนลง เมื่อกระทบกับสิ่ งกีดขวำงภำยในอำคำรต่ำง ๆ จึงไม่
เหมำะสมกับกำรใช้งำนระบุตำแหน่งภำยในอำคำร [2]
ในกำรใช้ ง ำนระบบระบุ ต ำแหน่ งภำยในอำคำรมี
องค์ประกอบที่หลำกหลำยมำกกว่ำกำรระบุตำแหน่ งในพื้นที่
โล่งทัว่ ไปที่ไม่มีสิ่งกีดขวำง โดยในปั จจุบนั ระบบระบุตำแหน่ง
ภำยในอำคำรมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่ อข่ำยไร้สำยเพื่อ
ระบุตำแหน่งได้จำกกำรประมวลผล ซึ่งมีงำนวิจยั ต่ำง ๆ ที่มีกำร
พัฒนำขึ้นเพื่อเป้ำหมำยในกำรปรับปรุ งควำมแม่นยำ [3]
นอกจำกนี้ กำรประยุกต์ใช้งำนจริ งในกำรระบุตำแหน่ งใน
อำคำรและกำรนำทำงทั้งแบบระนำบเดียวและระหว่ำงชั้นยังไม่
เพียงพอ ดังนั้นงำนวิจยั นี้ จึงศึกษำและพัฒนำแอปพลิเคชัน ที่
สำมำรถใช้ง ำนบนโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ร ะบบปฏิ บัติ กำรแอน
ดรอยด์ [4] โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี บ ลู ทู ธ ซึ่ งสำมำรถ
แสดงผลกำรระบุ ต ำแหน่ ง ภำยในอำคำรในรู ปแบบ แผนผัง
อำคำร โดยมีควำมสำมำรถในกำรระบุตำแหน่งของตนเองและ
บุคคลอื่นที่ใช้งำนในระบบเดียวกันหรื อกำรปั กหมุดตำแหน่ง
ของสถำนที่ภำยในอำคำร โดยอ้ำงอิงจำกเสำสัญญำณภำยใน
อำคำรที่นำมำคำนวณหำตำแหน่งที่ต้ งั ของพื้นที่ๆ ปั กกหมุดใน
สถำนที่ภำยในอำคำรนั้น ๆ ได้
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วัดจำกระยะห่ ำงระหว่ำงวัตถุกบั ตัวเสำสัญญำณแต่ละตัวโดยมี
สู ตรคำนวณในกำรหำตำแหน่งของวัตถุคือ
𝑟12 − 𝑟22 + 𝑑 2
(2)
𝑥=
2𝑑

𝑦=

𝑟12

−

𝑟32

ⅈ
+ ⅈ 2 + 𝑗̇2 − 𝑥
𝑗

(3)

โดยที่ 𝑥 คือ จุดคู่อนั ดับแกน 𝑥 และ 𝑦 คือ จุดคู่อนั ดับแกน 𝑦
𝑟1 คือ รัศมีเสำสัญญำณที่ 1 และ 𝑟2 คือ รัศมีเสำสัญญำณที่ 2
𝑟3 คือ รัศมีเสำสัญญำณที่ 3
ⅈ คือ ระยะห่ ำงแนวแกน 𝑥 ระหว่ำงเสำร์ สัญญำณที่ 1 กับ 3
𝑗 คือ ระยะห่ ำงแนวแกน 𝑦 ระหว่ำงเสำร์ สัญญำณที่ 1 กับ 3 [6]

ภำพที่ 1: เสำสัญญำณรับส่งข้อมูล

2.1.3 Internet of Things (IoT) หมำยถึ ง กำรเชื่ อ มต่ อ สิ่ ง
ต่ำง ๆ เข้ำกับโลกอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้มนุ ษย์สำมำรถสั่ ง กำร
ควบคุมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ต เช่ น กำรควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน [7] เป็ นต้น
2.1.4 Micro controller เป็ นอุ ป กรณ์ ท ำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วำมสำมำรถในกำรใช้งำนและเป็ นอุปกรณ์
ควบคุมที่สำมำรถเขียนโปรแกรมกำรทำงำนได้ ซึ่งในปัจจุบนั นี้
มีกำรประยุกต์ใช้งำนอย่ำงแพร่ หลำย [8]

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 Received Signal Strength Indicator (RSSI) คือ กำร
วัด ควำมแรงหรื อควำมเข้ ม ของสั ญ ญำณ เพื่ อ ใช้ ค ำนวณ
ระยะห่ ำงระหว่ำงวัตถุโดยกำรวัดควำมแรงของสัญญำณมำเป็ น
ควำมแรงของแรงดันไฟฟ้ำ โดยระดับควำมแรงของสัญญำณที่
ใช้กันเป็ นส่ วนใหญ่คือ dBm (decibel - milliwatts) โดยมี สูตร
กำรคำนวณดังนี้
𝑥
𝑃
(1)
𝑥 = 10 𝑙𝑜𝑔10
, 𝑃 = 1𝑚𝑤 ⋅ 1010

2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 Indoor Atlas งำนวิจยั นี้ เป็ นกำรระบุตำแหน่ งภำยใน
อำคำรโดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ในกำรตรวจค้นหำตำแหน่งของ
ผูใ้ ช้งำนระบบซึ่ งแสดงผลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในรู ปแบบ
แผนผังอำคำรและมีจุดแสดงตำแหน่ งผูใ้ ช้งำนเป็ นระบบแบบ
เวลำจริ ง [9]
2.2.2 Unai3D งำนวิจัยนี้ เป็ นกำรระบุ ตำแหน่ งหรื อ ข้อ มู ล
เส้นทำงกำรเคลื่ อนที่ ของคนหรื อสิ่ งของภำยในอำคำร โดย
ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์รับสัญญำณไร้สำยและอุปกรณ์ส่ง
สัญญำณไร้สำยโดยใช้บลูทูธ ซึ่ งข้อมูลตำแหน่งจะคำนวณจำก

1𝑚𝑊

โดยที่ x คือ ระดับ RSSI มี หน่ วยเป็ น dBm และ P คือกำลัง มี
หน่วยเป็ น Watt [5]
2.1.2 Trilatertation เป็ นทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นกำรค ำนวณหำ
ตำแหน่งของวัตถุโดยใช้รูปสำมเหลี่ยม (ภำพที่ 1) ซึ่งมีจุดอ้ำงอิง
หรื อเสำสัญญำณตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไปในกำรหำตำแหน่งวัตถุโดย
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ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลต่ำง ๆ จะจัดเก็บ โดยประยุกต์ใช้
Cloud Computing [10]
2.2.3 SubPos Positioning System งำนวิ จั ย นี้ เป็ นระบบ
กำหนดตำแหน่ง ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ IoT พร้อม
อธิ บำยถึ งทฤษฎี ที่ใช้ในกำรหำตำแหน่ งของของวัต ถุโ ดยใช้
เทคโนโลยี Wi-Fi โดยมีอุปกรณ์ เสำสัญญำณจำนวน 4 ตัวใน
กำรอ้ำงอิงสัญญำณและให้ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ เป็ นวัตถุในกำร
ค้ น หำ โดยใช้ ท ฤษฎี RSSI ในกำรระบุ ต ำแหน่ ง ตำมที่ อ ยู่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ ช้งำน [11]
2.2.4 ระบบระบุตำแหน่ งวัตถุภำยในอำคำรโดยใช้ มำตรฐำน
IEEE 802.15.4 งำนวิจยั นี้นำเสนอถึงกำรศึกษำและกำรทดสอบ
ระบบระบุ ต ำแหน่ ง ภำยในอำคำรโดยใช้ เ ครื อข่ ำ ยไร้ ส ำย
มำตรฐำน IEEE 802.15.4 หรื อ Zigbee ซึ่ งใช้ วิ ธี ก ำรค ำนวณ
ตำแหน่ งคือ กำรหำจุดตัดของรัศมีในแต่ละจุดอ้ำงอิง จำกนั้น
ค ำนวณกำรจับ คู่ ค วำมเข้ม ของสั ญ ญำณในแต่ ล ะระยะของ
จุดอ้ำงอิง แล้วนำผลกำรคำนวณไปแสดงผลในโปรแกรมเพื่อ
ระบุตำแหน่งในแผนที่ [12]
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3.2 Use Case Diagram
ประกอบด้วยผูใ้ ช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ผใู ้ ช้งำนทัว่ ไป ซึ่ งมีฟังก์ชนั
หลัก คือค้นหำสถำนที่และระบุตำแหน่ ง และในส่ วนผูค้ วบคุม
ระบบ มี ฟัง ก์ชัน หลัก คื อ จัด กำรข้อ มู ล ผัง อำคำรและจัด กำร
ข้อมูลผูใ้ ช้งำน แสดงได้ดงั ภำพที่ 3

ภำพที่ 3: Use Case Diagram ระบบระบุตำแหน่งภำยในอำคำร

3.2.1 Use Case ระบุตำแหน่ ง ผูใ้ ช้งำนทัว่ ไปเข้ำสู่ระบบโดย
บัญชีที่ทำกำรลงทะเบียนไว้ ระบบจะทำกำรคำนวณตำแหน่งที่
อยู่ ข องผูใ้ ช้ง ำนและแสดงผลต ำแหน่ ง ในอำคำรหน้ำบนจอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ ช้งำน
3.2.2 Use Case นำทำง ผูใ้ ช้งำนทัว่ ไปเลื อกฟั งก์ชันค้นหำ
สถำนที่ จำกนั้นกรอกชื่ อหรื อหมำยเลขห้องที่ต้องกำรนำทำง
ระบบจะคำนวณหำเส้นทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงและแสดง
เส้ น ทำงจำกจุ ด เริ่ ม ต้น ที่ ผูใ้ ช้ง ำนอยู่ ไปถึ ง จุ ด สิ้ น สุ ด ซึ่ ง เป็ น
สถำนที่ปลำยทำงที่ผใู ้ ช้เลือก
3.2.3 Use Case จัดกำรข้ อมูลแผนผังอำคำร ผูค้ วบคุมระบบ
เลือกใช้ฟังก์ชันจัดกำรข้อมูล แผนผังอำคำรเพื่อทำกำรเพิ่ม ลบ
หรื อแก้ไขแผนผังอำคำร โดยกรอกชื่ออำคำร หมำยเลขชั้นและ
เลือกไฟล์แผนผังอำคำรเพื่อทำกำรส่งข้อมูลไปเก็บที่ฐำนข้อมูล
3.2.4 Use Case จั ด กำรข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ งำน ผู ้ค วบคุ ม ระบบ
เลือกใช้ฟังก์ชันจัดกำรข้อมูลผูใ้ ช้งำนเพื่อทำกำรเพิ่ม ลบ หรื อ
แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งำน เมื่อผูใ้ ช้งำนไม่สำมำรถทำกำรเองได้

3. วิธีดำเนินงำน
3.1 กำรออกแบบระบบและวิเครำะห์ ระบบ

ภำพที่ 2: ภำพรวมระบบ

ภำพที่ 2 เป็ นกำรออกแบบระบบในกำรใช้ระบุตำแหน่ ง
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ นที่ โ ดยมี เ สำสั ญ ญ ำณที่ ใ ช้ เ ป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ ESP 32 ปล่อยสัญญำณบลูทูธอย่ำงน้อย 3
จุด จำกนั้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำกำรค้นหำเสำสัญญำณแต่ละจุด
โดยได้ผลลัพธ์เป็ นค่ำ RSSI จึงส่งผ่ำนเว็บเซอร์ วิสเพื่อเก็บค่ำไว้
ในฐำนข้อมูลและดึงค่ำ RSSI กลับมำคำนวณโดยใช้กำรแปลง
ค่ำ RSSI ให้เป็ นระยะทำง (เมตร) จำกนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ท้ งั 3
จุดมำคำนวณโดยใช้ Trilatertation หำตำแหน่ง เมื่อได้ตำแหน่ง
แล้วจึ งมำระบุลงบนแผนที่ จำกนั้นแสดงผลในแอปพลิเคชัน
และเว็บของผูด้ ูแลระบบ

3.3 อุปกรณ์ ที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
งำนวิจยั นี้ ประยุกต์ใช้ ESP32 LOLIN32 V1.0.0 เป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ ห น่ ว ยประมวล ESP32 dual core และ
ระบบบลูทูธ 4.2 แบบฝั่งตัวโดยใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ ลิเทียม
18650 ควำมจุ 2000 mAh
3.4 เทคนิคที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
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ประยุกต์ใช้ RSSI Distance Estimation โดยกำรนำค่ำ RSSI
ที่ได้รับจำกเสำสัญญำณมำคำนวณหำระยะทำงจำกสมกำรดังนี้
𝑆 = 10((𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 – 𝑅𝑆𝑆𝐼)/(10 × 𝑁))
(4)
โดยที่ Measured Power คือค่ำตัวเลขควำมเข้มสัญญำณที่ บลู
ทูธปล่อยออกมำ N คือค่ำคงที่ ในช่ วง 2 ถึ ง 4 ขึ้นอยู่กับปั จจัย
สภำพแวดล้อมสิ่ งกีดขวำงในแต่ละพื้นที่ [13]
หลังจำกนั้นจึงนำระยะทำงที่ได้มำแบ่งกลุ่มเสำส่ งสัญญำณ
โดยประยุกต์ใช้เทคนิ ค K-Nearest Neighbour ในกำรจัดกลุ่ม
ข้อ มู ล ต ำแหน่ ง ของเสำสั ญ ญำณที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ที่ สุ ด เพื่ อ ใช้
เลือกใช้เสำสัญญำณมำใช้ระบุตำแหน่ง เช่น จำกภำพที่ 4 ที่เสำ
สัญญำณกลุ่มแรกภำยในวงด้ำนในมีรัศมีอยู่ระยะ 4 เมตร และ
กลุ่มที่ 2 วงนอกอยูร่ ะยะ 8 เมตร [14]
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4.1 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
ภำพที่ 5 แสดงส่ วนของกำรระบุตำแหน่ งและกำรนำทำงไป
ยังจุดหมำยระหว่ำงชั้น ในส่วนของภำพที่ 6 แสดงส่วนของกำร
ระบุตวั ตนในส่วนของเว็บผูด้ ูแลระบบ

(ก)
(ข)
ภำพที่ 5: (ก) กำรระบุตำแหน่งของผูใ้ ช้งำนระบบ
(ข) กำรนำทำงไปยังจุดหมำยระหว่ำงชั้น

ภำพที่ 4: กำรจัดกลุ่มเสำสัญญำณ

ในส่ ว นของกำรระบุ ต ำแหน่ ง ระหว่ ำ งชั้ น ใช้ ก ำรจดจ ำ
หมำยเลข UUID ของเสำสั ญญำณที่ ติด ตั้งบริ เวณจุดเชื่ อมต่อ
ระหว่ำงชั้นเช่นบันไดหรื อลิฟต์หำกอยู่ใกล้เสำสัญญำณกลุ่มนี้
มำกพอระบบจะแสดงผลผังอำคำรในชั้นถัดไป ดังตัวอย่ำงรหัส
เทียมต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ภำพที่ 6: กำรระบุตวั ตนในส่วนของผูด้ ูแลระบบ

4.2 กำรทดสอบระบบ
กำรทดสอบแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือกำรทดสอบควำมแม่นยำใน
กำรระบุ ต ำแหน่ ง ควำมเข้ม ของสั ญ ญำณในแต่ ล ะจุ ด , กำร
ทดสอบกำรระบุตำแหน่งระหว่ำงชั้นและแบบสอบถำมกำรใช้
งำนของแอปพลิเคชันดังนี้
4.2.1 ทดสอบควำมแม่ นยำในกำรระบุตำแหน่ งและควำม
เข้ มของสั ญญำณ ในกระบวนกำรทดสอบจะใช้บอร์ ด ESP32
เป็ นเสำสัญญำณบลูทูธทำกำรติดตั้งไว้ 4 จุดแทนตัวอักษร A, B,
C และ D ตำมภำพที่ 7 โดยทดลองควำมหนำแน่ น ของเสำ
สัญญำณที่ติดตั้งอยู่ที่ 3 จุดต่อ 100 ตำรำงเมตรโดยวัดจำกรัศมี
กำรใช้ง ำนของสั ญ ญำณบลุ ทู ธ อยู่ ที่ 10 เมตรในอำคำร แล้ว
จำกนั้นบันทึกค่ำสัญญำณในแต่ละตำแหน่งในห้องขนำด 9×18
ตำรำงเมตรโดยแบ่งเป็ นทั้งหมด 9 ตำแหน่ง ตำม ภำพที่ 7 เก็บ
ค่ำสัญญำณจุดละ10 ครั้งแล้วนำมำเฉลี่ย ได้ผลกำรทดสอบดัง
ตำรำงที่ 1

Algorithm : Change Floor
Define: UUID, NODE1, NODE2, NODE3, Map
BEGIN
Input UUID
NODE1 = “37:88:BC:D7:A7:0B”
NODE2 = “7F:72:3A:3C:93:06”
NODE3 = “5E:65:61:58:A2:8D”
CASE UUID OF
==NODE1 : Map = “FLOOR1”
==NODE2 : Map = “FLOOR2”
==NODE3 : Map = “FLOOR3”
ENDCASE
RETURN UUID
END

4. ผลกำรดำเนินงำน
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4.2.2 ทดสอบกำรระบุตำแหน่ งระหว่ำงชั้น ในกำรทดสอบนี้
เป็ นกำรทดสอบในกำรเดินไปยังบันไดโดยทดสอบกำรเดินขึ้น
ลงระหว่ ำ งชั้น 2 และชั้น 3 ของอำคำรผัง อำคำรจะแสดงผล
เปลี่ ยนไปตำมชั้นที่ อยู่ทดสอบจำนวน 10 ครั้ งได้ผลทดสอบ
ดังนี้
ตำรำงที่ 3: ทดสอบกำรระบุตำแหน่งระหว่ำงชั้น

ภำพที่ 7: แผนผังกำรทดลองวัดค่ำควำมเข้มสัญญำณ

ครั้งที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ชั้นที่
2 ไปชั้น 3 / / / / / / / / / /
3 ไปชั้น 2 / / / / / / / / / /

ตำรำงที่ 1: ทดสอบควำมเข้มของสัญญำณ
ตำแหน่ ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่ ำเฉลี่ยควำมเข้ มสั ญญำณ (dBm)
A
B
C
D
-55.5
-66.6
-79.5
-77.8
-66.2
-69.2
-79.7
-85.3
-74.1
-73.1
-81.8
-83.3
-82.2
-78.1
-75.7
-83.9
-83.8
-82.3
-83
-78
-80.5
85.5
-76.6
-77
-94.3
-81.3
-76.4
-69.1
-90.5
-81.3
-73.4
-79.5
-78.5
-92
-72.8
-76.7

จำกตำรำงที่ 3 ในกำรทดสอบเดินขึ้นจำกชั้น 2 ไปยังชั้น 3
จำนวน 10 ครั้ ง ผังอำคำรเปลี่ ยนเป็ นชั้นที่ 3 ทั้ง 10 ครั้ งและ
ทดสอบเดินลงจำกชั้น 3 ไปยังชั้น 2 ผังอำคำรเปลี่ยนเป็ นชั้นที่ 2
ทั้ง 10 ครั้ง
4.2.3 แบบสอบถำมกำรใช้ งำนของแอปพลิ เ คชั น โดย
ผลสรุ ปจำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้งำน
แอปพลิเคชันระบบระบุตำแหน่ งในอำคำรจำนวน 10 คน ดัง
ตำรำงที่ 4 พบว่ำควำมพึงพอใจของกระบวนกำรติ ดตั้งอยู่ใน
ระดับดี รู ปแบบและภำพลักษณ์ต้งั อยูใ่ นระดับพอใช้ กำรใช้งำน
ตั้ง อยู่ใ นระดับดี ภำพรวมของแอปพลิ เคชันคิด เป็ นตั้งอยู่ใน
ระดับดี ระดับควำมพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันตั้งอยูใ่ นระดับดี

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ ำเฉลี่ ย ของควำมเข้ม สั ญ ญำณในแต่ ล ะ
ต ำแหน่ ง น ำมำวัด ระยะทำง (เมตร) จำกเสำสั ญ ญำณถึ ง ตัว
ผูใ้ ช้งำนจำกนั้นนำมำวิเครำะห์หำตำแหน่งบนแผนภำพจุดพิกดั
(แกนX, แกน Y) ได้ผ ลกำรทดสอบดั ง ตำรำงที่ 2 โดยจำก
ผลทดสอบเป็ นกำรระบุ ต ำแหน่ ง ใน 9 ต ำแหน่ ง มี ค วำม
คลำดเคลื่อนของตำแหน่งโดยเฉลี่ยคิดเป็ น 13.504%

5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
งำนวิจัยนี้ นำเสนอระบบระบุตำแหน่ งในอำคำรทำงำนบน
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 2
ฟั ง ก์ ชั น หลัก คื อ ฟั ง ก์ ชั น ระบุ ต ำแหน่ ง และฟั ง ก์ ชั น น ำทำง
นอกจำกนี้จำกกำรทดสอบระบบผูใ้ ช้งำนสำมำรถใช้แอปพลิเค
ชันระบบตำแหน่ งภำยในอำคำรบอกจุดพิกัดของผูใ้ ช้งำนได้
ควำมแม่นยำโดยเฉลี่ย 86.49% และควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้งำน
อยูใ่ นระดับดี
อย่ำงไรก็ตำมยังมีขอ้ ผิดพลำดในด้ำนระบุตำแหน่งหำกพบสิ่ ง
กีดขวำงมำกขึ้นอำจทำให้มีควำมคลำดเคลื่อนสู งขึ้นไปด้วยใน
อนำคตจะมีกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสำสัญญำณที่สำมำรถใช้
บลูทูธ เวอร์ ชัน 5.0ได้เนื่ องจำกรัศมีในกำรใช้งำนได้ไกลกว่ำ
เวอร์ ชนั 4.2 ถึง 4 เท่ำมีควำมเข้มของสัญญำณที่สูงกว่ำ จึงจะทำ

ตำรำงที่ 2: ทดสอบกำรระบุตำแหน่ง
ตำแหน่ ง ตำแหน่ งจริง ตำแหน่ งที่ได้ ควำมคลำดเคลื่อน
(x, y)
(x, y)
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(3, 2)
(4, 5)
(4, 8)
(9, 2)
(10, 5)
(9, 8)
(16, 2)
(15, 5)
(17, 8)

(3.52, 2.11)
(3.39, 6.34)
(4.59, 7.45)
(9.61, 2.78)
(10.33, 4.49)
(9.91, 8.25)
(16.72, 2.63)
(15.29, 4.18)
(16.38, 7.39)
ค่ ำเฉลี่ย

11.4%
21.025%
10.812%
22.85%
6.75%
13.306%
18%
11.217%
6.18%
13.504%
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ให้ระบบควำมสมบูรณ์ มำกขึ้นนำไปใช้จริ งในอำคำรได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ด

123456789/6192

[4]

ตำรำงที่ 4: ผลสรุ ปควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้งำน โดยค่ำประสิ ทธิภำพและ
คุณภำพ 5 ระดับดังนี้ 5 = ระดับดีมำก, 4 = ระดับดี, 3 = ระดับปำนกลำง, 2
= ระดับน้อย, 1 = ระดับปรับปรุ ง
รำยกำรสอบถำมกำรใช้ งำน
ระบบระบุตำแหน่ งภำยในอำคำร
1. กระบวนกำรติดตั้ง
1.1 กำรติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ แ ละแอปพลิ เ คชั น ง่ ำ ยและ
เหมำะสม
1.2 ผู ้ใ ช้ง ำนสำมำรถเข้ำ ใจ เรี ย นรู้ และใช้ง ำนแอป
พลิเคชันได้อย่ำงรวดเร็ว
2. รูปแบบและภำพลักษณ์
2.1 สีสัน สีตวั อักษร มีควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด
2.2 ตำแหน่งกำรจัดวำงปุ่ ม มีควำมเหมำะสมมำกน้อย
เพียงใด
2.3 ขนำด และรู ปแบบของตัวอักษร มีควำมเหมำะสม
มำกน้อยเพียงใด
3. กำรใช้ งำน
3.1 แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ใ ช้ ง ำ น ร ะ บุ ต ำ แ ห น่ ง ไ ด้ มี
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด
3.2 แอปพลิ เ คชัน มี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู ้ใ ช้ง ำนมำกน้อ ย
เพียงใด
4. ภำพรวมของแอปพลิเคชัน
4.1 ผูใ้ ช้งำนสำมำรถใช้งำน และเข้ำใจได้ง่ำยระดับใด
5. ระดับควำมพึงพอใจ
5.1 ผูใ้ ช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำกน้อยเพียงใด
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อุปกรณ์ IoT รดน้ำอัตโนมัติอ้ำงอิงตำมควำมชื้นในดินและสภำพอำกำศ
IoT Auto-watering control by soil moisture and weather
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บทคัดย่อ

forecast and sensor data for decide watering or not
and send decision results to the user.

เป็ นที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ในการปลู ก พื ช น้า นั้ น เป็ นสิ่ ง ที่
จ าเป็ นอย่ า งมากการเจริ ญเติ บ โตของพื ช พั น ธุ์ ท าให้
เกษตรกรต้ องทาการรดนา้ กับพืชผักอย่ างสมา่ เสมอ โดยที่
เกษตรกรอาจไม่ ทราบว่ ามีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาภายใน
วันนีห้ รื อไม่ ซึ่งหากว่ ามีฝนตกลงมาหลังจากที่ทาการรดนา้
ไปแล้ วก็จะเป็ นการใช้ งานนา้ อย่ างไม่ จาเป็ น งานวิจัยชิ ้นนี ้
จึ งนาเสนออปุกรณ์ ไอโอทีรดนา้ ต้ นไม้ อัตโนมัติโดย ใช้
sensor ความชื ้นในดิ นและผลการพยากรณ์ อากาศในการ
ประมวลผลตัดสิ นใจสั่งการรดนา้
ผลจากการทดสอบพบว่ าอุปกรณ์ ไอโอทีสามารถเก็บ
ค่ า จาก sensor แล้ วส่ งไปยังเอพีไอให้ ทาการประมวลผล
ร่ วมกับสภาพอากาศเพื่ อตัดสิ นใจสั่ งการรดนา้ หรื อไม่ สั่ง
การรดน้ า ได้ ตามที่ ผ้ ู วิ จั ย ก าหนดไว้ และสามารถส่ ง
ข้ อความแจ้ งไปยังผู้ใช้ งานถึง สถานการณ์ ทางานว่ ามีการ
รดนา้ หรื อไม่ และเหตุผลที่ตัดสิ นใจสั่งการในรู ปแบบนั้น
ค ำส ำคั ญ : ไอโอที เซนเซอร์ ความชื้ น ระบบให้ น้ า
อัตโนมัติ

Keywords: IoT, Soil Moisture sensor, autowatering

1. บทนำ
เป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่ า ในการปลู ก พื ช น้ านั้ น เป็ นสิ่ ง ที่
จ าเป็ นอย่ า งมากการเจริ ญเติ บ โตของพื ช พัน ธุ์ ท าให้
เกษตรกรต้องทาการรดน้ ากับพืชผักอย่างสม่าเสมอ โดยที่
เกษตรกรอาจไม่ทราบว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาภายใน
วันนี้หรื อไม่ซ่ ึงหากว่ามีฝนตกลงมาหลังจากที่ทาการรดน้ า
ไปแล้วก็จะเป็ นการใช้งานน้ าอย่างไม่จาเป็ น และในการรด
น้ าแต่ละครั้งนั้นมีโอกาสที่จะรดน้ าในปริ มาณที่ไม่เท่ากัน
เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ทีแน่ชดั ซึ่งมีโอกาสที่จะรดน้ าใน
ปริ มาณที่ ม ากจนเกิ น ไปจนท าให้ ร ากเน่ า หรื อรดน้ า
น้อยเกินไปจนทาให้พืชผักไม่โต
ปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่ า งมาก ไม่ ว่ า จะเป็ นโทรศัพ ท์
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ก็สามารถที่จะ
เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ท้งั หมดนั้นทาให้เราสามารถ
ที่ จ ะควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ได้จ ากระยะไกล และยัง
สามารถที่ จ ะรั บ รู ้ ถึ ง สถานะของอุ ป กรณ์ น้ ัน ได้ด้ว ยว่ า
ปั จ จุ บัน มี สถานะเป็ นอย่างไร ยัง เปิ ดใช้ง านอยู่ห รื อ ไม่
ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ีรู้จกั กันในชื่อ “อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง”
(Internet of Things) หรื อ “ไอโอที ” (IoT) โดยเราสามารถ
ที่ จ ะน าอุ ปกรณ์ เหล่ า นี้ มาประยุกต์ ใช้งานกับการเกษตร
เพื่ อ ให้ สามารถที่ จ ะบริ ห ารจัด การระบบการเกษตรได้
สะดวกสบายยิ่งขึ้น

Abstract
Water is very important for every plant.
Agriculturists must regularly water plants. However,
they do not know that today it might rain after they did
watering leading to lost water unnecessarily. Then,
this research presents the IoT auto-watering control
by using soil moisture sensors and weather forecasts.
The test results show that the IoT sensor can send
sensor data to API in order to process data of weather
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จากที่ ได้กล่าวมาในข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งได้จดั ทาอุปกรณ์
ไอโอทีรดน้ าต้นไม้อตั โนมัติโดยอ้างอิงตามสภาพความชื้น
ในดินและสภาพอากาศ โดยอุปกรณ์น้ ี จะทาการดึงข้อมูล
สภาพอากาศภายในวันนี้ มาทาการตรวจสอบถึงโอกาสที่
จะมีฝนตกซึ่ งหากพบโอกาสที่ฝนตกอุปกรณ์ไม่สั่งการให้
รดน้ า แต่ ห ากพบว่ า จะไม่ มี ฝ นตกอุ ป กรณ์ จ ะท าการ
ตรวจสอบค่ า ความชื้ น ในดิ น ว่ า น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนดไว้
เท่ า ไหร่ จากนั้ นอุ ป กรณ์ จ ะสั่ ง การให้ ร ดน้ าจนได้
ค่ า ความชื้ น เท่ า กับ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ งจะท าให้ เ กษตรกร
สามารถบริ หารจัดการการรดน้ าพืชผักได้อย่างเหมาะสม
และไม่ใช้งานทรัพยากรน้ าไปอย่างสิ้นเปลือง

NCCIT2020

ความชื้ นในอากาศอยู่ที่ 3.37 เปอร์ เซ็นต์ในพื้นที่เปิ ด 0.6
เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ปิด [2]
วริ ศ ร์ รั ต นนิ ม ตร(2560) “การติ ด ตามและแจ้ง เตื อ น
ข้อมูลทางเกษตรกรรมผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตใน
ทุ ก สรรพสิ่ ง ” : เป็ นการใช้ง านอุ ป กรณ์ ไ อโอที เ พื่ อ เก็บ
ข้อ มู ล แสงแดด อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น ในดิ น และความชื้ น
อากาศ ผ่านเซนเซอร์แล้วทาการส่ งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi
เก็บเข้าฐานข้อมูล โดยผูใ้ ช้งานสามารถเข้าดูขอ้ มูลทั้งหมด
ผ่านทางหน้าเว็บแอปพลิเคชันหรื อผ่านทางโทรศัพท์ และ
ระบบยัง ท าการส่ ง ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้จ ากเซนเซอร์ ใ ห้ กับ
ผูใ้ ช้งานผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันเพื่อให้ทราบถึ งค่าที่
วัดได้จากเซนเซอร์ได้แบบ real time [3]
วิ ท ธวัช เจริ ญศรี และสน่ั น การค้า ( 2562) “ระบบ
ควบคุ ม การให้ น้ าแบบหยดอัต โนมัติ ใ นการปลู ก พื ช
แนวตั้ง” : งานวิจัยนี้ เป็ นการพัฒนาระบบการให้น้ าโดย
ควบคุ ณ ตามระดับ ความชื้ น ในดิ น ซึ่ งจะท าการวัด ค่ า
ความชื้ น ในดิ น โดยหากว่ า มี ค่ า ที่ ต่ า กว่ า 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์
จะทาการจ่ายน้ าให้กบั กระถาง และหากตรวจสอบพบว่า
ค่าความชื้ นในดินต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ระบบก็จะทาการ
ปิ ดการจ่ายน้ าทันที โดยจากการทดลองทั้งหมด 5 ครั้งใน
กระถางตัว อย่า งทั้ง หมด 9 กระถางมี ก ารใช้งานน้ าอยู่ที่
244, 256, 230, 255 แ ล ะ 240 มิ ล ลิ ลิ ต ร ต า ม ล า ดั บ
เมื่อคานวณกับปริ มาณถังเก็บน้ า 5 ลิตรจะสามารถใช้งาน
ได้ป ระมาณ 15-18 วัน ท าให้ ใ ห้ ใ นการเพาะปลู ก นั้น มี
การใช้งานปริ มาณน้ าที่นอ้ ยและไม่สิ้นเปลืองน้ า [4]
สกุล และชม (2560) “อินเทอร์ เน็ตออฟติงการรดน้ าใน
แปลงผักชีพร้อมแจ้งเตือนผ่านไลน์ แอปพลิเคชัน” : ได้ทา
การพัฒ นาอุ ป กรณ์ ไ อโอที เ พื่ อ รดน้ า ในแปลงผัก ชี แ บบ
อัตโนมัติโดยจะมี การตั้งค่าให้สั่งการรดน้ าแปลผักใน 3
ช่วงเวลา และใช้เซนเซอร์ ในการตรวจจับพบว่าเกิดฝนตก
อุปกรณ์ ก็จะสั่งการรดน้ าเพื่อล้างน้ าค้าออกจากผักชี ซึ่ ง
หลังจากที่อุปกรณ์สั่งการรดน้ าก็จะมีการส่ งแจ้งเตือนผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน LINE ออกไปยังผูใ้ ช้งานว่ามีการสั่งการ
รดน้ าแล้ว หลังจากที่อุปกรณ์สั่งการให้หยุดรดน้ าก็จะส่ ง
แจ้งเตือนออกไปอีกครั้ง [5]

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเกีย่ วข้อง
2.1 เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ งหรื อ ไอโอที หมายถึงอุปกรณ์
หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ ถูกเชื่ อมโยงเข้าสู่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
เพื่อให้มนุษย์สามารถควบคุมการทางาน สั่งการสิ่ งต่าง ๆ
ในระยะไกล เช่ น สั่ ง เปิ ดการท างานของอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า
เครื่ อ งมื อ อุ ต สาหกรรม อุ ป กรณ์ ก ารเกษตร เครื่ อ งมื อ
ส านัก งาน หรื อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ภ ายในบ้ า นผ่ า นทาง
อินเทอร์ เน็ต โดยไม่จาเป็ นต้องอยู่ภายในสถานที่น้ นั หรื อ
ในบางแห่ ง เรี ย กว่ า M2M (Machine to Machine) หรื อ
การเชื่ อมต่อ กันระหว่างอุปกรณ์ กับเครื่ องมื อต่าง ๆ เช่น
เซนเซอร์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร รถยนต์ เป็ นต้น [ 1] โดยมี
งานวิจยั ที่ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าดังนี้
ทวี ป , ทศพร และ ปวรั ชฎ ( 2559 ) “อิ น เทอร์ เ น็ ต กับ
ทุกสิ่ งของสวนอัจฉริ ยะ” : ได้ทาการพัฒนาอุปกรณ์ไอโอที
เพื่อทาการวัดค่าจากเซนเซอร์ แล้วนาออกมาแสดงผลใน
รู ป แบบกราฟผ่านทางหน้าเว็บ ซึ่ ง ประกอบด้วย กราฟ
อุ ณ หภู มิ กราฟความชื้ น ในดิ น และกราฟความชื้ น ใน
อากาศ และสามารถสั่ ง การจ่ า ยน้ าผ่ า นทางหน้ า เว็ บ
แอปพลิ เคชันโดยในการทดสอบการวัดค่าจากเซนเซอร์
ต่างนั้นทาให้พบค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ วดั ค่า
ความชื้นในดินอยูท่ ี่ 0.83 เปอร์เซ็นต์ในสภาพดินแห้ง 1.81
เปอร์ เซ็นต์ในสภาพดินชื้น 0.891 เปอร์ เซ็นต์ในสภาพดิน
เปี ยก เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิอยู่ที่ 1.62 เปอร์ เซ็นต์ในพื้นที่
เปิ ด 2.182 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ นพื้ น ที่ ปิ ด และเซนเซอร์ วัด
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จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ มี ค วามใกล้เ คี ย งกับ ผู ้วิ จั ย
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการประยุกต์อุปกรณ์ไอโอที ในการเก็บ
ข้อ มู ล จากเซนเซอร์ จากนั้น น ามาแสดงเป็ น Dashboard
บนเว็บไซต์หรื อบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ และข้อมูล
จากเซนเซอร์ น้ นั ยังใช้เพื่อทาการประมวลผลสั่งการรดน้ า
หรื อในบางงานวิจยั จะเป็ นการสัง่ การโดยผูใ้ ช้งานผ่านทาง
แอปพลิเคชัน ทั้งยังมีการส่ งข้อมูลบางส่ วนไปยังผูใ้ ช้งาน
ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น LINE ซึ่ งท าให้ ผู ้วิ จัย ได้น างานวิ จัย
เหล่ า นี้ มาประยุก ต์รวมกับ งานวิ จัย นี้ โดยท าการเพิ่มใน
ส่ วนของการดึงข้อมูลพยากรณ์ อากาศมาเพื่อช่ วยในการ
ประมวลผลเพื่อสั่งการรดน้ าอัตโนมัติดว้ ย
2.2 อุปกรณ์ เซนเซอร์ วัดควำมชื้นในดิน
ใช้สาหรับวัดความชื้ นในดิน หรื อใช้เป็ นเซนเซอร์ น้ า
สามารถต่ อ ใช้ ง านกั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์ โ ดยใช้
แอนะล็อกอินพุตอ่านค่าความชื้น การใช้งานจะต้องเสี ยบ
แผ่น PCB สาหรั บ วัด ลงดิ น เพื่ อ ให้ วงจรท างานได้ค รบ
วงจร จากนั้นจึ งใช้วงจรเปรี ยบเที ยบแรงดันโดยใช้ไอซี
ออปแอมปเบอร์ LM393 เพื่อวัดแรงดันเปรี ยบเที ยบกัน
ระหว่างแรงดันดันที่วดั ได้จากความชื้นในดิน กับแรงดันที่
วัดได้จากวงจรแบ่งแรงดันปรับค่าโดยใช้ Trimmer หาก
แรงดันที่วดั ได้จากความชื้ นของดิ นมี มากกว่า ก็จะทาให้
วงจรปล่อยลอจิก 1 ไปที่ขา D0 แต่หากความชื้ นในดินมี
น้อย ลอจิก 0 จะถูกปล่อยไปที่ขา A0 เป็ นขาที่ต่อโดยตรง
กับวงจรที่ใช้วงความชื้ นในดิน โดยหากความชื้ นในดินมี
มาก แรงดั น ที่ ป ล่ อ ยออกไปก็ จ ะน้ อ ยตามไปด้ ว ย
ในลักษณะของการแปรผันกลับ [6]
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อุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ ส าหรั บ วัด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
สั ม พัท ธ์ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ง าน
ทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย เช่น การวัด
และควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ระบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ในห้อ ง เป็ นต้น อุ ป กรณ์
ประเภทนี้ แตกต่ า งกัน ตามผู ้ผ ลิ ต ราคา ความแม่ น ย า
ความละเอี ย ดในการวัด การให้ ค่ าแบบดิ จิทัล หรื อแบบ
แอนะล็อก เป็ นต้น บทความนี้กล่าวถึงการทดลองใช้งาน
โมดู ล DHT22/AM2302 ซึ่ งมี ร าคาถู ก ให้ ค่ า เป็ นแบบ
ดิ จิทัล ใช้ขาสัญญาณดิ จิทัลเพียงขาเดี ยวในการเชื่ อมต่ อ
แบบบิตอนุ กรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional)
โดยนามาเชื่ อมต่อกับ Arduino เพื่ออ่านค่าจากเซนเซอร์
[7]

ภำพที่ 2: เซนเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

3. วิธีกำรดำเนินงำน
การออกแบบและพัฒนาไอโอทีรดน้ าอัตโนมัติอา้ งอิง
ตามความชื้นในดินและสภาพอากาศจะประกอบไปด้วย 3
ส่วนการทางานดังภาพที่ 3

ภำพที่ 1: อุปกรณ์เซนเซอร์วดั ความชื้นในดิน
2.3 เซนเซอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์

ภำพที่ 3: โครงสร้างโดยรมของงานวิจยั
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ในภาพที่ 3 ประกอบด้วยส่ วนการทางานของอุปกรณ์
ไอโอที ส่ วนการประมวลผลและรวบรวมข้อมูล และส่ วน
หน้ า เว็ บ แอปพลิ เ คชั น โดยมี ร ายละเอี ย ดการท างาน
ดังต่อไปนี้
3.1 กำรทำงำนของอุปกรณ์ ไอโอที
ในส่ วนของการทางานของอุปกรณ์ไอโอทีน้ นั จะเป็ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ ท้ งั หมด 2 ชนิดได้แก่
เซนเซอร์ ตรวจวัดค่าความชื้นในดินและเซนเซอร์ ตรวจวัด
ค่าความชื้นในอากาศ โดยเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความชื้นใน
ดิ นจะทาการเก็บข้อมูลค่าความชื้ นในดิ นเพื่อส่ งออกไป
ประมวลผลว่าควรสั่งการรดน้ าแล้วหรื อไม่ ส่ วนเซนเซอร์
ตรวจวัดค่าความชื้นในอากาศนั้นจะทาการเก็บค่าความชื้น
และอุ ณ หภู มิ ปั จ จุ บั น ว่ า ในขณะนี้ ฝนตกอยู่ ห รื อไม่
เพื่อทาการเก็บผลของการพยากรณ์อากาศ นอกจากที่ ได้
กล่าวมาข้างต้นแล้วอุปกรณ์ไอโอทีน้ ียงั ทาหน้าที่ในการสั่ง
การให้ทาการรดน้ าต้นไม้ดว้ ย
3.2 กำรทำงำนในส่ วนประมวลผลและรวบรวมข้ อมูล
ในส่ วนของการประมวลผลและรวบข้อมูลนั้นจะเป็ น
ส่ วนการทางานที่ ทาหน้าที่ ในการดึ งข้อมูลสภาพอากาศ
จากเว็บไซด์พยากรณ์อากาศเพื่อนามาตรวจสอบถึงโอกาส
ที่จะมีฝนตกลงมาในวันนี้ และรับข้อมูลค่าความชื้นในดิน
จากอุ ป กรณ์ ไ อโอที หลัง จากที่ ไ ด้ข้อ มู ล เหล่ า นี้ แล้ว จะ
ท าการประมวลแล้ว ส่ ง ค าสั่ ง ไปยัง อุ ป กรณ์ ไ อโอที ว่ า
จะต้องรดน้ าพืชผักหรื อไม่ โดยเริ่ มจากการตรวจสอบว่า
เวลาในปั จ จุ บัน ว่ า เป็ นเวลาเท่ า ไหร่ ซึ่ งหากเป็ นเวลา
08:00 น. จะท าการตรวจสอบผลการพยากรณ์ อ ากาศว่ า
ภายในวันนี้มีฝนตกหรื อไม่หากมีโอกาศที่ฝนตกจะไม่สั่ง
การรดน้ า หากไม่มีโอกาศที่ฝนตกจะทาการตรวจสอบค่า
ความชื้ นในดินว่าต่ากว่ากาหนดหรื อไม่ หากต่ากว่าจะสั่ง
การรดน้ า หลัง จากนั้น จะท าการส่ ง ข้อ ความแจ้ง ไปยัง
ผูใ้ ช้งานถึงผลการสั่งการของระบบประมวลผล และหาก
ปั จจุบนั เป็ นเวลา 16:00 น. จะทาการตรวจสอบว่ามีฝนตก
หรื อไม่ หากมีฝนตกจะไม่สั่งการรดน้ า หากไม่มีฝนตกจะ
ทาการตรวจสอบค่าความชื้นหากพบว่าค่าความชื้นต่ากว่า
ที่กาหนดจะสั่งการรดน้ า หากความชื้นสู งกว่าที่กาหนดจะ
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ไม่สั่งการรดน้ า หลังจากนั้นส่ งข้อความแจ้งไปยังผูใ้ ช้งาน
ถึงผลการสั่งการของระบบประมวลผลดังภาพที่ 4

ภำพที่ 4: การทางานของส่ วนประมวลผล
จากนั้นระบบจะทาการส่ งการแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งาน
ให้ทราบว่าทาการรดน้ าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วหรื อยังไม่ทา
การรดน้ าเนื่องจากเหตุใด และระบบยังทาการเก็บบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากอุปกรณ์ไอโอที ข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลและข้อมูลสภาพอากาศลงในฐานข้อมูลเพื่อ
นาไปแสดงผลที่หน้าเว็บแอปพลิเคชัน
3.3 กำรทำงำนในส่ วนของหน้ ำเว็บแอปพลิเคชัน
ในส่ ว นการท างานของหน้ า เว็ บ แอปพลิ เ คชั น นั้ น
ประกอบไปด้วยหน้าแสดงค่าสถานะปั จจุบนั ของอุปกรณ์
ไอโอที ว่าทาการรดน้ าแล้วหรื อไม่ หน้าการปรั บแต่งค่า
ความชื้ น ได้ตามที่ ผูใ้ ช้งานต้อ งการและการแก้ไขข้อมูล
พื้นที่ของอุปกรณ์

4. ผลกำรดำเนินงำน
จากขั้นตอนทั้งหมดสามารถสรุ ปผลการดาเนินการออก
ได้เป็ น 2 คือการทางานของอุปกรณ์ไอโอทีร่วมกับเอพีไอ
และส่วนของการแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน
4.1กำรทำงำนของอุปกรณ์ ไอโอทีร่วมกับเอพีไอ
ส่วนการทางานของอุปกรณ์ที่ทาการติดตั้งไว้ที่กระถาง
ต้นไม้ตามภาพที่ 4 จะทาการทาการเก็บข้อมูลค่าความชื้ น
ในดิน อุณหภูมิและค่าตวามชื้นสัมพัทธ์ ทุก 1 ชัว่ โมงและ
ส่ งไปยังเอพีไอ จากนั้นเอพีไอจะทาการเก็บข้อมมูลสภาพ
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อากาศภายในวันนั้น ๆ เพื่อทาการประมวลผลสั่งการรดน้ า
และเก็บลงฐานข้อมูล จากนั้นในช่วงเวลาที่กาหนดเอพีไอ
จะท าการส่ งข้ อ ความไปยัง แอปพลิ เ คชั น LINE ถึ ง
สถานะการทาการและเหตุผล
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ตำรำงที่ 1: ผลการดาเนินการตัดสินใจสั่งการอุปกรณ์
เกณฑ์ ควำมชื้น สถำนะกำร
วัน/เวลำ ผลกำร

วันที่ 1

08:00 น.
วันที่ 1
16:00 น.
วันที่ 2
08:00 น.
วันที่ 2
16:00 น.
วันที่ 3
08:00 น.
วันที่ 3
16:00 น.

ภำพที่ 5: อุปกรณ์ไอโอที
โดยในการเก็บข้อมูลเพื่อทาการประมวลผลการรดน้ า
ทางผู ้วิ จั ย ได้ ก าหนดเวลาในการรดน้ าคื อ ช่ ว งเวลา
08:00 น. และ 16:00 น. ซึ่ ง พบว่ า ในช่ ว งที่ ท าการเก็ บ ผล
การใช้งานจริ งนั้น อุปกรณ์สามารถทางานได้ตามที่กาหนด
ไว้ โดยในวันที่ทาการเก็บผลอุปกรณ์ ไม่สั่งการให้ทาการ
รดน้ า เนื่ อ งจากพบว่ า มี ค่าความชื้ น ในดิ นที่ สูง เกิ นกว่าที่
ก าหนด และระบบได้ ท าการส่ ง แจ้ ง เตื อ นเข้ า มายัง
แอปพลิเคชัน LINE ถึงสถานะการดาเนินการและเหตุผล
ที่ไม่ทาการรดน้ าดังในภาพที่ 6

พยำกรณ์ ควำมชื้น ในดิน
อำกำศ
ในดิน
ฝนไม่ตก 60%
89.45%
ฝนไม่ตก 60%

สั่งกำร
ไม่ สั่ ง การ
รดน้ า

89.16% ไม่ สั่ ง การ
รดน้ า

ฝนไม่ตก 60%

85.43% ไม่ สั่ ง การ
รดน้ า

ฝนไม่ตก 60%

72.67% ไม่ สั่ ง การ
รดน้ า

ฝนไม่ตก 60%

65.12% ไม่ สั่ ง การ
รดน้ า

ฝนไม่ตก 60%

58.59% สั่ ง การรด
น้ า

4.2 ส่ วนของกำรแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน

ในส่ วนการแสดงผลนั้นทางผูว้ ิจยั ได้ทาการจัดทาหน้า
เว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ไอโอที
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่
4.2.1 ส่ ว นการแสดงผลกราฟข้อ มู ล จากเซนเซอร์ ใ น
รู ปแบบกราฟเส้นตรง

ภำพที่ 7: กราฟแสดงผลข้อมูลจากเซนเซอร์

ภำพที่ 6: ข้อความแจ้งสถานการณ์ทางานและเหตุผล

จากภาพที่ 7 จะเป็ นการแสดงผลข้อมูลของข้อมูลจาก
เซนเซอร์ ซึ่ งจะประกอบไปด้ ว ยค่ า ความชื้ นในดิ น
ความชื้ น สั ม พัท ธ์ และอุ ณ หภู มิ โดยที่ ผูใ้ ช้ง านสามารถ
เลือกดูขอ้ มูลได้ท้งั หมด

จากที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการทดสอบการทางานของระบบเป็ น
เวลา 3 วันพบว่าระบบสามารถดาเนินการตัดสิ นใจสั่งการ
อุปกรณ์สามารถทางานได้ตรงตามที่กาหนดไว้ ตามข้อมูล
ในตารางที่ 1
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ส่ วนของการตั้ งค่ า ที่ อยู่ ข องอุ ป กรณ์ แ ละ
สถานะปัจจุบนั ของอุปกรณ์

[2]

4.2.2

[3]
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ทวีป ตรี หะจินดารัตน์, ทศพร ปั้ นจาด และ ปวรัชฎ คชริ นทร์
[ออนไลน์] : อินเทอร์ เน็ตกับทุกสิ่ งของสวนอัจฉริ ยะ [สื บค้น
วันที่ 23 ตุลาคม 2562] จาก
http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789
/5082/PRO2392.pdf?sequence=1
วริ ศ ร์ รั ต นนิ มิ ต ร ,วุ ฒิ ชัย เกษพานิ ช และสุ ท ธิ ล ัก ษณ์ ชุ น

ป ร ะ วั ติ

: INSTALLATION OF SMART FARM
SERVER FOR DATA MONITORING VIA
MOBILE APPLICATION วารสารวิ ช าการเทคโนโลยี

ภำพที่ 8: หน้าแสดงการตั้งค่าอุปกรณ์

[4]

จากภาพที่ 8 เป็ นหน้าที่แสดงข้อมูลสถานะการทางาน
ปั จจุบนั ว่าอุปกรณ์ได้สั่งการรดน้ าหรื อไม่ และภายในหน้า
นี้ ผู ้ใ ช้ง านสามารถปรั บ ที่ อ ยู่ ข องอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ร ะบบ
สามารถเก็บข้อมูลสภาพอากาศได้ถูกต้อง และยังสามารถ
ปรับค่าความชื้นน้อยที่สุดที่อุปกรณ์จะสั่งการรดน้ า

[5]

[6]

5. สรุป
งานวิจยั นี้ ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการจัดทาอุปกรณ์ไอโอทีทา
การเก็ บ ค่ า จากเซนเซอร์ แล้ ว ส่ ง ไปยัง เอพี ไ อให้ ท า
การประมวลผลร่ วมกับสภาพอากาศเพื่อตัดสิ นใจสั่งการ
รดน้ าหรื อไม่สั่งการรดน้ าได้ตามที่ผูว้ ิจยั กาหนดไว้ และ
สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผูใ้ ช้งานถึงสถานะการทางาน
ว่ า มี ก ารรดน้ า หรื อ ไม่ และเหตุ ผ ลที่ ตัด สิ น ใจสั่ ง การใน
รู ป แบบนั้น และอุ ป กรณ์ น้ ี ยัง มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ความชื้ น
สัมพัทธ์ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ที่ มาจากเว็บ พยากรณ์
อากาศ รวมถึ งสภาพอากาศในปั จจุบันนั้นมี ฝนตกลงมา
หรื อไม่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านั้นสามารถนามาต่อยอดใช้งานใน
การประมวลผลเพื่อทานายสภาพอากาศได้

[7]

เอกสำรอ้ำงอิง
[1]

มหศั ก ดิ์ เกตุ ฉ่ า [ออนไลน์ ] : Internet of Things (IoT)
[สื บ ค้ น วั น ที่ 23 ตุ ล า ค ม 25662] จ า ก
http://203.155.220.230/bmainfo/data_DDS/document
/internet-ofthings.pdf?fbclid=IwAR0sVn_xaMW3UwLlAKAzN
E01eHjO6vS8If4V8egl6d63URca-Q4AnIPtwpE
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soil moisture sensor [ออนไลน์] : เซนเซอร์วดั ความชื้นใน
ดิน [สืบค้นวันที่ 23 ตุลาคม 25662] จาก
https://www.ioxhop.com/product/87/เ ซ น เ ซ อ ร์ วั ด
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การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งสาหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
An Application of Internet of Things Technology for Hydroponics
Cultivation
ศุภสิ ทธ์ ศิริกุล (Supasit Sirikul)1 และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ (Sakchai Tangwannawit)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

supasitsirikul@gmail.com, 2sakchai.t@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

showed in graph format and notification messages

ในปั จจุ บั น แรงงานในด้ านการเกษตรได้ ล ดลง และ
ผู้ค นโดยทั่ วไปไม่ ค่ อ ยมี เวลาว่ างในการท าสวนเหมื อ น
ผู้คนสมัยก่ อน ทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ เล็งเห็นว่ าการนาเทคโนโลยี
อิ นเตอร์ เน็ตเพื่ อทุกสรรพสิ่ งมาช่ วยแก้ ปัญหาในการปลูก
พืชไฮโดรโปนิกส์ หรื อปลูกพืชแบบไร้ ดิน ด้ วยการทดลอง
ปลูกผักกวางตุ้ ง โดยใช้ อุปกรณ์ บอร์ ดราสเบอร์ รี่ พายใน
การเป็ นตัวควบคุมอุปกรณ์ เซ็น เซอร์ ได้ แก่ เซ็นเซอร์ วัด
อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ วัดการนาไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ วัดระดับ
น้าแบบเรี ย ลไทม์ ด้ ว ยการส่ งข้ อ มู ล ขึ ้น ไปยั ง Firebase
Real-time Database ในรู ป แบบของ Json โดยได้ มี ก าร
นามาแสดงผลบน Web Application ในรู ปแบบของกราฟ
และข้ อความแจ้ งเตือน โดยได้ มีการเก็บผลเป็ นเวลา 27 วัน
โดยได้ ผลผักสามารถเติบโตและเก็บเกี่ยวได้
คาสาคัญ: ผักไฮโดรโปนิกส์ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเพื่อ
ทุกสรรพสิ่ ง อุปกรณ์ บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย

on web application. The measurement of the data is
collected for 28 days and the plant is fully growth
and edible.
Keywords: Hydroponic cultivation,
Internet of Things, Raspberry pi

1. บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจาวันและเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกให้กบั
มนุษย์เช่น การเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่บนโลกอินเตอร์เน็ต
การสั่ ง ซื้ อ ของออนไลน์ เป็ นต้น ท าให้ ชี วิต มนุ ษ ย์ต้อ ง
พึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจาวันอยู่เสมอ รวมถึง
ในด้านอุสาหกรรมต่างๆ ก็ได้มีการนาเทคโนโลยีมีมาใช้
ในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน หรื อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตแม้แต่ในอุ ตสหากรรมพื้น ฐาน
อย่างอุตสาหกรรมการเกษตรก็ยงั มี การนาเทคโนโลยีมา
ช่วยในการทางานเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้งาน
โดยในปั จุบนั ได้มีแนวคิดการนาอินเทอร์ เน็ตไปเชื่ อมต่อ
กับ อุ ป กรณ์ ต่ างๆให้ อุ ป กรณ์ น้ ั นสามารถรั บ -ส่ ง ข้อ มู ล
เพื่อให้เราสามารถควบคุมหรื อนาข้อมูลจากอุปกรณ์น้ นั มา
ใช้งานได้ จากสถานการณ์ ในปั จจุบันประชากรวัยหนุ่ ม สาวในสังคมไทยได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและจาก
บทความเรื่ อง “ความต้องการแรงงานของครัวเรื อนภาค
การเกษตร ตามชนิ ดสิ นค้าและขนาดฟาร์ ม ” ที่ กล่าวถึ ง
ทัศคติในการทางานที่ หันเหจากภาคการเกษตรเข้าสู่ ภาค
อุ ต สหกรรมท าให้ ก ารท าเกษตรกรรมไม่ ส ามารถหา
แรงงานมาช่วยในการทาการเกษตรและประชากรไทยยัง

Abstract
Nowadays, the number of labor in agricultural
sector has been rapidly decreasing. Most of young
generation people doesn’t have time for gardening
as of the older generations. So, the researcher came
up with the idea of using Internet of Things to apply
with

hydroponics

or

soilless

farming

by

experimenting in planting bok choy. Raspberry pi is
used to control sensors which are temperature
sensor, inductive sensor and water level sensor. The
data will be real-time uploaded to Firebase Realtime Database in the format of Json. The data is
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สนใจงานด้านเกษตรกรรมน้อยลง โดยหันมาทางานใน
เมืองมากขึ้น ทาให้การทาเกษตรกรรมต้องหาตัวช่วยเพื่อ
ทดแทนแรงงานที่หายไปและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกับการ
ทาเกษตรเช่น เครื่ องมือเก็บเกี้ยวผลผลิตเครื่ องมือในการ
รดน้ าอัตโนมัติ เป็ นต้น ทางผูพ้ ฒั นาได้เห็นถึงปั ญหาและ
ความส าคัญ ของการท าเทคโนโลยี ม าช่ วยอ านวยความ
สะดวกให้ แ ก่ เกษตรกรโดยได้น าแนวคิ ด เทคโนโลยี
อินเตอร์ เน็ตเพื่อทุกสิ่ งมาพัฒนาแบบจาลองแปลงปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกแบบน้ าไหลโดยใช้ เซ็นเซอร์ ต่างๆในการวัด
ข้อ มูล แล้วน าส่ งไปยังฐานข้อมู ล กลางเพื่ อจัดเก็บ ข้อ มู ล
รวมถึ งจัดท าเว็บแอพพลิ เคชั่นในการควบคุมการทางาน
และประมวลผลให้กบั แปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิก

NCCIT2020

พื ช กว้า งตั้ งแต่ 5-35 เซนติ เ มตร สู งประมาณ 5-10
เซนติเมตร ความกว้างราง ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดพืชที่ปลูก ความ
ยาวของราง ตั้งแต่ 5-20 เมตร การไหลของสารละลายอาจ
เป็ นแบบต่อเนื่องหรื อแบบสลับก็ได้โดยทัว่ ไปสารละลาย
จะไหลแบบต่อเนื่องอัตราไหลอยูใ่ นช่วง 1 - 2 ลิตร/นาที

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว
จากการสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ต
เพื่อสรรพสิ่ งในฐานข้อมูล IEEE จะมีความหลากหลายใน
การในเทคโนโลยี เพื่ อ สรรพสิ่ ง ไปใช้เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกและเพื่อประสิ ทธิ ภาพของงานนั้นๆ เช่น ศิริวรรณ
ได้นาเสนอการนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเพื่อสรรพสิ่ งไป
ใช้ ท าให้ บ้ า นอั จ ฉริ ยะมากขึ้ นโดยการตรวจจั บ การ
เคลื่ อ นไหวและสั่ ง งานจากแอพพลิ เคชั่ น [1]หรื อใน
งาน วิ จั ย ของ ณั ฐกิ ต ติ์ และคณ ะได้ น าเท คโน โลยี
อิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ สรรพสิ่ ง ได้น ามาใช้กับ รถเข็ น เพื่ อ ให้
สามารถเฝ้าระวังสุ ขภาะโดยการจับการเคลือนไหวของชีพ
จรการควบคุมเบาะที่นั่งโดยส่ งค่าไปยังเว็บแอพพลิเคชั่น
[2] ต่ อ มา Wu-jeng Li และคณะได้ ท ดลองน า firebase
real-time database ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เท ค โ น โ ล ยี
อิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ สรรพสิ่ งเพื่ อ เพิ่ ท ประสิ ท ธิ ภ าะในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน [3] ต่อมา ธี ระชัย และคณะได้นา
เทคโนโลยีเพื่อสรรพสิ่ งมาใข้กบั สวนผลไม้เพื่อแจ้งเตือน
ค่าน้ าเค็มโดยทาเครื่ องวัดน้ าเค็มไปติดตั้งและส่ งข้อมูลเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการรับข่าวสาร[4]

ภาพที่ 1: การปลูกผักไฮโดรโบนิกแบบน้ าไหล (NFT)
3.2 Firebase Real-time Database
เป็ น No-Sql ที่ เก็บ ข้อ มู ล มู ล รู ป แบบ Json และมี ก าร
Sync ข้ อ มู ล ทุ ก dervices แ บ บ Real Time โ ด ย จ ะ มี
Security Rule เพื่อกาหนดสิ ทธ์ในการเข้าถึงข้อมูล
3.3 ค่าการนาไฟฟ้าของน้า
ค่ า การน าไฟฟ้ า ส าหรั บ พื ช หมายถึ ง เกลื อ ของธาตุ
อาหารที่ ละลายอยู่ในน้ าโดยสามารถแตกตัวเป็ นไอออน
ประจุบวกและประจุลบซึ่งการนาไฟฟ้าของน้ าจะขึ้นอยูก่ บั
ความเข้มข้นของไอออน ความเค็ม และของแข็งที่ละลาย
ได้ท้ ั ง หมด เพื่ อ ใช้ ใ นการระบุ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ของ น้ าที่
บริ สุทธิ์ มากการนาไฟฟ้ าจะต่าส่ วนน้ าที่เค็มจะมีค่าการนา
ไฟฟ้ าที่สูงโดยค่าการนาไฟฟ้ าจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับ
ปริ มาณเกลือของธาตุอาหารที่ละลายอยูใ่ นน้ าเพื่อนาไปใช้
ในการปลูกพืขโดยรักษาค่าการนาไฟฟ้าให้คงที่และมีการ
ปรับค่าให้เหมาะสมกับพืชนั้นๆ
ตารางที่ 1: ค่า EC ที่เหมาะของพืชแต่ละชนิด
ชนิดของพีช
ค่า EC ที่เหมาะสม mS/cm
คะน้าเห็ดหอม
4.5
คะน้าฮ่องกง
4.5
สลัด
1.8-2.0
ผักกาดขาว
3.5

3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่ วข้อง
3.1 การปลูกผักไฮโดรโบนิกแบบน้าไหล (NFT)
การปลู กแบบนี้ จะเป็ นการปลู กพื ช โดยรากแช่ อ ยู่ใน
สารละลายโดยตรง สารละลายธาตุ อ าหารจะไหลเป็ น
แผ่นฟิ ล์มบางๆ (หนาประมาณ 2-3 มิลิเมตร) ในรางปลูก
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ผูพ้ ฒ
ั นาได้ใช้ MCP3208 ในการ Covert จาก Analog ไป
เป็ น Digital โดยมีชนิดและประเภทดังนี้

3-4
3
2.0-2.5
2.0

ตารางที่ 2: ประเภทของเซ็นเซอร์

อ้างอิง “โครงการ การพื้นฟูและเยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัยหลังน้ า
ลดด้วยงานวิจยั ของ วช”

Sensor
Sensor EC
Sensor Water Level
Sensor Temperature

3.4 เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
เทคโนโลยีอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ ทุก สรรพสิ่ ง (Internet of
Things) คือ โครงข่ายที่เชื่อมต่อสรรพสิ่ งใดๆ ซึ่งมีลกั ษณะ
ที่ระบุเอกลักษณ์ได้ เข้ากับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตผ่าน โพร
โทคอลการสื่ อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยที่ สรรพ
สิ่ งใดๆ จะมี ความสามารถในการรั บรู ้ ตอบสนองและมี
ศักยภาพ ในการโปรแกรมหรื อสั่งการการทางานได้

Detail
การนาไฟฟ้า
วัดระดับน้ า
วัดอุณหภูมิ

Type
Analog
Analog
Digital

และมี รู ป แบบในการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ดัง Diagram
ด้านล่างนี้

ภาพที่ 2: การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
4. การออกแบบระบบ
รู ปแบบของระบบโดยรวมจะเป็ นการอ่านข้อมูลจาก
เซ็ น เซอร์ ต่ างๆและส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ฐานข้อ มู ล ที่ เป็ น No
SQL ของ Firebase และท าการแสดงข้ อ มู ล ผ่ า น เว็ บ
แอพพลิ เ คชั่ น ในรู ปแบบของกราฟ ซึ่ งจะแบ่ ง การ
ออกแบบเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ส่วนงาน Hardware และ ส่ วน
งาน Software
4.1 Hardward
อุ ป กรณ์ เซ็ น เซอร์ ที่ จ ะใช้ ใ นการวัด ค่ า ต่ า งๆจะมี
ดังต่อไปนี้ เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า
การน าไฟฟ้ า และเซ็ น เซอร์ ต รวจวัด ระดับ น้ าซึ่ งจากส่ ง
ข้ อ มู ล จะมี 2 รู ปแบบได้ แ ก่ Digital และ Analog โดย
เซ็ น เซอร์ ที่ ใ ช้ จ ะมี รู ป แบบดั ง นี้ 1) เซ็ น เซอร์ ต รวจวัด
อุ ณ หภู มิ เป็ น Digital 2) เซ็ น เซอร์ ต รวจวัด การน าไฟฟ้ า
เป็ น Analog และ 3) เซ็ น เซอร์ ต รวจวัด ระดั บ น้ า เป็ น
Analog ในตัวควบคุมระบบหรื อ Raspberry pi จะรับค่าได้
รู ป แบบเดี ย วคื อ Digital ท าให้ ถ้า เซ็ น เซอร์ น้ ั นๆที่ เป็ น
Analog จะต้อ งผ่ านการ Convert ค่ า จากตัว Covert โดย

ภาพที่ 3: การต่อเซ็นเซอร์กบั อุปกรณ์ควบคุม

ภาพที่ 4: เซ็นเซอร์แต่ละชนิด
4.2 Software
ในส่ วนของ Software การทางานของระบบจะเริ่ มจาก
การอ่านเซ็ นเซอร์ และแปลงค่าโดยถ้าข้อมูลเป็ น Analog
จะต้อ งท าการแปลงเป็ น Digital แล้วท าการ Convert ค่ า
เป็ นรู ปแบบของ Json แล้วทาการส่ งข้อมูลไปยัง Firebase
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real-time database ซึ่ งจะส่ ง ค่ า ทุ ก ๆ 1 นาที แ ล้ ว ท าการ
แสดงผลในรู ปแบบของกราฟผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ ดังนี้
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โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคื อ ผลการพัฒ นาระบบและผลการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบตรวจสอบค่าเซ็ น เซอร์ การน าไฟฟ้ า อุณ หภู มิ
ระดับ น้ า ผ่ า นเว็บ แอพพลิ เคชั่น เป็ นระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น
เพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ง านสามารถตรวจสอบค่ าเซ็ น เซอร์ ต่ างๆที่
สามารถใช้งานได้จริ งในราคาที่ไม่สูงมากนักการทางานจะ
เริ่ มจาก Raspberry Pi ทาการอ่านค่าต่างๆจากตัวเซ็นเซอร์
และส่ งไปเก็บ ที่ Cloud Server เพื่ อเป็ นการลดต้น ทุ น ใน
การทา Server เองโดยจะการแสดงผลข้อมูลเป็ นรู ปจานวน
2 กราฟ และ ข้อความแจ้งเตือนดังนี้

ภาพที่ 5: สถาปัตยกรรมของระบบ
4.3 การวางระบบ
ใช้แปลงปลูกผักขนาด 12 หลุมแล้วนาเซ็นเซอร์ ติดตั้ง
ตามจุดต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 8: กราฟแสดงอุณหภูมิ

ภาพที่ 6: จุดติดตั้งเซ็นเซอร์

ภาพที่ 9: กราฟแสดงการนาไฟฟ้า

ภาพที่ 7: แปลงปลูกผักขนาด 12 หลุม

5. ผลการทดลอง

ภาพที่ 10: ภาพรวมหน้า Dashboard
5.2 ผลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
จากงานวิ จัย “ความเหมาะสมของสารละลายธาตุ
อาหาร ระยะปลูก และ วัสดุ ปลูกต่อการเจริ ญเติ บโตของ
ผักกาดเขียวกวางตุง้ ฮ่องเต้ใน ระบบ NFT” [6] ได้อธิ บาย
ว่าการเพาะด้วยถ้วยเพอไลน์ได้ผลดีและจากงานวิจยั “ผล

งานวิจยั เรื่ อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
เพื่ อ ทุ ก สรรพสิ่ งในการปลู ก ผั ก ไฮโดรโปนิ กส์ ” มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการน าเทคโนโลยี เพื่ อ ทุ ก สิ่ ง
(Internet of Thing) มาพัฒนาร่ วมกับเกษตรกรรมสมัยใหม่

34

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ของค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า งและค่ า การน าไฟฟ้ าของ
สารละลายธาตุ อ าหารที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต และ
ปริ มาณไนเตรทของผักกาดฮ่องเต้ที่ปลูกในระบบ Nutrient
Film Technique (NFT)” [5] ได้อธิ บายว่าค่าการนาไฟฟ้าที่
เหมาะสมกั บ การปลู ก ผัก กาดฮ่ อ งได้ค่ า ประมาณ 2.4
ms/cm ซึ่ งอยู่ในเครื อญาติเดี ยวกับผักกวางตุง้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ทาการทดลองปลูกผักกวางตุ้งและใช้เวลา 27 วัน ในการ
เก็บข้อมูลโดยอ้างอิงงานวิจยั ทั้ง 2 ฉบับได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3: ค่า EC เฉลี่ย
วันที่
ค่าการนาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน
Ms/cm
7/01/2020
1.66
8/01/2020
2.16
9/01/2020
0.00
10/01/2020
1.80
11/01/2020
1.58
12/01/2020
2.62
13/01/2020
2.45
14/01/2020
1.58
15/01/2020
1.53
16/01/2020
3.39
17/01/2020
3.06
18/01/2020
1.65
19/01/2020
3.08
20/01/2020
3.37
21/01/2020
3.19
22/01/2020
1.61
23/01/2020
1.63
24/01/2020
1.81
25/01/2020
2.10
26/01/2020
2.17
27/01/2020
2.55
28/01/2020
2.52
29/01/2020
2.38
30/01/2020
2.25
31/01/2020
2.78
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1/02/2020
3.04
2/02/2020
3.58
รวม 27 วัน
ค่าเฉลี่ย 2.28
ซึ่ งในวันที่ 09/01/2020 ระบบปล่อยน้ ามี ความขัดข้องท า
ให้ไม่สามารถวัดค่าการนาไฟฟ้าได้และจากการควบคุมค่า
การนาไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย 2.28 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตาฐานที่
0.78 ได้ผลผลิตของแปลงปลูกผักที่ สมบูรณ์ สามารถเก็บ
เกี่ยวได้ดงั ภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 11: วันที่เริ่ มเพาะปลูก

ภาพที่ 12: วันที่เก็บเกี่ยว

6. สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ ง
ในการปลู กผักไฮโดรโปนิ กส์ จากผลลัพ ธ์ ที่ ได้จากการ
พัฒนาระบบและผลจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถ
สรุ ปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆได้ดงั นี้
6.1 สรุปผลการทางานของระบบ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเพื่อทุ กสรรพ
สิ่ งในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ Raspberry Pi เป็ น
ตัวควบคุมเซ็นเซอร์ แล้วอัพโหลดข้อมูลไปยังฐานข้อมูล
No Sql และทาเว็บแอพพลิเคชัน่ ในการ Monitor เซ็นเซอร์
ในรู ป แบบของกราฟโดยมี ท้ ังหมด 2 กราฟคื อ อุณหภู มิ
และการนาไฟฟ้าพร้อมทั้งสี ขอ้ ความแจ้งเตือนซึ่ งได้มีการ
ทดลองกับแปลงปลูกขนาด 12 หลุมใช้ระยะเวลาในการ
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เก็บข้อมูล 27 วัน ได้ค่าเฉลี่ยการนาไฟฟ้ าที่ 2.28 และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.78 ได้ผ ลผัก สามารถเติ บ โตได้
สมบูรณ์และสามารถเก็บเกี่ยวได้
6.2 อภิปรายผล
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเพื่อทุกสรรพ
สิ่ งในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถนาไปปรับใช้ใน
ภาคการเกษตรขนาดใหญ่ หรื อแม้กระทั่งการเกษตรใน
ครั วเรื อ น สร้ างฐานเศรษฐกิ จ ในครั ว เรื อ น พร้ อ มทั้งได้
บริ โภคอาหารที่มีความปลอดภัย สามารถควบคุมดูแลการ
ผลิตได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจยั ของธีระชัย [4]
ที่มีการประยุกต์นาไอโอทีเข้ามาใช้ลดต้นทุนด้านแรงงาน
และสามารถควบคุมอย่างใกล้ชิด
6.3 ข้ อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ ระบบในการควบคุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรที่จะพัฒนาระบบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
6.3.1 อุปกรณ์ ควบคุม
อุ ป กรณ์ ควบคุ ม ควรเลื อ กตั ว ที่ มี Port ในการต่ อ
อนาล็อ คเพื่ อ ให้ ง่ายต่ อ การพัฒ นาอาทิ เช่ น Arduino ที่ มี
Port เชื่อมแอนาล็อค เป็ นต้น
6.3.2 การทางานของเซ็นเซอร์ การนาไฟฟ้า
เซ็นเซอร์ มีความละเอียดอ่อนในการวัดค่อนข้างมากทา
ให้การต่อระบบไฟฟ้ากับตัวเซ็นเซอร์ อาจต้องแยกตัวแปลง
ต้องอานาล็อคไปยังดิจิตอลโดยไม่ใช้รวมกับเซ็ นเซอร์ อื่น
เนื่ องจากจะทาให้เซ็นเซอร์ วดั ค่าได้ไม่ตรงเท่าที่ควรทาให้
ผูว้ ิจยั ต้องคานวณค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่ากมาตรฐาน
6.3.3 การเพิม่ ตัวควบคุมน้า
การเพิ่มตัวควบคุมน้ าจะสามารถทาให้ระบบสามารถ
ไม่ตอ้ งคนดูแลอย่างแท้จริ งอาทิเช่นเมื่อค่าการนาไฟฟ้าตก
ลงระบบได้ทาการเติมสารละลายเพื่อเพิ่มค่าการนาไฟฟ้ า
หรื อถ้าน้ าหมดก็เติมน้ าให้กบั แปลงแปลงผักเป็ นต้น

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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36

NCCIT2020

ทุ ก สิ่ ง” ปั ญ หาพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตรมหาบั ญ ฑิ ต
สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ ภาค
วิ ช าการจั ด การเท คโน โลยี ส ารส น เท ศ ค ณ ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 2557
ณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล สิ ทธิ กร เจริ ญทรัพย์ และปาน
วิทย์ ธุวะนุติ. “อุปกรณ์เสริ มสาหรับรถเข็นคนพิการ
โด ยใช้ เ ท ค โน โล ยี เ ค รื อ ข่ ายแ ห่ งส รรพ สิ่ ง”
วิท ยานิ พ นธ์ วิท ยาศาสตร์ บัณ ฑิ ต คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าคุ ณ
ทหารลาดกระบัง 2560
Wu-Jeng Li, Chiaming Yen, You-Sheng Lin, ShuChu Tung, and ShihMiao Huang “JustIoT Internet
of Things based on the Firebase Real-time
Database” 2561
ธี ระชัย หลาเนี ยม “การออกแบบและประยุกต์สวน
อัจฉริ ยะบนระบบไอโอที ” วิทยานิ พ นธ์วิศวกรรม
ศาสตรหมาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2559
ศักดิ์สิทธิ์ บุญดา “ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่างและ
ค่าการนาไฟฟ้ าของสารละธาตุอาหารที่ มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโต และปริ มาณไนเตรทของผักกาดฮ่องเต้ที่
ป ลู ก ใน ร ะ บ บ Nutrient Film Technique (NFT)”
ภาควิ ชาพื ชสวน คณะเกษตร มหาวิท ยาลัยเกษตร
ศาสตร, 2550
ทิวา สมบุญญา “ความเหมาะสมของสารละลายธาตุ
อาหาร ระยะปลูก และ วัสดุปลูกต่อการเจริ ญเติบโต
ของผักกาดเขียวกวางตุง้ ฮ่องเต้ใน ระบบ NFT” คณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548
ผศ.ดร พีระศักด์ ฉายประสาท“การพื้นฟูและเยียวยา
ผูป้ ระสบอุ ท กภัย หลัง น้ าลดด้ว ยงานวิ จัย ของ วช”
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

ระบบควบคุมอุณหภูมแิ บบผสมผสานอัตโนมัติสาหรับโรงเรื อนเลีย้ งไก่ ขนาดเล็ก
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บทคัดย่อ

by other animals. Chickens cannot adapt to the

การเลีย้ งโดยทั่วไปมักเลีย้ งไก่ แบบปล่ อยตามธรรมชาติ
ซึ่ งมี ปั จจั ย เสี่ ย งหลายด้ าน เช่ น ถู ก สั ต ว์ อื่ น กิ น ไก่ ไม่
สามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพอากาศได้ ซึ่ งปั ญหาเหล่ านี ้
ส่ งผลโดยตรงต่ อการเจริ ญ เติ บ โตของไก่ งานนี ้จึงเสนอ
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบผสมผสานอัตโนมัติสาหรั บ
โรงเรื อนเลีย้ งไก่ ขนาดเล็ก จะควบคุมอุณภูมิอัตโนมัติ ให้
เหมาะสม เพื่ อไม่ ให้ ไก่ เกิ ด อาการช็ อ คจากอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอย่ างฉั บพลัน โดยระบบสามารถควบคุม พัด
ลมภายในโรงเรื อ น การเปิ ด-ปิ ด ผนั งด้ านข้ างโรงเรื อน
และการเปิ ดสปริ งเกลอร์ บนหลังคา เพื่ อควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรื อนไม่ ให้ สู ง จนเป็ นอั น ตรายต่ อไก่ และ
ผู้ใช้ งานยังสามารถการตรวจสอบสถานะการทางานและ
ค่ าอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชั น จากการทดสอบระบบเป็ น
ระยะเวลาหลายสั ป ดาห์ พบว่ าระบบที่ น าเสนอสามารถ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โ รงเรื อนได้ เป็ นอย่ างดี อ านวยความ
สะดวกให้ แก่ เจ้ าของฟาร์ ม ต้ นทุนระบบที่ไม่ สูง จึ งเหมาะ
สาหรั บเกษตรกรรายย่ อยทั่วไป
คาส าคั ญ : โรงเรื อ นเลี้ ยงไก่ ขนาดเล็ก เปิ ดพัด ลมภายใน
โรงเรื อน การเปิ ด-ปิ ด ผนังด้านข้างโรงเรื อน การเปิ ดสปริ ง
เกลอร์บนหลังคา

weather. Which these problems directly affect the
growth of chickens This work therefore presents an
integrated automatic temperature control system for
a small chicken house to control the temperature
automatically. In order not to cause the chicken to
shock from the sudden change in weather. This
system can control the fans inside the house, opening
and closing the side walls of the house. And opening
the sprinkler on the roof In order to control the
temperature inside the house to not be dangerous to
chickens and users can also check the operating
status

and

temperature

values

through

the

application From a system test for several weeks
Found that the proposed system can control the
temperature of the house very well Facilitating the
owner of the farm Low system cost Therefore
suitable for general small scale farmers.
Keyword: Small Scale Poultry, fan ventilation
system, sidewall system, roof sprinkler system.

1. บทนา
เนื่องจากการเลี้ยงไก่สาหรับเกษตรกรหรื อบุคคลทัว่ ไป
ที่สนใจทาเป็ นอาชีพเสริ มที่มีตน้ ทุนไม่มาก โดยส่ วนใหญ่
มักเลี้ ยงไก่ ในระบบเปิ ด เป็ นการเลี้ ยงไก่ แบบปล่อยตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น ซึ่ งอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กบั สภาพของอากาศ
โดยรอบ ท าให้ ไก่ ที่ เลี้ ยงเสี่ ยงต่อปั จ จัยหลายด้าน ได้แ ก่

Abstract
In general, raising chickens are naturally
released with many risk factors such as being eaten
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อากาศเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น หรื ออากาศที่ สู ง
จนเกิ น ไป ท าให้ ไ ก่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตัวให้ เข้ากับ สภาพ
อากาศได้ ซึ่งจะส่งผลให้ไก่ป่วยและไม่ได้คุณภาพ
โรงเรื อนที่เป็ นที่นิยมคือระบบปิ ด หรื อการเลี้ยงไก่ใน
โรงเรื อน ทาให้สามารถควบคุมสิ่ งแวดล้อม และอุณหภมิ
ให้เหมาะสมกับความเป็ นอยู่ สามารถป้ องกันสัตว์อื่นได้
แต่การเลี้ยงไก่ในโรงเรื อนนั้นใช้เวลาดูแลมาก ในการให้
น้ า ให้อาหาร อีกทั้งยังต้องคอยตรวจสอบอุณ ภูมิภายใน
โรงเรื อน หากไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่ ง
เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลมากนัก ทาให้ไก่ที่เลี้ยง
ไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการขาย ส่ งผลให้ เสี ยรายได้ และ
ถ้าหากเกษตรกรต้อ งการระบบที่ ส ามารถควบคุ ม ดู แ ล
โรงเรื อนได้ มี เพียงระบบที่ ควบคุมโรงเรื อนตั้งแต่ขนาด
กลางไปจนถึ งขนาดใหญ่ ซึ่ งต้น ทุน สู ง ไม่เหมาะสมกับ
รายรับที่ได้ปัจจุบนั ระบบควบคุมโรงเรื อนเลี้ยงไก่ เป็ นที่
แพร่ หลายอย่างมากในโรงเรื อนขนาดใหญ่ และโรงเรื อน
ขนาดกลางบางส่ วน เพื่ อ น ามาควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
โรงเรื อนและไก่ให้เหมาะสม แต่เนื่ องจากต้นทุนที่สูง จึง
ไม่สามารถนามาใช้งานกับโรงเรื อนเลี้ยงขนาดเล็กได้
ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาระบบควบคุมโรงเรื อนเลี้ยงไก่
โดยนามาประยุกต์ใช้กบั หลักการ IoT (Internet of Things)
และอุ ป กรณ์ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ที่ มี ข นาดเล็ ก และ
ต้น ทุ น ต่ ามาพัฒ นาระบบ ซึ่ งระบบสามารถท างานได้
อัต โนมั ติ แม้ ไ ม่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
ผูใ้ ช้ง านยัง สามารถตรวจสอบค่ าต่ าง ๆ จากสมาร์ ท ได้
จากทึ่ใด เวลาใดก็ได้ จากปั ญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผูจ้ ดั ทา
เห็นว่าควรที่ จะทาการพัฒนาระบบควบคุมโรงเรื อนเลี้ยง
ไก่ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi ซึ่ งสามารถ
ทางานโดยอัตโนมัติ ได้แก่ เปิ ดพัดลมภายในโรงเรื อน การ
เปิ ด-ปิ ดผนังด้านข้างฟาร์ ม การเปิ ดสปริ งเกลอร์บนหลังคา
ฟาร์ม การเปิ ดไฟภายในโรงเรื อน
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และแสงสว่ างให้ เหมาะสมกับ ความเป็ นอยู่ ข องสั ต ว์
สามารถป้ อ งกัน แมลงและสั ต ว์อื่ น เข้าออกได้ โรงเรื อ น
ระบบปิ ดแบบควบคุมอุณหภูมิดว้ ยการระเหยน้ าสาหรั บ
การเลี้ ยงสัตว์ เป็ นโรงเรื อนเลี้ ยงสัตว์แบบปิ ดที่ ใช้ระบบ
การระบายอากาศร่ วมกับการทาความเย็นด้วยการระเหยน้ า
เป็ นการน าเอาหลัก การระบายอากาศแบบอุ โ มงค์ ล ม
(tunnel ventilation) การท าความเย็ น ด้ ว ยวิ ธี ร ะเหยน้ า
อุ ณ หภู มิ ที่ เกิ ด จากความเร็ ว ลม (effective cooling) และ
หลักวิชาการสั ต ว์บ าล (animal husbandry) มาใช้ร่วมกัน
อย่างเหมาะสม เป็ นการ เปลี่ ยนความร้ อ นให้ กลายเป็ น
ความร้ อ นแฝง (latent heat) ในการเพิ่ ม ไอน้ าเพื่ อ ลด
อุณ หภู มิในอากาศจากการเพิ่ม ขึ้น ของความชื้ น สัม พัท ธ์
และไอน้ าในอากาศเพื่อปรับปรุ งสภาวะอากาศที่ใช้ในการ
เลี้ ยงสัตว์ตามชนิ ด เพศ พันธุ์ และอายุสัตว์ ให้มีความสุ ข
สบายมากกว่าสภาวะอากาศตามธรรมชาติ เพื่ อให้สัตว์มี
สุ ขภาพดีให้ผลผลิตสู ง และมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากไก่เป็ นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ การระบายความ
ร้อ นออกจากร่ างกายไม่สามารถระบายออกทางผิวหนัง
ดังนั้นการระบายความร้อนออกจากร่ างกายโดยหายใจเอา
อากาศเข้าไปในปอด เข้าถุ ง ลม ส่ ว นน้ าที่ ไ ก่ กิ น เข้า ไป
บางส่ วนจะระเหยรวมออกมากับอากาศที่ ไก่ห ายใจออก
เนื่ อ งจากร่ างกายไก่ ไ ม่ มี ค วามร้ อ น (การระเหยของน้ า
เกิ ดขึ้น ได้ต้องอาศัยความร้ อน) ดังนั้นการหายใจก็จะน า
ความร้อนออกมาด้วย ซึ่ งการควบคุมอุณหภูมิในร่ างกาย
ของไก่ [2] โดยมีต่อมไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ต่อม
ใต้สมอง ทาหน้าที่ เสมื อนศูนย์ควบคุมการปรั บอุณหภูมิ
ของร่ างกายไก่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ เพราะถ้าอุณหภูมิ
สู งร่ างกายจ าเป็ นต้อ งระบายความร้ อ นออกจากร่ างกาย
เพื่อลดอุณหภูมิในร่ างกายลงโดยการอ้าปาก หอบ กางปี ก
กิ น น้ ามากขึ้ น ถ่ า ยเหลว และกิ น อาหารน้ อ ยลง แต่ ถ้า
อุณหภูมิต่า ร่ างกายจาเป็ นต้องสร้างความร้อนเพื่อชดเชย
โดยห่ อตัวนอน อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม หรื อนอนโดยเอาหัว
ซุกไว้ที่ปีก กินอาหารเพิ่มขึ้น
เมื่อไก่ได้รับผลกระทบของความเครี ยดจากความร้อน
ต่อการผลิ ตสัตว์ปีก [3] รายงานว่าความเครี ยดจากความ
ร้อนเป็ นหนึ่งในความเครี ยดที่สาคัญที่สุดในสิ่ งแวดล้อมที่

2. ทฤษฎีและงานที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
โรงเรื อนระบบปิ ด [1] คือโรงเรื อนที่สามารถควบคุม
สิ่ งแวดล้อมได้แ ก่ อุณ หภูมิ ความชื้ น การระบาย อากาศ
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ส่ งผลต่อการผลิ ต สัตว์ปี ก ผลกระทบที่ เป็ นอันตรายจาก
ความเครี ยดเนื่ อ งจากความร้ อ นในไก่ ไ ข่ มี ต้ ั ง แต่ ก าร
เจริ ญเติบโตและการผลิตไข่ลดลง และส่งผลให้ลดคุณภาพ
และความปลอดภัยของไข่และเนื้ อไก่ นอกจากนี้ มีขอ้ มูล
มากมายเกี่ยวกับผลกระทบของความเครี ยดจากความร้อน
ต่อผลผลิตและการตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันในสัตว์
ปี ก
ระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ บบผสมผสานอั ต โนมั ติ
สาหรับโรงเรื อนเลี้ยงไก่ขนาดเล็กนั้นใช้หลักการ Internet
of Things เข้ามาใช้สั่งการทางาน ควบคุม และประมวณผล
ข้อ มู ล ต่ างๆโดยโหนดเอ็ ม ซี ยู (NodeMCU) [4] ซึ่ งเป็ น
บอร์ ดที่สามารถเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตไร้สาย
(Wireless) สามารถใช้ในการรับค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ หรื อ
ควบคุ ม รี เลย์ (Relay) เพื่ อ ใช้ ใ นการเปิ ดปิ ดอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์เช่น โซลีนอยด์วาล์วให้ทาการจ่ายน้ าเป็ น
ต้น จากนั้ นท าการส่ ง ค่ าข้อ มู ล ต่ างๆไปประมวลผลยัง
บอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย [5] (Raspberry Pi) ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
คอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ก ที่ มี ค วามสามารถในการท างาน
ประมวลผลค่าต่างๆได้ตลอดเวลา ทาให้สามารถนาข้อมูล
ต่างๆจากโหนดมาประมวลผลและควบคุมการทางานแบบ
อัตโนมัติได้
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เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอก และเป็ นโรงเรื อน
ขนาดใหญ่ มี ตู้ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ เพื่ อ ปรั บ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้น ข้อดีคือ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ มี
สปริ งเกลอร์ ให้น้ าบนหลังคาเพื่อคลายร้อน แต่ขอ้ เสี ยคือ
ไม่มีการตรวจสอบค่าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการดาเนิ นงานวิจยั ทางผูจ้ ดั ทาได้แบ่งวิธีการเป็ น 3
ส่ วนที่สาคัญ ซึ่ งส่ วนแรกคือภาพรวมระบบ ซึ่ งจะอธิ บาย
ถึงระบบการทางานโดยสังเขปดังภาพที่ 1 ในส่ วนที่ สอง
คือการออกแบบและพัฒนาระบบ และส่ วนที่สามคือการ
ออกแบบการทดสอบระบบ
3.1 ภาพรวมระบบ
ระบบควบคุ ม โรงเรื อ นเลี้ ย งไก่ น้ ัน สามารถควบคุ ม
อุณหภูมิ โดยจะใช้พดั ลมระบายอากาศร้อนซึ่ งลมจะผ่าน
น้ าที่ผ่านเส้นเชือกทาให้ลมมีอุณภูมิที่ต่าขึ้น จากนั้นจะทา
การเปิ ดผนังโรงเรื อนด้านใดด้านหนึ่ งเพื่อให้อากาศร้อน
ออกไป และมี การลดความร้ อ นบนหลังคาด้วยการเปิ ด
สปริ งเกลอร์ บน หลั ง คา ซึ่ งการท างานจะถู ก ส่ งค่ า
สถานะการทางานและค่าอุณหภูมิจากโหนดเอ็มซี ยู ไปยัง
ราสเบอร์ รี่ พ ายเพื่ อ ท าการประมวลผลและควบคุ ม การ
ทางานของแต่ละระบบให้สัมพันธ์กนั จากนั้นราสเบอร์ รี่
จึ ง ท าการเก็ บ ค่ า สถานะการท างานและอุ ณ หภมิ ไ ว้บ น
ฐานข้อมูล Firebase
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบในส่วนของการเปิ ด-ปิ ดผนังโรงเรื อน
เพื่อระบายอากาศออกจากโรงเรื อน ระบบนี้ จะใช้การเติม
น้ าเข้าไปในถังให้หนัก เพื่อให้ถงั สามารถดึงผ้าใบชักรอก
ขึ้นได้ โดยระบบจะเติมน้ าโดยการเปิ ดโซลินอยด์วาล์วเพื่อ
เติ มน้ าเข้าไป เมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรื อนสู งเกินไปและ
เมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงที่พอดีไม่ร้อน ระบบจะสั่งการโซลิ
นอยด์อีกตัวเพื่อปล่อยน้ าออกจากถัง เพื่อให้คลายลอกลง
ดังภาพที่ 2 และ 3 ในส่ วนของการระบายอากาศ ใช้การ
เปิ ดพัดลมเพื่อดู ดอากาศเข้าไปและทาให้ลมผ่านหยดน้ า
เพื่ อท าให้ เกิ ดความเย็น ขึ้ น โดยระบบจะควบคุ มพัดลม
และการเปิ ดน้ าเข้าไปในท่อเพื่อให้น้ าหยดลงตามเชื อกที่

2.2 งานที่เกี่ยวข้ อง
ฟาร์ มไก่ เนื้ อจ่าอ๊อด [8] เป็ นฟาร์ มไก่ ระบบปิ ด มีการ
ให้ระบบการให้อาหารอัตโนมัติ และมีกล้องวงจรปิ ด เพื่อ
ดู ไก่ และมี พ ดั ลมระบายอากาศ ข้อดี คือ มี การให้อ าหาร
อัต โนมัติ มี พดั ลมระบายอากาศที่ ดี ข้อ เสี ยคื อ ไม่ มี การ
ควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีการคุมความชื้ น ไม่มีการตรวจสอบ
ค่าผ่านแอปพลิเคชัน ในขณะที่ฟาร์มไก่เนื้อสมเกียรติฟาร์ม
[6] เป็ นฟาร์ มเลี้ยงไก่แบบปิ ด อากาศข้างนอกไม่สามารถ
เข้าไปไก้ มีพดั ลมขนาดใหญ่เพื่อดูดอากาศออก ติดฟอยล์ที่
ทาความเย็นอยู่ด้านใดด้านหนึ่ ง ข้อดี คือ มี พดั ลมระบาย
อากาศมีการควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ ข้อจากัด ยังต้องให้
คนให้อาหาร ไม่สามารถเปิ ดให้ อากาศถ่ายเทได้ในหน้า
ร้อน ไม่มีการควบคุมความชื้ น ไม่มีการสั่งงานผ่านแอป
พลิเคชัน แต่สาหรับฟาร์ มไก่เนื้ อชัยรุ่ งเรื องฟาร์ ม [7] เป็ น
โรงเรื อ นที่ พ ัฒ นาเพื่ อ ให้ ส มารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ไ ม่ ใ ห้
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบ
ร้อยไว้กบั ท่อ และใช้พดั ลมเป่ าผ่านน้ าที่หยดตามเชือก ถ้า
อุณภูมิภายในโรงเรื อนร้อน ระบบจะสั่งให้เปิ ดพัดลมกับ
เปิ ดโซลินอยด์วาล์วเพื่อให้น้ าไหลหยดลงตามเชือก แต่ถา้
อุณภูมิอยูใ่ นช่วงปกติ ระบบจะสั่งปิ ดการทางานของพัดลม
และโซลินอยด์วาล์ว ดังภาพที่ 4 และ 5

โรงเรื อนร้อนไปด้วย จึงได้ใช้สปริ งเกลอร์ เพื่อกระจายน้ า
ให้ทวั่ หลังคา ทาให้หลังคาเย็นขึ้น ระบบจะสั่งการเปิ ดโซลิ

ภาพที่ 4 พัดลมระบายอากาศ

ภาพที่ 2 ระบบเปิ ดปิ ดผนังโรงเรื อน

ภาพที่ 5 พัดลมระบายอากาศที่พฒั นาแล้ว
นอยด์วาล์วเพื่อให้น้ าไหลเข้าสู่สปริ งเกลอร์ เมื่ออุณภูมิเกิน
ที่เราได้กาหนดไว้ โดยหัวสปริ งเกลอร์จะเป็ นหัวพ่นหมอก
เพื่อให้เป็ นละอองน้ า จะทาให้ประหยัดน้ ากว่าสปริ งเกลอร์
ปกติ แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึงช่วงที่พอดีแล้ว ระบบจะ

ภาพที่ 3 ระบบเปิ ดปิ ดผนังโรงเรื อนที่พฒั นาแล้ว
ในส่ วนของสปริ งเกลอร์ บนหลังคา เนื่ องจากหลังคา
ในหน้ าร้ อ น หลัง คาจะร้ อ นมาก ๆ ท าให้ อ ากาศภายใน
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ทดสอบจะทาการเปิ ดระบบ ระบบละ 5 นาที และสุ ดท้าย
เปิ ดทั้ง 3 ระบบรวมกัน เป็ นเวลา 5 นาที

ภาพที่ 5 สปริ งเกลอร์บนหลังคา

ภาพที่ 7 ส่วนการควบคุมการทางานของโรงเรื อน
ภาพที่ 6 สปริ งเกลอร์บนหลังคาที่พฒั นาแล้ว

4. ผลการดาเนินงาน
หลังจากเปิ ดใช้งานระบบเพื่ อทดสอบเป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่ อง 2 สัปดาห์ เพื่อให้ระบบทาการควบคุมโรงเรื อน
ตามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ จากนั้ นท าการบั น ทึ ก
อุณหภูมิภายในโรงเรื อนในรู ปแบบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่
การให้ระบบสปริ งเกลอร์ ทางานเพียงอย่างเดียว การเปิ ด
ปิ ดผนังโรงเรื อนอย่างเดียว การควบคุมพัดลมเพียงอย่าง
เดียว และการเปิ ดทางานอย่างเต็มระบบ โดยในแต่ละครั้ง
ของการเปิ ดระบบแบบต่าง ๆ จะทาการบันทึกค่าอุณหภูมิ
ไว้แล้วเฉลี่ยได้ดงั แดสงในตารางที่ 1

ต้น แบบส่ วนของการสั่งการกลไกทั้งหมดที่ ถูกติ ดตั้งใน
โรงเรื อน แสดงได้ดงั ภาพที่ 7 โดยประกอบด้วยส่ วนจ่าย
พลังงาน ส่ วนเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายแบบไร้สาย ส่ วน
การควบคุมอุปกรณ์ระดับไฟบ้าน การทางานถูกออกแบบ
และพัฒนาขึ้นด้วยภาษา C ให้มีลกั ษณะการทางานแบบวัฏ
จัก รและสื่ อ สารกับ ส่ ว นของการประมวลผล โดยใช้
Raspberry Pi ซึ่ งพัฒ นากระบวนการท างานทั้งหมดด้ว ย
ภาษาไพธอน (Python) รั นอยู่บนระบบปฏิ บัติการลิ นุกซ์
ติ ดตั้งอยู่ ณ ห้ องเซิ ร์ฟ เวอร์ ของฟาร์ ม ซึ่ งมี ส่ วนของการ
รี โมทจากระยะไกลเพื่อพัฒ นาปรับแก้โค้ดคาสั่งได้อย่าง
สะดวก

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลอุณหภูมิของแต่ละระบบ
นาทีที่
ระบบ

3.3 การออกแบบการทดสอบระบบ
ระบบจะถูกทดสอบในสภาพอากาศแดดจ้า อุณหภูมิ
เฉลี่ ย ที่ 37 องศาเซลเซี ย ส อากาศค่ อ นข้างร้ อ นอบอ้าว
ทดสอบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรื อนขนาด 5 x 4 เมตร
โดยจะทาการเปิ ดระบบทีละอย่าง เริ่ มต้นจาก ระบบสปริ ง
เกลอร์ และตามด้ว ยระบบเปิ ด-ปิ ดผนั ง โรงเรื อ น และ
สุ ดท้ายจะเป็ นระบบระบบพัดลมระบายอากาศ โดยการ

ระบบสปริง
เกลอร์
ระบบเปิ ดปิ ดผนัง
โรงเรื อน
ระบบพัดลม
ระบาย
อากาศ
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เครี ย ดและไม่ ร้ อ น ท าให้ ไ ก่ อ อกไข่ ไ ด้เยอะขึ้ น และไก่
เจริ ญเติบโตได้ดีเมื่อมีอากาศที่เหมาะสม การทดลองระบบ
ทางผูจ้ ัด ท าได้อ อกแบบการทดลองโดยแยกที ล ะระบบ
เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละระบบสามารถลดอุณหภูมิได้มาก
น้อยเพียงใด แต่ในความเป็ นจริ ง ระบบของเราจะทางาน
อัตโนมัติเมื่ ออุณภูมิภายในโรงเรื อนสู งจนเกิ น ไป แต่ละ
ระบบจะทางานเป็ นลาดับ ในขั้นแรก เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า
35 องศาเซลเซี ยส ระบบเปิ ด-ปิ ดผนังโรงเรื อนจะทางาน
หากระบบเช็คว่าอุณหภูมิยงั ลดลงได้ไม่ถึงจุดที่เหมาะสม
ต่อไก่ ระบบที่สองจะทางานต่อ คือระบบสปริ งเกลอร์ และ
ระบบของเราจะเช็คว่าอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดที่เหมาะสม
ต่อไก่ หรื อไม่ หากยังร้อนอยู่ ระบบสุ ดท้ายจะทางาน คือ
ระบบพัด ลมระบายอากาศ สุ ด ท้ายทั้ง3ระบบจะท างาน
พร้ อมกันเพื่อให้อุณ หภูมิอยู่ในช่ วงที่ เหมาะสมต่อไก่ ได้
ตลอดทั้งวัน

33°c

ภาพที่ 8 เปรี ยบเทียบอุณภูมิโรงเรื อนจากการเปิ ดระบบ
แบบต่าง ๆ
จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่า ระบบสปริ งเกลอร์
และระบบเปิ ด-ปิ ดผนังโรงเรื อน เมื่ อ ทางานแล้วสามารถ
ลดอุ ณ หภู มิ ไ ด้สู ง สุ ด 1 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งระบบสปริ ง
เกลอร์ น้ ันสามารถลดอุณ หภูมิได้ต้ งั แต่นาที ที่ 3 ต่างจาก
ระบบเปิ ดผนั ง โรงเรื อนที่ ล ดอุ ณ หภู มิ ไ ด้ ใ นนาที ที่ 5
เนื่องจากใช้เวลาถ่ายเทอากาศร้อนออกจากโรงเรื อนนั้นใช้
เวลาพอสมควร ในส่ วนของระบบพัดลมระบายอากาศนั้น
สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุ ดถึง 3 องศา และสามารถลดอุณ
ภูมิได้เร็ วกว่า 2 ระบบที่กล่าวมาอย่างเห็นได้ชดั และเมื่อทา
การการเปิ ดทั้งสามระบบพร้อมกัน จะทาให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรื อนลดลงได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังลดได้สูงสุ ดถึ ง 4
องศา ในสภาพอากาศแดดจ้าที่อุณหภูมิ 37 องศา ดังภาพที่ 8

เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

5. สรุป

[5]

งานวิ จัยนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ แก้ปั ญ หาสภาพแวดล้อ มใน
โรงเรื อนที่ไม่เหมาะสมต่อไก่ ซึ่ งจะทาให้ไก่น้ นั กินอาหาร
ได้น้อยลง และส่งผลให้ไก่ป่วย เกิดโรค และอาจถึงตายได้
จากการทดสอบพบว่าการทางานทั้งสามระบบพร้อมกัน
สามารถลดอุ ณ หภู มิ เป็ น 33 องศาเซลเซี ย ส จากเดิ ม 37
องศาเซลเซี ยส ภายในเวลา 5 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 10 ซึ่ ง
จากการทดลองของระบบท าให้ ส ภาพอากาศภายใน
โรงเรื อนมีอุณหภูมิที่ลดลง ทาให้ ไม่อึดอัดและเหมาะต่อ
การเลี้ยงไก่ ทาให้ไก่ไม่ร้อนจนเกินไปจนเกิดอาการช๊อค
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ โรงเรื อนธรรมดาที่ ไ ม่ มี ร ะบบลด
อุณ หภู มิ โรงเรื อ นแบบควมคุ ม อุ ณ หภู มิ จ ะท าให้ ไก่ ไม่
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ระบบรับส่ งคลื่นสัญญาณเสียงเพื่อการตั้งค่าการเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายสาหรับอุปกรณ์ ไอโอที
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บทคัดย่อ

Abstract

เนื่ องจากปั จจุบันมีการใช้ อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง
หรื อไอโอที กั น อย่ างแพร่ หลาย ซึ่ งในกรณี ที่ มี ก าร
ซ่ อมแซมหรื อนาอุปกรณ์ ไอโอทีไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ ๆ
ทาให้ ต้องตั้งค่ าให้ กับอุปกรณ์ เพื่ อให้ เชื่ อมต่ อกับอิ นเตอร์
ใหม่ อยู่เสมอ ซึ่ งในบางครั้ งการตั้งค่ าให้ กับอุปกรณ์ นั้นอาจ
ต้ อ ง ถ อ ด ตั วอุ ป กร ณ์ เพื่ อ ใ ห้ สามาร ถ เชื่ อ มต่ อกั บ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ มีหลายตัวทาให้ เกิดความยุ่งยาก
ล่ าช้ าในการตั้งค่ าและผู้คนทั่วไปเข้ าถึงการตั้งค่ าอุปกรณ์
ไอโอทีได้ ยาก ดังนั้น พวกเราจึงได้ จัดทา ระบบรั บส่ งคลื่น
สั ญญาณเสี ยงเพื่ อการตั้งค่ าการเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายสาหรั บ
อุปกรณ์ ไอโอที โดยใช้ การประมวลผลคลื่นสั ญญาณเสี ยง
(Signal Processing) ในการส่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการตั้งค่ าผ่ าน
ทางสมาร์ ทโฟน ไปยั ง โมดู ล ไมโครโฟนที่ อ ยู่ กั บ ตั ว
อุปกรณ์ ไอโอที จากนั้นระบบก็จะแปลงสั ญญาณเสี ยงที่
ได้ รั บ ไปเป็ นการตั้ ง ค่ าให้ กับ อุ ป กรณ์ ไอโอที เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถเชื่ อมต่ อกับเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ตได้ และสามารถ
ตั้งหลายตัวได้ พร้ อมกัน ผลการทดลองนั้นจะแสดงให้ เห็น
ถึงประสิ ทธิ ภาพความแม่ นยาของข้ อมูลที่มีความแม่ น ยา
ในระยะใกล้ ซึ่ ง ความแม่ น ย าจะลดลงตามระยะที่ ห่ าง
ออกไปตั้งแต่ 0 เซนติเมตรถึง 200 เซนติเมตร
คาสาคัญ: การประมวลผลคลื่นสัญญาณเสี ยง อินเตอร์เน็ต
ในทุกสิ่ ง การส่งข้อมูลแบบไร้สาย

Because Internet of Things or IoT are widely
used in many applications. However, when moving,
repair or install IoT equipment at a new location. The
device must set a new connection to the new internet
site. Sometimes, setting up a device may require
moving those devices to physically connect to the
computer or other devices. It is difficult for ordinary
people to setting up the IoT devices. So, we have
prepared Automatic setting system using sound signal
processing for user to easily set up the IoT devices.
The data transmission used for setting up the device
are play from a smartphone to the microphone module
attached to the IoT device. The system then converts
the received sound signal into the settings for IOT
devices. In order to be able to connect to the internet
and setup a lot of devices at the same time.
Experimental results shown this method have high
efficiency and accuracy when sending from close
distance. But the accuracy will decrease with the
distance over 0 centimeter to 200 centimeters.
Keywords: Signal processing, Internet of Things,
Data Transmission.

1. บทนา
อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of Thing) หรื อ ไอโอที
หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆหรื อสิ่ งต่างๆที่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่
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โลกของอิ น เตอร์ เ น็ ต ท าให้ ม นุ ษ ย์ส ามรถสั่ ง การใช้ง าน
อุปกรณ์ต่างๆผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตให้สามารถทางาน
ร่ วมกันหรื อมีการนาอุปกรณ์ มาเชื่ อมต่อการรับส่ งข้อ มูล
กันผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ในปั จจุบันอุปกรณ์
ไ อ โ อ ที ไ ด้ เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท เ ป็ น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว าม
สะดวกสบายในชีวิตประจาวันอย่างมากมาย เช่น การเปิ ด
ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ผ่านโทรศัพท์มือถื อหรื ออินเตอร์ เน็ต
ตั้งแต่ พัดลม ตูเ้ ย็นไปจนถึงระบบอากาศยาน วาล์วจ่ายน้ า
แผงโซล่าเซลล์ เป็ นต้น
จากตัวอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักของไอโอ
ที ที่จาเป็ นต้องพึ่งพาตลอดคืออินเตอร์ เน็ต หากเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ก็จะส่ งผลให้อุปกรณ์ไม่
สามารถทางานได้ และหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาครั้ ง
หนึ่ งก็จะส่ งผลให้อาจหมดความน่ าเชื่ อถื อเพราะมี ความ
จาเป็ นที่ตอ้ งใช้เป็ นประจาทุกวัน ซึ่ งในกรณี ที่มีการขนย้าย
เพื่อนาไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ๆนั้นจาเป็ นที่จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อของเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตของสถานที่น้ นั ๆได้ บาง
ระบบมีการติดตั้งที่เข้าถึงได้ยากหรื อผูใ้ ช้งานบางคนไม่มี
ความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอโอที โดยสมาร์ ทโฟนเป็ นอีกสิ่ ง
หนึ่งที่มีการใช้งานเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั การที่สามารถ
ใช้งานระบบเหล่านี้บนแอปพลิเคชัน่ ที่สมาร์ ทโฟนเป็ นสิ่ ง
ที่ช่วยอานวยความสะดวกสบายเป็ นอย่างมาก
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ กระบวนการวิ เ คราะห์ เ สี ย งเช่ น
Xiangtao Qi [1] ได้เลือกทาการ พัฒนาระบบการออกแบบ
แพ็ ก เก็ ต ของข้ อ มู ล ส าหรั บ ระบบฝั ง ตั ว ( Embedded
system) เป็ นระบบที่ เหมาะกับความต้องการเฉพาะของ
ระบบฝังตัวแต่ส่งได้เฉพาะข้อความสั้นๆ เช่นเดียวกับของ
Shijue Zheng [2] ที่ รายงานถึ งการออกแบบการส่ งข้อมูล
แบบไร้ สาย ระบบแปลงสั ญ ญาณอนาล็ อ กเป็ นดิ จิ ต อล
(ADC) อี ก ทั้ง ยังเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพให้กับแพ็คเก็ตข้อมูล
และการส่ ง ข้อมู ล แต่ ไ ม่ สามารถวิ เคราะห์กระบวนการ
แบบเรี ยลไทม์ ในขณะที่ Kiho Cho [3] ได้ทาการพัฒ นา
ระบบการซ่อนข้อมูลสาหรับการส่งสัญญาณเสี ยงด้วยเสี ยง
แบบ MCLT ทางตัวรับสามารถดึงข้อมูลจากเสี ยงได้แม้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีเสี ยงดัง มีการเพิ่มสเปกตรัมของเสี ยงได้
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โดยไม่ทาให้คุณภาพของเสี ยงด้อยลง ยังสามารถปรับปรุ ง
การส่ งสัญญาณโดยฝั งเฟรมแบบเลื อกเฉพาะสัญญาณที่
อ่อนเท่านั้น
Zhaoyan Fan [4] กล่ า วถึ ง การส่ ง สั ญ ญาณเสี ย งซึ่ งมี
พารามิ เตอร์ หลายตัวโดยใช้แค่แพ็กเก็ ตเดี ย วบทความนี้
ทดสอบสมมติฐานการใช้คลื่นอะคูสติกสาหรับการสื่ อสาร
ข้ อ มู ล ร ะ บบจะ ปรั บ ความกว้ า งขอ งคลื่ นแ ละส่ ง
พารามิเตอร์ ผ่าน RF-shielded ผลลัพธ์จะเป็ นแนวทางการ
เลื อกให้ความถี่ของให้บริ การช่ องทางส่ งข้อมูลหลายตัว
แปร โดย Heung-Gyoon Ryu [5] ได้กล่าวถึ งการวิเคราะห์
และออกแบบระบบส่ งสัญญาณเสี ยงสาหรับมัลติมีเดียไร้
สาย ซึ่ งเสี ยงที่ ส่งออกไปนั้นจะสู ญเสี ยคุณภาพของเสี ยง
และสัญญาณเสี ยงที่ น้อยที่ สุด และยังมี ประสิ ทธิ ภ าพที่ ดี
นอกเหนื อจากนี้ ยงั ชดเชยการลดประสิ ทธิ ภาพของระบบ
โดยใช้งาน LS-ZF ขณะที่ระบบจะเหมือนกับ Z.Fan [6]
ที่ได้กล่าวถึงการส่ งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ภายในเครื่ องไปยัง
เครื่ องรับภายนอกโดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่อสายไฟ นอกจากนี้ยงั
มีเทคนิคการขยายลายน้ าของเสี ยง [7] ที่ใช้สาหรับการส่ ง
สัญญาณเสี ยงอะคูสติกส์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
กระบวนการส่ งข้อมูล ซึ่ งต้องใช้เครื่ องมือเสริ มคือ ADT
และต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง
Maksym [8] ท าการออกแบบการเก็ บ ข้ อ มู ล และ
ประมวลผลส าหรั บ ระบบสมองกลฝั ง ตัว โดยใช้ร ะบบ
DAQ ที่ เ ป็ นระบบอะนาล็ อ กและดิ จิ ต อลเชื่ อ มต่ อ การ
ประมวลผลสัญญาณ ซึ่ งมีความยืดหยุ่นสู งแต่ใช้เครื่ องมือ
ซอร์ ฟแวร์ ที่มีขนาดใหญ่ มีความคล้ายกับ Chanho Jin [9]
ที่ออกแบบการส่ งข้อมูลไร้สายสาหรับอุปกรณ์การแพทย์
เป็ นการถ่ายโอนวิดีโอความละเอียดสู งซึ่ งใช้การส่ งข้อมูล
แบบเรี ยลไทม์ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ข นาดใหญ่
เช่ นเดี ยวกับ Wang Bo [10] ที่ ออกแบบการส่ งข้อมูล ไร้
สายยึ ด ตาม nRF2401 ที่ เ ป็ นการส่ ง ข้อ มุ ล ระยะไกลที่ มี
ความยืดหยุ่นสู งและต้นทุนต่ า และออกแบบมาสาหรั บ
อุปกรณ์ไร้สาย
จากงานวิจยั ที่กล่าวมา การส่ งข้อมูลผ่านสัญญาณเสี ยง
มี ข้อ เสี ย คื อ การส่ ง ข้อ ความได้ใ นระยะสั้ น ไม่ ส ามารถ
ประมวลผลในทันที และยังมี การใช้งานสาหรั บอุปกรณ์
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ขนาดใหญ่ เพื่อที่ จะนาระบบนี้ มาใช้งานในการเชื่ อมต่อ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของระบบไอโอที ผู ้เ ขี ย นจึ ง เกิ ด
แนวคิดการพัฒนาระบบรับส่ งคลื่นสัญญาณเสี ยงเพื่อการ
ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื อข่ายสาหรับอุปกรณ์ไอโอที โดยการ
นาเอาเทคนิ คการประมวลผลคลื่นสัญญาณเสี ยง (Signal
processing) มาเพื่อที่ จะสามารถใช้คลื่ นสัญญาณเสี ยงใน
การส่ ง ข้อ มูล และสามารถตั้งค่า ระบบการเชื่ อมต่อของ
อุ ป กรณ์ ไ อโอที ไ ด้จ ากทางแอปพลิ เ คชั่น โดยที่ ผูใ้ ช้ไ ม่
จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านโปรแกรมมิ่งก็สามารถใช้งาน
ระบบนี้ได้
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(1)
เมื่อนาชุดข้อมูล 𝑋 เข้าสู่ข้นั ตอนคานวณอากิวเม้นต์ของ
ค่าสู งสุ ดโดย 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 ของ 𝑋𝑘 จะได้ตาแหน่ง
ที่มีการตอบสนองทางพลังงานที่สูงที่สุดของชุดข้อมูลนั้น
𝜃̂ ดังสมการที่ (2) เมื่อทาการเทียบกับความถี่ต่าที่สุดและ
สู งที่สุดที่กาหนดไว้ จะได้ความถี่สุดท้ายของข้อมูลชุดนั้น
ในหน่วยเฮิรตซ์ ในขั้นตอนสุ ดท้ายความถี่น้ นั จะถูกนาไป
เทียบเคียงกับตารางอักขระที่กาหนดไว้แล้วเพื่อให้ได้
อักษรออกมาในที่สุด

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

𝜃̂ = arg max 𝑋𝑘𝑁−1 (2)

แอปพลิ เคชั่นรั บส่ งคลื่ น สัญ ญาณเสี ย งเพื่ อ การตั้ง ค่ า
การเชื่ อมต่อสาหรับอุปกรณ์ ไอโอที เริ่ มด้วยการแปลงฟู
เรี ยร์ (Fourier Tranform) คือ วิเคราะห์ฟังก์ชนั ของสัญญาณ
(signal) ที่ มี ค วามถี่ เ ป็ นส่ ว นประกอบ ฟู เ รี ยร์ ห มายถึ ง
โดเมนความถี่ แ ละการด าเนิ น การทางคณิ ต ศาสตร์ ที่
เชื่ อ มโยงการแสดงโดเมนความถี่ ไ ปยัง ฟั ง ก์ ชั น ของ
เวลา การแปลงฟูเรี ยร์ ฟังก์ชันของเวลาเป็ นฟั งก์ชัน คอม
เพล็กซ์ค่าของความถี่ การประยุกต์การใช้งานการแปลงฟู
เรี ยร์ ถู ก ใช้ ใ นทั้ ง 2 ส่ วนของระบบ ทั้ งในภาคส่ ง
สัญญาณเสี ยงโดยจะนาตารางคลื่นความถี่ต่าง ๆ ของแต่ละ
ตัวอักษรเพื่อป้ อนเข้าสู่ ตวั แบบการสร้างเสี ยงตามความถี่
ของอัก ขระนั้ น ๆ และภาครั บ สั ญ ญาณเสี ยงซึ่ งจะมี
กระบวนการที่ซบั ซ้อนขึ้น นัน่ คือการรับเสี ยงเป็ นชุดข้อมูล
แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งทางเวลาเข้ า มา ข้อ มู ล ทั้ง หมดจะถู ก
แบ่งเป็ นแต่ละช่วงเวลา โดยแต่ละข้อมูลในช่วงนั้นจะถูก
ประมวลผลตั้งแต่ขอ้ มูลแรก n = 0 จนถึงข้อมูลสุ ดท้าย N-1
ของชุดนั้น ๆ แต่ละข้อมูล xn จะถูกคูณเข้ากับค่าพลังงาน e
ที่ได้จากการคานวณค่าเชิงมุม (2𝜋/𝑁) ∗ 𝑘𝑛 ในส่ วนของ
ค่ าจ ริ ง cos((2𝜋/𝑁) ∗ 𝑘𝑛) ลบ ด้ ว ยค่ าทางจิ นตภาพ
sin((2𝜋/𝑁) ∗ 𝑘𝑛) ณ ต าแหน่ ง ข้ อ มู ล n และต าแหน่ ง
ผลลัพ ธ์ ที่ k ของชุ ด ข้อมู ล นั้น เมื่ อ ท าการคูณจนครบทุก
ข้อมูลและรวมผลลัพธ์ท้ งั หมดแล้วจะได้ขอ้ มูลชุดใหม่ที่มี
ลักษณะเชิงความถี่ 𝑋 ของข้อมูลชุดเดิม 𝑥 ดังสมการที่ (1)

0≤𝑘≤𝑁−1

ในระบบนี้ได้นาเอาการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล มา
ใช้เข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะส่ งข้อมูลออก ทางฝั่งตัวรับก็จะ
ทาการถอดรหัสข้อมูล ซึ่ งเป็ นวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อ มูล
เพื่ อ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้อ มู ล จากบุ ค คลที่ เ ราไม่
ต้อ งการให้ เ ข้า ใจ การเข้า รหัส ข้อ มู ล ต้อ งท าการน าเอา
ข้อความเดิมมาเปลี่ยนแปลงข้อความนั้นไปเป็ นข้อความที่
ถูกเข้ารหัส ก่อนจะส่ งไปให้บุคคลที่เราต้องการจะติดต่อ
ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถอ่านข้อความเดิม
ของข้อมูลที่เราได้ทาการเข้ารหัสแล้วได้
นอกจากนี้ เรายัง ได้มี ก ารใช้ ง าน Block Coding ใน
กระบวนการส่งสัญญาณเสี ยง โดยทาการส่ง Block Coding
สลับกับการส่ งสัญญาณเสี ยงของข้อมูล Block Coding คือ
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ line coding ให้ดีข้ ึน ทาให้
ความผิดพลาดจากการส่ งน้อยลง โดยจะมีการเพิ่ม check
bit จ านวนหนึ่ ง เข้า ไป เพื่ อ ช่ ว ยในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันในการส่ งข้อมูล และตรวจความผิดพลาด
แบ่ ง 3 ขั้น ตอน เริ่ ม จากการแบ่ ง บิ ต ข้อ มู ล แบ่ ง ข้อ มู ล
ออกเป็ นย่อยๆ ตามการเข้ารหัสข้อมูล ข้อมูล แล้วทาการ
แทนที่ บิตข้อมูล คือขั้นตอนการเพิ่มบิตพิเศษเข้าไป เพื่อ
ช่วยในการตรวจสอบความสอดคล้องกันในการส่ งข้อมูล
และตรวจความผิดพลาด จากนั้นทาการ Line coding เพื่อ
แปลงข้อมูลบิตเป็ นสัญญาณดิจิตอล
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3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 ภาพรวมระบบ
หลักการทางานของระบบรับส่ งคลื่นสัญญาณเสี ยง
เพื่อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื อข่ายสาหรับอุปกรณ์ไอโอที
นั้น โดยภาพรวมนั้นคือการเลื อกเครื อค่ายอินเตอร์ เน็ตที่
ต้องการเชื่ อมต่อ ทางแอปพลิเคชั่น ระบบจะประมวลผล
และส่งคลื่นสัญญาณเสี ยงออกไป ทางฝั่งตัวรับก็จะรับคลื่น
สัญญาณเสี ยงแล้วก็จะประมวลผลเสี ยงจากของต้น ทาง
เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปตั้งค่าอุปกรณ์ไอโอทีให้สามารถ
เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตได้

ภาพที่ 2 : การทางานส่ วนของแอปพลิเคชัน่
ออกมา จากนั้นจะผ่านเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งข้อ มู ล ซึ่ งถ้า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม านั้น ไม่ ถู ก ต้อ งตรงกับ
ข้อมูลของฝั่งต้นทางก็จะกลับไปรับคลื่นสัญญาณเสี ยงใหม่
แต่ว่าถ้าหากข้อมูลถูกต้อง ก็จะนาข้อมูลนั้นลงไปบันทึกที่
รอมของอุปกรณ์ ทาให้อุปกรณ์น้ นั สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้ ก็ จะจบกระบวนการทางานและ
นาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่อไป ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1 : อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ท าง ฝั่ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น จ ะ ใ ห้ เ ลื อ กเ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์ เน็ตที่ตอ้ งการจะเชื่ อมต่อ ให้ใส่ ชื่อและพาสเวิร์ด
ของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตนั้น เมื่อกดยืนยันระบบก็จะเริ่ ม
กระบวนการเปลี่ยนข้อความนั้นเป็ นคลื่นสัญญาณเสี ยง ซึ่ง
แต่ ล ะตัว จะมี ร ะยะห่ า งของช่ ว งความถี่ ที่ แ ตกต่ า งกั น
จากนั้นจะทาการส่ งสัญญาณเสี ยงออกไปตามรู ปแบบของ
โปรโตคอลที่ได้สร้างขึ้น ดังภาพที่ 2
ทางฝั่งตัวประมวลผลโมดูลล์ไมโครโฟนจะได้รับ
ความถี่เสี ยงแล้วส่งไปประมวลผลที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
จากนั้นจะผ่านกระบวนการฟูเรี ยส์ทรานสฟอร์ม เพื่อนามา
ตี ค วามให้ ไ ด้ค วามถี่ เมื่ อ ได้รั บ คลื่ น ความถี่ ข องข้อ มู ล
มาแล้ว ก็จะนาความถี่น้ นั มาผ่านกระบวนการแปลงออกมา
เป็ นชุ ด ข้อ มู ล แล้ว น ามาถอดรหั ส เพื่ อ ให้ ไ ด้ชุ ด ข้ อ มู ล

ภาพที่ 3 : การทางานส่ วนของตัวประมวลผล
3.2 การออกแบบการทดลอง
ซึ่ งในการทดลองกระบวนการทางานของระบบนั้นจะ
ทาการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังภาพที่ 4 ในการ
ส่ งที่ระยะแตกต่างกันตั้งแต่ 0 เซนติเมตร 200 เซนติเมตร
ในระยะห่ างกันทุกๆ 25 เซนติ เมตร ระดับความดังของ
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เสี ยงที่เปิ ด โดยทดสอบส่ งข้อความตั้งแต่ A-Z ซึ่ งมีขนาด
ความยาว 26 ตัวอักษร และตัวเลข 0-9 ขนาด 10 ตัวอักษร
รวมทั้งหมดเป็ น 36 ตัวอักษร และทาการทดลองการส่ ง
สัญญาณ 10 ครั้งในแต่ละระยะห่ าง โดยทาการทดลองใน
ห้องปิ ดทึบโล่ง ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 10 เมตร สู ง 3 เมตร
มี สัญ ญาณรบกวน (Noise) -49 dB และสั ญ ญาณเสี ยงใน
การทดลอง มี ความดั ง -82 dB ซึ่ งการตรวจสอ บ
ประสิ ทธิ ภาพของข้อมูลนั้นวัดเป็ นความถูกต้องว่าระบบมี
ประสิ ทธิภาพแม่นยามากน้อยแค่ไหน โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องแบ่งเป็ นร้อยละของข้อมูล
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วัดประสิ ทธิ ภาพของระบบที่นาเสนอ โดยการวัดผลความ
แม่นยาในการรับส่งข้อมูลเพื่อนาไปตั้งค่าให้กบั อุปกรณ์ไอ
โอที ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ประสิ ท ธิ ภาพของการท างานมี ที่
ความแม่ น ย าของการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้อ งใน
ระยะใกล้และจะเริ่ มมีความผิดพลาดมากขึ้นในระยะที่ห่าง
ออกไป
จากตารางที่ 1 จะแสดงถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ของความ
ถูกต้องของข้อมูลในระยะต่างๆของการทดลอง ซึ่ งวิธีการ
หาค่ า เฉลี่ ย นั้น ใช้ สมการค่ า เฉลี่ ย ดัง แสดงในสมการที่
(2)โดยน าเอา ร้ อ ยละความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ของการ
ตารางที่ 1 : ความแม่นยาของข้อมูลในแต่ละระยะห่าง

ภาพที่ 4 : การออกแบบการทดลอง

4. ผลการดาเนินงาน
จากการทดลองเนี่องจากงานวิจยั นี้เป็ นระบบรับส่ งคลื่น
สัญญาณเสี ยงเพื่อการตั้งค่าการเชื่ อมต่อเครื อข่ายสาหรั บ
อุปกรณ์ไอโอที จากการทดลองใน ตารางที่ 1 แสดงให้เห็น
ถึ งจานวนครั้งของการทดลองซึ่ งทดลองจานวน 10 ครั้ง
ซึ่ งในการทดลองระยะห่ า งที่ 0 เซนติ เ มตร กั บ 25
เซนติ เ มตรนั้ นไม่ มี ค วามผิ ด พลาดของข้ อ มู ล เลย ใน
ระยะห่ างที่ 50 เซนติเมตรเริ่ มจะมีความผิดพลาดมาในครั้ง
แรกๆ ในระยะห่างที่ 75 เซนติเมตร มีความผิดพลาดที่มาก
ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ในระยะที่ 100 เซนติเมตร เริ่ มมีความ
ผิดพลาดมากขึ้นและผิดพลาดถึง 2 ครั้ง ในระยะห่างที่ 125
เซนติเมตร มีความผิดพลาดมากขึ้นและผิดพลาด 3 ครั้ง ใน
ระยะที่ 150 เซนติเมตร มีความผิดพลาดน้อยกว่าในระยะ
ก่อนหน้า ในระยะที่ 175 เซนติเมตร มีความผิดพลาดที่มาก
ขึ้นกว่าก่ อนหน้าและมีความผิดพลาดถึ ง 2 ครั้ ง ในระยะ
สุ ดท้ายที่ 200 เซนติเมตรนั้นมีความผิดพลาดถึง 4 ครั้ง และ
ยังมีความถูกต้องของข้อมูลที่น้อยลงไปอีกด้วย ซึ่ งทาการ

ระยะ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AVG

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

97

100

100

100

100

100

100

100

100

99.7

75

100

100

100

94

100

100

100

100

100

100

99.4

100

10

90

100

100

100

94

100

100

100

100

98.4

125

100

100

94

100

100

100

100

91

100

91

97.6

150

100

100

100

94

100

100

91

100

100

100

98.5

175

100

100

88

100

100

100

100

88

100

100

97.6

200

82

100

100

100

100

88

100

85

88

88

94.3

ทดลองทั้งหมดในระยะนั้น ๆ มารวมกันแล้วนามาหารด้วย
จานวนครั้งของการทดลอง จะได้ออกมาเป็ นค่าเฉลี่ย ดังที่
แสดงในตาราง จากนั้ น น าค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ท้ ัง หมดแสดง
ออกมาในรู ปแบบของกราฟ จะได้สมการโพลิ โ นเมี ยล
อันดับสอง ดังแสดงในสมการที่ (3)
X̄ =

∑𝑥
𝑛

y = -0.0855x2 + 0.285x + 99.671
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Combining Location with One Time Password by using Public Key Encryption
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บทคัดย่อ

password by using public key encryption for

ประเด็น ส ำคั ญ เกี่ย วกับ ควำมปลอดภั ย ของธนำคำร
ออนไลน์ บ นโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ คื อ กำรพิ สูจน์ ตั วตน ใน
งำนวิจัยนีเ้ น้ นกำรพิ สูจน์ ตัวตนในกำรใช้ บริ กำรถอนเงิ น
สดแบบไม่ ใช้ บั ต ร ซึ่ งเป็ นบริ กำรแบบใหม่ สำหรั บ กำร
ถอนเงินสดจำกเครื่ องจ่ ำยเงินอัตโนมัติผ่ำนทำงโปรแกรม
บนสมำร์ ทโฟน จำกกำรศึ กษำพบว่ ำ ระบบกำรถอนเงิ น
แบบไร้ บั ตรในปั จจุบัน มีช่องโหว่ และมีโอกำสถูกจู่โจม
ดังนั้นงำนวิจัยนีจ้ ึ งได้ นำเสนอวิธีกำรพิ สูจน์ ตัวตนที่นำค่ ำ
ตำแหน่ งและรหัสผ่ ำนครั้ งเดียว โดยใช้ วิธีกำรเข้ ำรหัสแบบ
กุญแจสำธำรณะมำใช้ ในกำรพิ สูจน์ ตัวตน เพื่ อเพิ่ มควำม
ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงกำรถูกโจมตี
คำสำคัญ: ความปลอดภัย ธนาคารออนไลน์ สมาร์ทโฟน
ตาแหน่ง รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว การเข้ารหัส
แบบกุญแจสาธารณะ การพิสูจน์ตวั ตน

authentication in order to increase the security and
avoid attacks.
Keywords: Security, Online Banking, Smartphone,
Location, One Time Password, Public Key
Encryption, Authentication

1. บทนำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ที่
สนับ สนุ น ระบบการชาระเงิ น แบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
National e-Payment [1] เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น การลด
การใช้เงินสดในทุกภาคส่ วน โดยมี การพัฒนาระบบการ
ชาระเงินให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคาร
ในรู ปแบบหมายเลขใดๆ (Any ID) ที่ สามารถระบุในฝั่ ง
ผูร้ ับโอน เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขประจาตัว
ประชาชน เลขที่ บั ญ ชี ธ นาคาร หมายเลขกระเป๋ าเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ( e-Wallet ID) ซึ่ งมี ผ ลท าให้ พ ฤติ กรรม
ของผูท้ ี่ใช้บริ การทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยใช้บริ การ
ทางการเงินแบบบริ การตัวเอง (Self-Service) มากขึ้น โดย
บริ การประเภทหนึ่ งที่มีการแข่งขันสู งสาหรับธนาคารใน
ประเทศไทยคือบริ การกดเงิ น แบบไม่ใช้บัตร (Cardless
Withdrawal) ซึ่ งเป็ นการใช้งานโมบายแอปพลิ เคชัน เพื่ อ
ถอนเงิ น สดจากเครื่ อ งรั บ จ่ ายเงิ น อัต โนมัติ (Automatic
Teller Machine-ATM) ซึ่งมีการพิสูจน์ตวั ตนทั้งแบบปั จจัย
เดียว (One Factor Authentication) และแบบหลายปั จจัย
(Multi-Factor Authentication) อย่างไรก็ดีวิธีการพิสูจน์

Abstract
The important security aspect for mobile banking is
authentication.

This

study

focuses

on

the

authentication for cardless cash withdrawal, which
is the new service that enables customers to
withdraw cash from ATM via application on
Smartphone. The result of this study shows that the
current cardless withdrawal systems have possible
attack vulnerabilities. Thus, this study proposed the
new scheme which combines location with one time
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ตัวตนในปัจจุบนั อาจถูกคุกคามจากการโจมตีแบบคนกลาง
(Man In The Middle) ดัง นั้ นในงานวิ จัย นี้ จะน าเสนอ
วิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการทาธุ รกรรมกดเงินไม่ใช้
บัตรให้ปลอดภัยจากการจู่โจมดังกล่าวโดยไม่เพิ่ มความ
ซับซ้อนและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

NCCIT2020

แอบมองได้ถา้ ไม่ระวัง รวมถึงภัยคุกคามจากการเดาถ้ามีต้ งั
ค่าง่ายเกินไป หรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวในการตั้งค่า ดังนั้นจึงมี
งานวิจยั ต่อมา [4] แนะนาให้เพิ่มปัจจัยในการพิสูจน์ตวั ตน
เช่ น การเพิ่ มปั จจัยที่ ครอบครองเบอร์ มือถื อ โดยใช้ผ่าน
การส่ ง ข้อ ความสั้ น ๆ (Short Message Service-SMS)
เป็ นรหั ส ผ่านครั้ งเดี ยว (One Time Password-OTP) แต่
ปั ญหาการใช้งาน SMS ที่ สาคัญคือ สามารถถูกลักลอบดู
ระหว่ า งทางหรื อถู ก แอบมองได้ ดั ง นั้ น Harini และ
Padmanabhan [5] จึงเสนอให้ใช้ร่วมระหว่างคิวอาร์ โค้ด
และรหั ส ผ่ า นครั้ งเดี ย ว เพื่ อ ป้ อ งกั น การถู ก ลัก ลอบดู
ระห ว่ า งท าง ห รื อ ถู ก แอ บ ม อ ง ต่ อ ม า Dewi แล ะ
Amiruddin [6] ได้นาเสนอการใช้ตาแหน่ง (Location) มา
เพิ่มเป็ นปั จจัยในการพิสูจน์ตวั ตน แต่อย่างไรก็ดีงานวิจยั
เหล่านี้ พิจารณาในการพิสูจน์ตวั ตนเพียงทางเดี ยว (Oneway Authentication) ซึ่ งอาจท าให้ ถู ก จู่ โ จมในรู ป แบบ
ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการพิสูจน์ตวั ตนที่ดีควรกระทาทั้ง 2 ทาง
(Mutual Authentication)
2.4 กำรใช้ บริกำรกดเงินไม่ ใช้ บัตร
จากการศึ กษาขั้น ตอนการเข้าใช้บ ริ การกดเงิ น ไม่ ใช้
บัตรของธนาคารต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกรุ ง ศรี อยุ ธ ยา ธนาคารกรุ ง ไทย
ธนาคารกรุ งเทพ และธนาคารทหารไทย มี ข้ นั ตอนการ
ทางานดังต่อไปนี้:
1) ลงทะเบี ย นใช้ ง านบริ ก ารธนาคารโมบายแอป
พลิเคชันครั้งแรกดังแสดงในภาพที่ 1
 ผูใ้ ช้ดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน
 เข้าใช้งานครั้งแรกโดยใช้ Username และ
Password ชุ ด เดี ย ว กั บ ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ
อิ น เตอร์ เน็ ต แบงค์ กิ้ ง ซึ่ งเป็ นการพิ สู จ น์
ตัวตนแบบปัจจัยเดียว
 มี ก ารส่ ง OTP ผ่ านทาง SMS มายัง มื อ ถื อ
ของผู ้ใ ช้ ห ลัง จากนั้ นผู ้ใ ช้ ก รอกค่ า OTP
พร้อมข้อมูลส่ วนตัว ผ่านโมบายแอปพลิเค
ชันเพื่ อส่ งต่อไปยัง เซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ งเป็ นการ
พิสูจน์ตวั ตนแบบสองปัจจัย

2. พื้นควำมรู้ และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1 วิธีกำรพิสูจน์ ตัวตนแบบหลำยปัจจัย
จากวิธีการพิสูจน์ตวั ตนโดยทัว่ ไปประกอบด้วยปั จจัย
หลั ก ๆ 3 ปั จจั ย [2] ได้ แ ก่ ปั จจั ย สิ่ งที่ รู้ (Knowledge
Factor or Something you know) ปั จจัยสิ่ งที่ ครอบครอง
(Possession Factor or Something you have) ปั จจั ย สิ่ ง
ประจาตัว (Inherent Factor or Something you are) โดย
การพิสูจน์ตวั ตนที่ ใช้ต้ งั แต่ 2 ปั จจัยขึ้นไปนั้นเรี ยกว่าการ
พิ สู จ น์ ตั ว ต น แ บ บ ห ล า ย ปั จ จั ย ( Multi-Factor
Authentication) ตัว อย่ า งเช่ น การใช้บ ัต ร ATM จะเป็ น
การพิ สู จน์ ตั ว ตน 2 ปั จจั ย (2-Factor Authentication)
ไ ด้ แ ก่ ก า ร มี บั ต ร (Possession) แ ล ะ รู ้ ค่ า PIN
(Knowledge) ซึ่ งการใช้ห ลายปั จจัยในการพิ สูจน์ ตัวตน
จะทาให้มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้เพียงแค่ปัจจัยเดียว
2.2 ข้ อกำหนดในกำรพิสูจน์ ตัวตน
Park และคณะ [3] น าเสนอข้อกาหนดในการพิ สูจ น์
ตัวตนสาหรับการให้บริ การธนาคารผ่านทางสมาร์ ทโฟน
โดยยึดตามหลัก ISO 2002 (ISO 7498-2) และงานวิจัย
ต่างๆซึ่ งควรคานึง 3 ด้านได้แก่ ความปลอดภัย (Security)
ความสะดวกสบาย (Convenience) และ ค่าใช้จ่าย (Cost)
งานวิจยั ต่อมา [4, 5, 6] วิเคราะห์ดา้ นความปลอดภัย โดย
ระบุ ภัย คุ ม คามที่ ส าคัญ คื อ การเดารหั ส ผ่ าน (Password
Guessing) การโจมตีแบบคนกลาง (Man In The Middle)
เช่ น การลัก ลอบเอาข้อ มู ล ระหว่ างทางหรื อ การแอบดู
(Shoulder Surfing) การใช้เทคนิ ค จู่ โจมแบบการส่ งต่ อ
(Relay Attack) เป็ นต้น
2.3 วรรณกรรมเกี่ยวข้ องกับกำรพิสูจน์ ตัวตน
วิ ธี ก ารพิ สู จ น์ ตัว ตนที่ นิ ย มใช้ เนื่ อ งจากสะดวกและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย คื อ การใช้ ปั จจั ย สิ่ งที่ รู้ ไ ด้ แ ก่ รหั ส ลั บ
(Password) หรื อ PIN แต่มี ค วามเสี่ ยงต่ อ การจู่ โ จมแบบ
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2)

 เครื่ อ งมื อ ถื อ ส่ งรายละเอี ยดของฮาร์ ดแวร์
เช่น IMIE, IMSI หรื อค่า SIM ไปยังเครื่ อง
เซิ ร์ ฟ เวอร์ เพื่ อ ใช้ต รวจสอบโมบายแอป
พลิเคชันกับตัวเครื่ องมือถือที่ติดตั้ง
 โมบายแอปพลิเคชัน เสนอทางเลือกให้ผใู ้ ช้
สาหรับพิสูจน์ตวั ตนในการเข้าใช้ครั้งต่อไป
ระหว่ า ง PIN หรื อ ไบโอเมทริ กซ์ (เช่ น
ลายนิ้วมือ)
เข้าใช้โมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้วิธีพิสูจน์ตวั ตน
ที่เลือกไว้ (PIN หรื อ ไบโอเมทริ กซ์) หลังจากนั้น
เลือกบริ การกดเงินไม่ใช้บตั รพร้อมระบุยอดเงินที่
ต้องการ ซึ่งบางธนาคารจะมีการส่งค่า OTP มายัง
โมบายแอปพลิเคชัน
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ภำพที่ 2: การใช้งานกดเงินไม่ใช้บตั รรู ปแบบที่ 1

ภำพที่ 3: การใช้งานกดเงินไม่ใช้บตั รรู ปแบบที่ 2
การใช้ บ ริ การถอนเงิ น แบบไร้ บั ต รที่ เครื่ อง ATM
รู ปแบบที่ 1 ซึ่งใช้วิธีส่ง OTP มาที่โมบายแอปพลิเคชันบน
มือถือนั้น เป็ นการพิสูจน์ปัจจัยการครอบครอง ส่วนการให้
กรอกเบอร์ มื อ ถื อ ที่ ใ ช้ ง าน (หรื อ จ านวนเงิ น ) เป็ นการ
พิ สู จ น์ ปั จ จัย สิ่ ง ที่ รู้ จัด ว่ า เป็ นการพิ สู จ น์ ตัว ตนแบบ 2
ปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปัจจัยนี้มีความเสี่ ยงสู งที่จะ
ถูกจู่โจม เนื่ องจากปั จจุบันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ
บุ ค คล เป็ นที่ รั บ รู ้ โ ดยบุ ค คลอื่ น ทั่ว ไปโดยง่ า ย จึ ง ขาด
คุณสมบัติด้านความลับ ( Confidentiality) ดังนั้น ไม่ควร
จะนามาใช้ในการพิสูจน์ตวั ตน ส่วน OTP ที่ส่งยังเครื่ องมือ
ถืออาจถูกแอบมองได้ และอายุของรหัสผ่านครั้งเดียวนั้น
ประมาณ 5-30 นาทีข้ นึ อยูก่ บั แต่ละธนาคาร ซึ่งเวลาเหล่านี้
เพียงพอที่ ผูไ้ ม่ประสงค์ดี จะสามารถไปทาธุ รกรรมแทน
เจ้าของมือถือได้
สาหรั บกรณี รูปแบบที่ 2 เป็ นการพิสูจน์ ตวั ตนโดยใช้
เพียงปั จจัยเดี ยวคือ สิ่ งที่ ครอบครอง (เครื่ องมื อถื อ ) โดย
ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้มือถือที่ ติดตั้งโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อสแกน
ภาพคิ วอาร์ ที่ ป รากฏบนเครื่ อ ง ATM การใช้วิ ธี น้ ี แม้จ ะ
สามารถป้องกันการจู่โจมแบบการถูกแอบมองได้ แต่ยงั คง
เป็ นการพิ สูจน์ ตัวตนเพี ย งปั จจัยเดี ยว ซึ่ งไม่เป็ นไปตาม

ภำพที่ 1: การลงทะเบียนใช้งานโมบายแอพครั้งแรก
3)

เลื อกเครื่ อง ATM บริ เวณใกล้เคียง เพื่อถอนเงิ น
สดโดยในขั้นตอนพิสูจน์ตัวตนที่ เครื่ อง ATM นี้
จะมีการทางาน 2 รู ปแบบคือ
• รู ปแบบที่ 1 กรณี มีการส่ ง OTP ให้ใส่ เบอร์
มื อ ถื อ ที่ ใช้ ง าน (บ างธนาคารอาจรวม
ยอดเงิ นที่ ระบุถอนไว้ก่อนหน้านี้ ) และค่า
OTP ที่ เครื่ อง ATM ดั ง ภาพที่ 2 [7] โดย
ธนาคารที่ ใช้รูปแบบนี้ ได้แก่ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ ง ศรี
อยุธยา ธนาคารกรุ งไทย
• รู ปแบบที่ 2 ไม่มีค่า OTP ก่ อนหน้า เครื่ อง
ATM จะแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผใู ้ ช้สแกน
ที่ ภาพคิวอาร์ ผ่านโมบายแอปพลิ เคชัน ดัง
ภาพที่ 3 [8] โดยธนาคารที่ ใช้รูปแบบที่ 2
ได้แก่ธนาคารกสิ กรไทย
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มาตรฐานความปลอดภัยในปั จจุบัน ซึ่ งควรเป็ นรู ปแบบ
หลายปัจจัย
จากการวิเคราะห์ การใช้งานทั้ง 2 รู ป แบบ พบว่าไม่
สามารถป้ องกันการจู่โจมในรู ปแบบการส่ งต่อได้ ดังนั้น
ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอวิธีการการผนวกตาแหน่ งกับ
รหั ส ผ่ า นครั้ งเดี ย ว โดยใช้ ก ารเข้ า รหั ส แบบกุ ญ แจ
สาธารณะ เพื่อเป็ นการพิสูจน์ตวั ตนแบบหลายปั จจัย และ
แบ บ สอ งท าง ( Mutual Authentication) ซึ่ งส ามารถ
ป้องกันการจู่โจมในรู ปแบบการส่ งต่อ และไม่เพิ่มขั้นตอน
และค่าใช้จ่ายสาหรับผูง้ าน
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Banking Server) จะสร้ า งกุ ญ แจสาธารณ ะขึ้ น 1 ชุ ด

(Public key และ Private key) ตามหลัก การของ RSA
[9] และมี ก ารส่ ง ค่ า Private key มาให้ ก ั บ ทางฝั่ ง มื อ ถื อ
ส่ ว นค่ า Public key เก็ บ ไว้ที่ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ตามภาพที่ 4
หลังจากนั้นในขั้นตอนที่ 2) ทาเช่นเดิมดังที่ธนาคารทาอยู่
ในปั จ จุ บั น แต่ ข้ ัน ตอนที่ 3) ให้ ใ ช้ วิ ธี ต ามภาพที่ 5 ซึ่ ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
 เครื่ อ ง ATM แสดงค่ าคิ วอาร์ ซ่ ึ ง ระบุ ห มายเลข
เครื่ องของ ATM นั้น
 เครื่ องสมาร์ ทโฟนสแกนภาพคิวอาร์ ผ่านทางโม
บายแอปพลิเคชัน
 โมบายแอปพลิ เคชัน ส่ งหมายเลขเครื่ อ ง ATM
ไปยังโมบายแบงกิ้งเซิร์ฟเวอร์
 เครื่ องโมบายแบงกิ้งเซิ ร์ฟเวอร์ สร้างรหัสผ่านใช้
ครั้งเดี ยว (OTP) แล้วส่ งค่าต าแหน่ งของเครื่ อ ง
ATM (พิกดั ภูมิศาสตร์ ) พร้อมค่า OTP มาให้กบั
โมบายแอปพลิ เคชั น โดยใส่ ร หั ส ข้ อ มู ล ด้ ว ย
Public key ที่เก็บไว้ตอนลงทะเบียน
 โมบายแอปพลิ เคชั น ถอดรหั ส ข้ อ มู ล โดยใช้
Private key ที่ ไ ด้รั บ ตอนขั้น ตอนลงทะเบี ย น
แล้วตรวจสอบพิ กัดของเครื่ อง ATM และพิกัด
ของเครื่ อ งมื อ ถื อ ว่าอยู่ในพิ กัด เดี ยวกัน หรื อไม่
(สามารถปรั บให้มี ระยะห่ างได้เล็กน้อยตามค่า
ความแม่ น ย าของเครื่ อ งอ่ านพิ กัด บนสมาร์ ท
โฟน) ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์เครื่ อง ATM ว่าเป็ นของ
ธนาคารจริ ง
 หลังจากผ่านการตรวจสอบพิกดั ของเครื่ อง ATM
แล้ว โมบายแอปพลิ เคชั น จะส่ ง ค่ าพิ กั ด ของ
เครื่ องมื อถื อ พร้ อมค่า OTP ที่ ได้รับ กลับ ไปให้
เครื่ อ งโมบายแบงกิ้ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ โดยใส่ ร หั ส
ข้อมูลด้วย Private Key
 เครื่ องโมบายแบงกิ้งเซิ ร์ฟเวอร์ ทาการถอดรหัส
ข้อมูลด้วย Public key หลังจากนั้นตรวจสอบค่า
OTP ว่าตรงกับที่ ส่งไปหรื อไม่ พร้อมพิกัดของ
เครื่ อ งมื อ ถื อ และเครื่ อ ง ATM ซึ่ งควรอยู่พิ กัด
เดียวกัน ถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วเครื่ องโมบาย

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ได้เสนอใช้ต าแหน่ ง รหัส ผ่านครั้ งเดี ย ว
และการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะ เพื่อใช้ในการพิสูจน์
ตัวตน (Combining Location, One time password and
Public key encryption for Authentication- CLOPA )
แทนวิธีการกดเงินแบบไร้บตั รที่ธนาคารใช้งานในปั จจุบนั
หลังจากนั้นมีศึกษาและเปรี ยบเทียบการใช้บริ การกดเงิน
แบบใช้บตั รแบบเดิม วิธีแบบไม่ใช้บตั รของธนาคารต่าง ๆ
กับวิธีที่นาเสนอในงานวิจยั นี้ โดยคานึงถึงด้านการพิสูจน์
ตัวตน และการป้องกันการจู่โจมหรื อการคุกคาม

ภำพที่ 4: การลงทะเบียนใช้งานโมบายแอพครั้งแรกที่แก้ไข
3.1 วิธีกำรพิสูจน์ ตัวตนที่นำเสนอ (CLOPA)
ในขั้นตอนที่ 1)ในหัวข้อ 2.4 ลงทะเบียนใช้งานบริ การ
ธนาคารโมบายแอปพลิ เคชัน ครั้ งแรกจากภาพที่ 1 นั้น มี
การเพิ่ มกระบวนการ (โดยผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องทราบ) ใน
ขั้น ตอนที่ 4 โดยทางโมบายแบงกิ้ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Mobile
52

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

แบงกิ้งเซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งคาสั่งอนุมตั ิ ไปให้เครื่ อง
ATM ปล่อยเงินสดให้กบั ผูใ้ ช้ต่อไป
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นั้น แล้วส่งต่อภาพคิวอาร์ไปยังเครื่ องปลอม (โดย
ในการจาลองใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่ อง
เสมือนเป็ นเครื่ อง ATMปลอม) หลังจากนั้นเครื่ อง
ปลอมจะแสดงค่าคิวอาร์ที่ได้รับบนจอภาพของ
เครื่ องปลอม เพื่อรอให้ผใู ้ ช้ที่เป็ นเหยื่อมาใช้งาน
เครื่ องปลอม หลังจากการทางานเสร็ จสิ้น เงินสด
ที่ผใู ้ ช้ถอนนั้นจะออกที่เครื่ องจริ งซึ่ง Attacker จะ
ได้เงินนั้นไป ซึ่งจากการทดสอบได้ผลดังตารางที่
2

ภำพที่ 5: ขั้นตอนการพิสูจน์ตวั ตน CLOPA
3.2 วิเครำะห์ เรื่ องกำรพิสูจน์ ตัวตน
ในการวิเคราะห์เรื่ องพิสูจน์ตวั ตนแบ่งเป็ น 2 ประเด็น
ได้แก่ การพิสูจน์ตวั ตนผูม้ ี ส่วนร่ วม (ทางเดี ยว/สองทาง)
และจานวนปั จจัยที่ ใช้ในการพิ สูจน์ ตัวตน (ปั จ จัยเดี ยว/
หลายปั จจัย) โดย 2 ฝั่งของผูม้ ี ส่วนร่ วมคือ ผูใ้ ช้งาน และ
เครื่ อง ATM ได้ผลดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: เปรี ยบเทียบการพิสูจน์ตวั ตน
กำรพิสูจน์ ผ้มู ีส่วน
วิธี
ร่ วม
แบบใช้บตั ร
ไร้บตั รรู ปแบบ 1
ไร้บตั รรู ปแบบ 2
CLOPA

ทางเดียว
ทางเดียว
ทางเดียว
สองทาง

ภำพที่ 6: การโจมตีแบบส่งต่อ
ตำรำงที่ 2: เปรี ยบเทียบการถูกคุกคาม
กำรโจมตีแบบ
วิธี
แอบมอง
แบบใช้บตั ร
ไร้บตั รรู ปแบบ 1
ไร้บตั รรู ปแบบ 2
CLOPA

จำปัจจัยที่ใช้
หลายปัจจัย
หลายปัจจัย
ปัจจัยเดียว
หลายปัจจัย

ไม่สาเร็ จ
สาเร็ จ
ไม่สาเร็ จ
ไม่สาเร็ จ

กำรโจมตีแบบส่ ง
ต่ อ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
สาเร็ จ
ไม่สาเร็ จ

3.4 ผลกำรทดลองและวิเครำะห์
จากผลการทดลองและผลการวิเคราะห์ พบว่า วิธีการ
พิสูจน์ตวั ตนที่นาเสนอเป็ นการพิสูจน์ตวั ตนแบบสองทาง
ซึ่ งมีการตรวจสอบเครื่ อง ATM โดยโมบายแอปพลิเคชัน
ด้วย ในขณะที่ วิธี อื่น ๆ จะพิ สูจน์ ตัวตนผูใ้ ช้ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันแค่ทางเดียว นอกจากนี้ในการพิสูจน์ตวั ตนที่
น าเสนอ ยังเป็ นการใช้ห ลายปั จ จัยมาร่ วมในการพิ สูจ น์
ตัวตน ซึ่ งทาให้ป้องกันการคุกคามได้ดีข้ ึน โดยวิธีแบบใช้
บัตรแบบเดิมก็เป็ นแบบหลายปั จจัย ดังนั้นเมื่อถูกแอบมอง
(เห็ นค่า PIN) ยังไม่สามารถจู่โจมได้สาเร็ จ เนื่ องจากยังมี
อีกหนึ่ งปั จจัยคือการมีบัตร ในขณะที่ ไร้บตั รรู ปแบบที่ 1

3.3 วิเครำะห์ เรื่ องกำรถูกคุกคำม
ในการวิเคราะห์เรื่ องการถูกคุกคามในงานวิจยั นี้ จะ
เน้นประเด็นการโจมตีแบบคนกลาง
• การการแอบดู โดยจาลองให้มีบคุ ลที่ 3 ที่สามารถ
เห็นข้อความที่มือถือของผูใ้ ช้ได้
• การจู่โจมแบบส่งต่อโดยผูจ้ โู่ จม (Attacker) จะไป
ที่เครื่ อง ATM จริ งหลังจากนั้นจะส่งต่อข้อมูลไป
ยังเครื่ อง ATM ปลอม (Fake ATM Machine)
เช่นสแกนคิวอาร์ที่ปรากฏบนเครื่ อง ATM จริ ง
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แม้จะเป็ นหลายปัจจัยแต่การจู่โจมแบบแอบมองอาจสาเร็ จ
ได้เนื่องจากปัจจัยไม่มีความลับเพียงพอ ดังที่ได้อธิบายแล้ว
ในหั ว ข้อ 2.4 นอกจากนี้ มี เพี ย งวิ ธี ที่ น าเสนอเท่ า นั้ นที่
สามารถป้ องกัน การจู่โจมแบบส่ งต่อ ได้ เนื่ อ งจากมี การ
พิสูจน์ตวั ตนแบบสองทางนัน่ เอง อย่างไรก็ดีวิธีที่นาเสนอ
มี จุ ด ที่ ต้อ งระวัง ในการน าไปใช้ ง านจริ ง คื อ จะใช้เวลา
สาหรับ การทางานของแต่ละรายการของถอนเงินเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากวิธีที่นาเสนอจะมีการเพิ่มขั้นตอนในการ
รับส่งข้อมูลระหว่างโมบายแอปพลิเคชันและเครื่ องโมบาย
แบงกิ้ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ รวมทั้ง เวลาที่ ใ ช้ ส าหรั บ การใส่ แ ละ
ถอดรหัสแบบกุญ แจสาธารณะ นอกจากนี้ ความถูกต้อ ง
ของวิธีที่นาเสนอขึ้น อยู่กับความถูกต้องและแม่นยาของ
เครื่ องรับจีพีเอส (GPS Receiver) ที่มีบนโทรศัพท์มือถือ
ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะมี ความคลาดเคลื่ อ นในระยะประมาณ 5
เมตร [10] ทาให้มีขอ้ จากัดว่าเครื่ อง Fake ATM และเครื่ อง
ATM จริ งต้องอยูร่ ะยะห่างกันมากกว่า 5 เมตรตามข้อจากัด
นั้น
3.5 สรุป
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของธุรกรรม
การถอนเงินในประเทศไทย โดยเน้นประเด็นการถอนเงิน
แบบไร้บตั ร หลังจากนั้นได้มีการนาเสนอวิธีการเพิ่มความ
ปลอดภัยในการท าธุ รกรรมดังกล่ าวโดยใช้ต าแหน่ ง กับ
รหั ส ผ่านแบบใช้ค รั้ งเดี ย ว และการเข้ารหั ส แบบกุ ญ แจ
สาธารณะมาใช้ในการพิสูจน์ ตัวตน โดยผลการทดสอบ
และวิ เคราะห์ พ บว่ า ให้ ผ ลดี ก ว่ า แบบเดิ ม ทั้ ง ด้า นความ
ปลอดภั ย ป้ อ งกั น การคุ ก คาม โดยไม่ เพิ่ ม ภาระและ
ค่าใช้จ่ายให้กบั ผูใ้ ช้ เนื่ องจากอุปกรณ์ ในการอ่านค่าพิกัด
ในปัจจุบนั เป็ นอุปกรณ์มาตรฐาน และผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เปิ ดใช้
งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว
งานวิจยั ต่อไปควรจะพิจารณาถึงภัยคุกคามรู ปแบบอื่น
เช่ น มัล แวร์ หรื อ สปายแวร์ พร้ อ มศึ ก ษาในการรั บ ส่ ง
ข้อ มู ล ระหว่ างโมบายแอปพลิ เคชัน กับ โมบายแบงกิ้ ง
เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อหาช่องโหว่และเพิ่มความปลอดภัยในการ
รับส่งข้อมูลให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

Abstract

ระบบตรวจจับ เพื่ อความปลอดภัยสาหรั บ รถตู้รับส่ ง
นักเรี ยน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบต้ นแบบในรั กษา
ความปลอดภัยสาหรั บรถตู้รับส่ งนักเรี ยนให้ สามารถรั บมือ
กับปั ญหาที่เด็กนักเรี ยนติดอยู่ในรถเป็ นเวลานานจนอาจทา
ให้ เป็ นอันตรายต่ อชี วิตได้ ตัวระบบจะจะแบ่ งการทางาน
ออกเป็ นสองส่ วนคื อฮาร์ ดแวร์ สาหรั บติ ดตั้งที่ ตัวรถตู้และ
ซอฟต์ แวร์ ที่ เป็ นโมบายล์ แอปพลิเคชั นสาหรั บคนขับรถ,
คุ ณ ครู และผู้ ป กครอง ในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ มี ก ารใช้
Raspberry Pi เป็ นตั วควมคุ ม การท างานของ GSM, GPS
ไมโครสวิทช์ และเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดย
จะมี ก ารติ ด ตั้ ง การติ ด ตั้ ง เซนเซอร์ 4 ตั ว ในต าแหน่ งที่
ต่ างกันเหนื อศีรษะของผู้โดยสาร และติดตั้งไมโครสวิทช์
ไว้ ที่เบาะของคนขับ ในส่ วนของซอฟต์ แวร์ ถูกพัฒนาด้ วย
ภาษา Swift รองรั บระบบปฏิ บัติการ iOS 10 ขึน้ ไป เพื่อให้
ผู้ใช้ เข้ าดูข้อมูลประวัติการเกิดเหตุและรั บการแจ้ งเตือนได้
ทันทีเมื่อเกิดเหตุจากรถตู้ขึน้
ผลจากการทดสอบโดยการติ ดตั้งฮาร์ ดแวร์ ทั้งหมดไว้
ในรถตู้และให้ ผ้ ูโดยสารลองนั่งอยู่ในรถโดยไม่ มีคนขับนั่ง
อยู่ที่เบาะเป็ นเวลา 15 นาทีขึน้ ไปพบว่ าตัวฮาร์ ดแวร์ มีการ
ส่ งข้ อมูลเพื่ อโทรหาคนขับ รวมถึงมีการส่ งข้ อความระบุ
เวลา, วันที่ และสถานที่เกิดเหตุเป็ นลิงก์ ของ Google Maps
ทันที และเมื่อได้ ทาการตรวจสอบที่แอปพลิเคชันจะพบว่ า
มีการอัปเดตและเก็บประวัติเหตุการณ์ ในครั้ งนั้นไว้ แบบ
เรี ยลไทม์ หลังจากที่ ได้ ทดสอบกระบวนการทางานของ
ระบบแล้ ว พบว่ า ทั้ ง ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แ วร์ สามารถ
ทางานร่ วมกันได้ เป็ นอย่ างดีตามขอบเขตที่ระบุไว้
คาสาคัญ: ระบบตรวจจับ แอปพลิเคชัน เซนเซอร์ รถตู้

The purpose of this system is to be a prototype in
the development of Van Security for Students to be
able to cope with problems when they are trapped in
the car for a long time that may cause danger to life.
The system is divided into two parts: hardware for
installing on the van and software for mobile
applications for drivers, teachers and parents. The
hardware was developed using Raspberry Pi as the
controller of all GSM, GPS modules micro switches
and motions sensors. All sensors are installed in 4
different positions above the passenger's head and
micro switches are placed in the driver's seat. The
software was developed by Swift language and
supports iOS 10 or above. Users can view accident
history information and receive instant notifications.
The test results indicate that by installing all the
hardware in the van and allowing passengers to sit
in the car without the driver sitting in the driver's
seat for 15 minutes, then the hardware calls the
driver’s phone and sends a message. This specifies
the time, date, and location via a Google Maps link
immediately because the sensors can detect the
movement of passengers. And when examined, the
application revealed that the event history is updated
and kept in real time. After testing the system
operation, the results revealed that hardware and the
software were able to work well together in
accordance with the scope specified.
Keyword: detection system, application, sensor, van
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1. บทนา
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2. ทฤษฎีและงานที่เกีย่ วข้อง

เนื่ องจากปั จจุบันที่เวลาเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมากต่อการใช้
ชีวิตประจาวัน ในบางคนที่มีลูกหลานจึงทุ่นเวลาด้วยการ
ใช้บริ การรถรับส่งนักเรี ยนเป็ นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระ
ก็มักจะตามมาด้วยปั ญ หาที่ น่ากลัวมากมาย กรมควบคุ ม
โรคเผยว่ า ในช่ ว ง 7 ปี (พ.ศ.2555 - 2561) พบว่ า มี
เหตุการณ์ ที่เด็กถูกลืม /ทิ้งไว้ในรถ จานวน 26 เหตุการณ์
เด็ ก เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง หมด 9 ราย และช่ ว ยไว้ไ ด้ ทั น 17 ราย
ทั้งหมดอายุ 3-7 ปี โดยผูเ้ สี ยชีวิตถูกลืม /ทิ้งไว้ในรถรับส่ ง
นักเรี ยน 7 ราย และรถยนต์ส่วนบุคคล 2 ราย ทั้งหมดถูก
ลืม/ทิ้งไว้นานกว่า 6 ชัว่ โมงขึ้นไป ส่ วนเด็กที่ช่วยไว้ได้ทนั
ทั้งหมดผูป้ กครองไม่ ได้ลื ม แต่ ต้ ังใจทิ้ งเด็ก ไว้ในรถเอง
เพราะคิดว่าลงไปทาธุ ระไม่นาน (โดยติดเครื่ องยนต์และ
เปิ ดแอร์ ทิ้ งไว้) นอกจากนี้ ยังพบว่าในจานวนที่ เกิ ด เหตุ
ทั้ งหมด เกิ ด ในภาคกลางมากที่ สุ ดถึ ง 12 เหตุ ก ารณ์
รองลงมาคือภาคใต้ 6 เหตุการณ์ และในขณะเกิดเหตุเด็ก
อยู่กบั ผูป้ กครอง 18 เหตุการณ์ คนขับรถ 6 เหตุการณ์ และ
ครู 2 เหตุการณ์
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ทาให้ผวู ้ ิจยั มี
แนวคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถช่วยรองรับปั ญหาที่
เกิดขึ้น โดยนาเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวติดตั้งไว้
ที่ตัวรถ ให้ทางานร่ วมกับไมโครสวิตซ์ ที่ติดตั้งไว้ที่เบาะ
คนขั บ เมื่ อ คนขั บ ไม่ นั่ ง อยู่ ที่ เ บาะเป็ นเวลา 15 นาที
เซนเซอร์ จะท าการตรวจจับ ความเคลื่ อนไหว หากมี การ
เคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากระบบจะทาการโทรหาคนขับรถตูท้ ี่
ดู แ ลรถคัน นั้น เป็ นเวลา 30 วิ น าที หลังจากวางสายแล้ว
ระบบจะส่ ง มี ก าร SMS ที่ มี ร ายระเอี ย ดของเหตุ การ์ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วย 1.ไอดีของรถตูค้ นั ที่เกิดเหตุ 2.วันที่เกิดเหตุ
3.เวลาที่ เ กิ ด เหตุ 4.ต าแหน่ ง ของรถตู ้ เป็ นลิ ง ก์ Google
Maps และระบบจะส่ งข้อมูลของเหตุการ์ ครั้งนั้นไปเก็บไว้
ที่ Firebase ทันที พร้ อมทั้งส่ ง Notification แจ้งเตือนไป
ยังผู ้ใช้แ อปพลิ เคชัน เมื่ อ คนคนขับ รถได้รั บ SMS แล้ว
คนขับจะต้องทาการตรวจสอบรถตูค้ นั นั้นทันทีเพื่อยืนยัน
เหตุการณ์ ผ่านแอปพลิเคชันว่าเหตุการณ์ ในครั้งนั้นมีเด็ก
ติดอยูท่ ี่รถตูจ้ ริ งหรื อไม่

2.1

Firebase Realtime Database [1]

เป็ น NoSQL Cloud
Database ที่ เก็ บ ข้อ มู ล ในรู ป แบบของ JSON และมี ก าร
Sync ข้ อ มู ล แบบ Realtime กับ ทุ ก Devices ที่ เชื่ อ มต่ อ
แบบอัต โนมัติ รองรั บ การท างานเมื่ อ Offline รวมถึ ง มี
Security Rules ให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถออกแบบเงื่ อ นไขการ
เข้าถึ ง ข้อ มู ล ทั้ง การอ่ า นและเขี ย นได้ท้ ัง Android, iOS
แ ล ะ Web โ ด ย ใ น ก า ร พั ฒ น า Firebase Realtime
Database จะมีวิธีการใช้งานแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ 1)
การ Set up Firebase และ Realtime Database SDK 2)
สร้ างรู ป แบบการจัด เก็ บ ข้อ มู ล 3) จัด เก็ บ ข้อ มู ล ลงใน
ฐานข้อมูล และท าการรอการเปลี่ ยนแปลงของข้อมูล 4)
การเปิ ดใช้งานโหมด Offline เพื่อให้ขอ้ มูลสามารถจัดเก็บ
ลงใน Local Storage ได้เพื่อให้ขอ้ มูลยังคงมีอยู่เมื่อ มีการ
Offline เกิดขึ้น 5) กาหนดนโยบายความปลอดภัย และกฏ
ต่างๆ โดยในการพัฒนางานวิจยั ชิ้นนี้ผวู ้ ิจยั ได้นา Firebase
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2.2 Raspberry Pi 3 Model B+ [2]
Raspberry Pi 3 Model B+ (RPi 3B+) ใ ช้ ชิ พ
Firebase Realtime Database

Broadcom BCM2837B0 Quad-Core ARM Cortex-

ความเร็ ว 1.4 GHz มี ห น่ วยความจ า
LPDDR2 SDRAM ข น าด 1 GB พ ร้ อ ม ชิ พ Cypress
CYW43455 Dual-Band Wi-Fi 2.4 GHz / 5GHz และ
Bluetooth 4.2 BLE ชิ พ Microchip LAN7515 รองรั บ
Gigabit Ethernet ที่ 300 Mbps แ ล ะ พ อ ร์ ต USB 2.0
Host จ านวน 4 พอร์ ต รองรั บ ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร Linux
Raspbian และอื่น ๆ RPi 3B+ เป็ นรุ่ น ที่ อ ป
ั เกรดจาก RPi
3B ซึ่ งมี โ ครงสร้ า งหลัก คล้ า ยกั บ บอร์ ด ธรรมดา แต่ มี
คุ ณ สมบัติ ส าคัญ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ความเร็ ว การรองรั บ การ
เชื่อมต่อต่างๆ ที่ดีข้ ึน โดยในการพัฒนางานวิจยั ชิ้นนี้ผูว้ ิจยั
ได้ น า Raspberry Pi มาใช้ ใ นการเป็ นตั ว ควบคุ ม การ
ทางานของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
2.3 3G HAT Expansion for Raspberry Pi [3]
3G Expansion for Raspberry Pi (UC20-G) เป็ น
บอร์ ด สื่ อ สารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ระบบ 3G ใช้
โมดู ลสื่ อ สารยี่ ห้ อ Quectel รุ่ น UC20-G รองรั บ ความถี่
A53 (ARMv8)
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ในระบบ UMTS (3G)
และรองรั บความถี่ 850/900/1800/1900 MHz ในระบบ
GSM (2G) มีความเร็ วในการสื่ อสารข้อมูลสู งสุ ดระหว่าง
โมดู ล กั บ เครื อข่ า ยที่ 14.4 Mbps Downlink และ 5.76
Mbps Uplink เมื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อข่ า ย 3G โมดู ล มา
พร้อมตัวรับสัญญาณระบบนาร่ องด้วยดาวเทียม (Global
Navigation Satellite System: GNSS) ร อ ง รั บ
ช่ อ งสื่ อ สาร GPS และช่ อ งสื่ อ สาร GLONASS เหมาะ
สาหรับผูท้ ี่ ต้องการท าให้ระบบเชื่ อมต่อกับเครื อข่าย 3G
หรื อผู ้ที่ ต้ อ งการอั ป เกรดระบบจาก 2G เป็ น 3G ที่ มี
ฟังก์ชนั การใช้งานครอบคลุมทั้งการสื่ อสารและระบุพิกดั
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบขนส่ ง
และติดตามตาแหน่ งรถบรรทุกสิ นค้า มิเตอร์ อจั ฉริ ยะ จุด
ขายสิ นค้ า ไร้ ส าย การรั ก ษาความปลอดภั ย งานด้ า น
สาธารณะสุ ข การติ ดตามบุคคลหรื อสิ่ งของ การควบคุม
และบารุ งรักษาทางไกล เป็ นต้น โดยในการพัฒนางานวิจยั
ชิ้ น นี้ ผูว้ ิ จัยได้น า 3G HAT Expansion มาใช้ในการเป็ น
โมดูลในการเชื่อมต่อเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G
2.4 HC-SR501 PIR Sensor [4]
HC-SR5 0 1 PIR Motion Sensor เป็ น เซ น เซ อ ร์
สาหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว ระยะสู งสุ ด 6 เมตร ให้
Output แบบ Digital ที่ ขา OUT มี ตวั ต้านทานปรับ ค่าได้
สาหรับปรับ Sensitivity และปรับ Output ให้หน่ วงเวลา
ค้า งไว้ไ ด้ โดยในการพัฒ นางานวิ จัย ชิ้ น นี้ ผู ้วิ จัย ได้ น า
เซนเซอร์น้ ีใช้สาหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยทาการ
ติดตั้ง 4 เพือ่ ให้มีรัศมีที่คลอบคลุมกับพื้นที่ภายในรถตู้
2.5 Vehicle’s Interior Movement Detection and
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เพิ่ ม เติ ม คื อ เพิ่ ม การโทรออกจากระบบด้วย เนื่ อ งจาก
บางครั้ งผูใ้ ช้อาจจะไม่ ได้อ่านข้อความ จึ งได้ท าการโทร
ก่ อ น และส่ ง SMS โดยมี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดของ
เหตุ การณ์ ใน SMS เนื่ อ งจากระบบที่ พ ัฒ นานี้ ต้อ งการ
รองรับจานวนรถที่ใช้มากกว่า 1 คันในพื้นที่หนึ่งๆ
2.6 Vehicle’s Interior Presence Detection

800/850/900/1900/2100 MHz

and Notification System [6]

เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นการใช้ PIR Motion Sensor ร่ วมกับ
กล้อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหวภายใน
รถยนต์ โดยงานวิจยั นี้ เน้นไปที่ เด็กทารก และเด็กวัยที่ ยงั
สามารถนั่งในคาร์ ซีท บริ เวณเบาะด้านหลัง ซึ่ งจะมี การ
ตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกจะทาการตรวจสอบ
ว่า รถมีการเคลื่อนที่หรื อไม่ ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่จะทาการ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหว หากตรวจจับการเคลื่อนไหวได้
จะทาการส่ ง SMS เพื่อเป็ นการแจ้งเตือน หลังจากนั้นจะ
ท าการเปิ ดระบบกล้อ ง เพื่ อ ใช้ในการตรวจสอบว่ า การ
เคลื่ อ นไหวที่ ส ามารถตรวจจับ ได้น้ ั น เป็ นมนุ ษ ย์จ ริ ง
หรื อไม่ ซึ่งหากใช่จะทาการส่ ง SMS เพื่อแจ้งเตือนอีกครั้ง
2.7 OVEC Kids Alarm [7]
เป็ นระบบเตือนภัยที่ทางสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ ก ษา โดยแผนกอิ เล็ กทรอนิ กส์ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
ลาปางสร้ างขึ้น เพื่ อ ใช้ในการตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหว
ภายในรถยนต์ ซึ่ งหลังจากที่ ผูข้ ับ ขี่ ปิ ดสวิต ช์ กุญ แจและ
ออกจากรถแล้ว เป็ นระยะเวลา 30 วิ น าที ระบบจะเริ่ ม
ตรวจจับ การเคลื่ อนไหวภายในรถตู้ และจะทางานเมื่อมี
การตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ โดยจะมีการทางานเป็ น 3
ส่ วนพร้อมกัน ได้แก่ 1) ระบบจะสั่งการลดระดับกระจก
ไฟฟ้ าลงเป็ นเวลา 2 วิ น าที 2) ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นภัย ด้วย
เสี ยงแจ้งเตือนจากไซเรน 3) ส่งข้อความแบบ SMS ที่ระบุ
พิ กัด สถานที่ ด้วย GPS ไปยังโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ที่ ต้ ัง ค่ า
เบอร์โทรศัพท์ไว้ ทั้งนี้หากผูใ้ ช้งานใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้จะสามารถเปิ ดดูตาแหน่งพิกดั
สถานที่ ไ ด้ในทัน ที ซึ่ งในระบบนี้ ยัง ไม่ มี แ อปพลิ เคชัน
เฉพาะ เพื่อให้ผปู ้ กครองติดตามข้อมูลได้ จะเป็ นเพียงการ
แจ้งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น
ผูว้ ิจัยจึงมี การประยุกต์จากงานชิ้ นนี้ คือ การพัฒ นาแอป
พลิ เคชัน เพื่ อ ใช้ใ นการตรวจสอบข้อ มู ล ต่ างๆ เกี่ ย วกับ

Notification System [5]

เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นการใช้ PIR Motion Sensor ในการ
ตรวจจับ ความเคลื่ อนไหวภายในรถยนต์ โดยจะท างาน
ร่ วมกับ การตรวจสอบการล็อคของประตู การเข้าเกียร์ เป็ น
เกียร์ P ซึ่งหากเงื่อนไขครบถ้วนคือ ประตูมีการล็อค มีการ
เข้าเกี ย ร์ เป็ นเกี ย ร์ P ระบบตรวจจับ การเคลื่ อ นไหวจะ
ทางาน และหากมี การตรวจจับ การเคลื่ อนไหวได้ จะท า
การส่ ง SMS แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งผูใ้ ช้ได้นา
ส่ วนของการนาเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว และส่ ง
SMS มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ งานวิ จ ั ย นี้ และท าการพั ฒ นา
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เหตุการณ์โดยเฉพาะ และสามารเปิ ด Google Map ดูที่เกิด
เหตุได้ทนั ที
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โทรเข้ า มื อ ถื อ ของคนขั บ และ
ข้อความในรู ปแบบ SMS หลังจากการโทรสิ้นสุ ด
ลง พร้ อ มทั้ ง น า Latitude และ Longitude จาก
GPS Module ส่ งข้ อ มู ล ไป ให้ GSM Module
แล้วส่ งไปเก็บที่ Firebase เพื่อให้ มีการแจ้งเตือน
เข้าไปยังแอปพลิเคชัน
GSM Module

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ภาพรวมของระบบ

ภาพที่ 2: การทางานร่ วมกันของซอฟต์แวร์
จากภาพที่ 2 แอปพลิเคชันนี้ มีฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ที่
Firebase ในรู ปแบบของ Real-Time Database และมี
Admin ที่ ดู แลระบบอยู่เบื้ องหลังโดยสามารถบันทึ ก ลบ
และแก้ไ ขข้อ โดยให้ Firebase เป็ นตัวกลางในการเก็ บ
ข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบ
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็ นถึงการทางานของ Module
ทั้ ง ส า ม ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Motion Sensor Module, GPS
Module และ GSM Module โดยอุ ป กรณ์ เหล่ า นี้ จะถู ก
ค ว บ คุ ม ด้ ว ย Raspberry Pi ซึ่ ง Raspberry Pi แ ล ะ
Module ทั้ ง สามชนิ ด นี้ จะยัง ไม่ ท างานจนกว่ า Micro
Switch ที่อยูต
่ รงเบาะคนขับไม่มีการถูกกดทับเป็ นเวลา 15
ั
นาที่ข้ นึ ไป ส่วนอุปกรณ์ Module ท้งสามชนิ
ดมีรูปบบการ
ทางานที่ผสานงานกันดังนี้
1) Motion Sensor Module จะท าหน้ า ที่ ต รวจจั บ
การเคลื่ อ นไหวภายในรถ หากพบว่ า มี ก าร
เคลื่ อ นไหวจะส่ งข้อ มูล ไปยัง Raspberry Pi ให้
ทางานในขั้นต่อไป
2) GPS Module จะท าห น้ าที่ ห า Latitude แ ละ
Longitude จากสัญ ญาณดาวเที ยมเพื่อคานวนหา
ตาแหน่ ง และจะเริ่ มหาพิกดั ก็ต่อเมื่อ Raspberry
Pi ได้ ข ้ อ มู ล จาก Motion Sensor Module ว่ า มี
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้น จากนั้น Raspberry Pi จะ
ดึ ง ข้ อ มู ล พิ กั ด Latitude และ Longitude จาก
GPS Module มา
3) GSM Module ท า ห น้ า ที่ เป รี ย บ เส มื อ น
โทรศัพท์มือถื อ ในขั้นนี้ Raspberry Pi จะสั่งให้

3.2 ฐานข้อมูล
ระบบนี้ ใช้ Firebase เป็ นฐานข้อมูล จากรู ปจะเห็ นได้
ว่ามีเอนทิตีท้ งั หมด 2 เอนทิตีคือ Users และ Vans โดยที่¬
Users สามารถดู ข้ อ มู ล การเกิ ด เหตุ จ าก Vans ได้ห ลาย
เหตุ ก ารณ์ และขณะเดี ย วกัน Vans ก็ ส ามารถถู ก เรี ย กดู
ข้อมูลจาก Users ได้หลายคน

ภาพที่ 4: Real-Time Database ของ users

ภาพที่ 5: Real-Time Database ของ vans
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โทรเข้ามื อถื อของคนขับเป็ นเวลา 30 วินาที แล้ววางสาย
ต่อจากนั้นจะทาการส่งข้อความในรู ปแบบ SMS

3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ในรถตู้ และ ระยะการ
ทางาน

ภาพที่ 8: การทางานของ GPS Module
ภาพที่ 6: การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในรถตู้
จากภาพที่ 6 จะแสดงให้ เห็ น ถึ ง การติ ด ตั้ง Motion
Sensor ทั้ง 4 ตัว แทนด้วยสี เขียวและ Micro Switch แทน
ด้วยสี ฟ้าส่ วนตัว Raspberry Pi จะติดไว้ตรงกลางเพดาน
รถ และ ระยะที่ เซ็ นเซอร์ สามารถตรวจจับ ได้ จะเป็ นดัง
แสดงในภาพที่ 7
ภาพที่ 9: การทางานของ GSM Module

ภาพที่ 7: ระยะการทางานการตรวจจับของเซ็นเซอร์
ภาพที่ 10: รู ปแบบข้อความ SMS ที่ส่งไปยังคนขับ
หลังอัปเดตข้อมูลไปที่ Firebase แล้วผูท้ ี่ใช้แอปพลิ เค
ชันจะมามารถรับการแจ้งเตือนได้ทนั ทีขอ้ มูลการแจ้งเตือน
ที่ส่งมาจะประกอบไปด้วย ชื่ อข้อความ, ชื่ อของผูด้ ูแลรถ
คันที่เกิดเหตุ, เวลาที่เกิดเหตุ, วันที่เกิดเหตุ, ตาแหน่งที่เกิด
เหตุ โดยจะส่งมาทุกครั้งหลังจากการโทรเสร็ จสิ้นเช่นกัน
เมื่อกดส่ งกดเข้าในเหตุการนั้นๆ ก็จะเข้ามาสู่ หน้าราย
ระเอียด ในหน้านี้จะบอกถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เรา
กดเข้ามา และสาหรับผูท้ ี่เป็ น Admin จะสามารถกดยืนยัน
ว่าเหตุการณ์น้ นั ได้ตรวจสอบแล้ว

4. ผลการดาเนินงาน
ทันทีที่เปิ ดอุปกรณ์ ซึ่งก่อนที่จะเริ่ มทางานตัวอุปกรณ์จะ
ท าการเตี ย มตัว ก่ อนเป็ นเวลา 30 วิน าที เพื่ อให้ สั ญ ญาณ
GSM Module สเถียรก่ อนเริ่ มทางาน ในกรอบสี่ เหลี่ยมสี่
เขี่ ย วจะแสดงให้ เห็ น ถึ งการท างานของ GPS ในทุ กๆ 1
วิน าที ค่ าที่ ได้จ ะประกอบไปด้วย Latitude, Longitude,
UTC Time, Altitude, EPV, EPT, Speed แ ล ะ Climb
หลัง จากที่ ตัว Motion Sensor PIR 1 ใน 4 ตัว สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ตัว GSM Module จะทาการ
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ทางด้านของซอฟต์แ วร์ ผูใ้ ช้งานสามารถสามารถใช้
งานแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบตั ิการ iOS
10 หรื อ สู ง กว่ า เท่ า นั้ น สามารถรั บ การแจ้ง เตื อ นและดู
ประวัติการเกิ ดเหตุ ผ่านแอปพลิ เคชัน ได้ทันที หลังจากที่
เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่ อนไหวภายในรถสามารถจับ
ความเคลื่ อ นไหวได้ แ บบ Real-Time ท าให้ ค รู หรื อ
ผู ้ ป กครองสามารถติ ด ตาม สถานการณ์ จากรถตู้ ไ ด้
ตลอดเวลา และสามารถเปิ ดดู ต าแหน่ ง ของรถได้จ าก
Google Map ภายในแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 11: รู ปแบบการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชัน

เอกสารอ้างอิง
[1]

Firebase Reference. October 26, 2018[Online]
https://firebase.google.com/docs/android/setup

[2]

บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จากัด (2018). Raspberry Pi 3
Model B+, [Online]
https://www.thaieasyelec.com/raspberry-pi-3-modelb-1gb-1.html

[3]

ภาพที่ 12: หน้ารายละเอียดของเหตุการณ์

บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จากัด (2019). 3G HAT Expansion
for Raspberry Pi (UC20-G), [Online]
https://www.thaieasyelec.com/3g-hat-expansion-for-

5. สรุป

raspberry-pi-uc20-g.html

หลังจากที่ ได้ทดสอบกระบวนการท างานของระบบ
แล้ว พบว่ าทั้ ง ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ส ามารถท างาน
ร่ วมกัน ได้ต ามขอบเขตที่ ร ะบุ ไ ว้คื อ เซ็ น เซอร์ ต รวจจับ
ความเคลื่อนไหวทั้ง 4 ตัว ที่ได้ติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่ต่างๆ
เซ็ นเซอร์ ทุกตัวสามารถตรวจจับความเคลื่ อนไหวได้ทุ ก
ครั้ งเมื่ อมี ก ารเคลื่ อ นไหว การท างานของ GPS Module
สามารถระบุ พิ กัด ของตัวรถได้ถู ก ต้อ ง การท างานของ
GSM Module สามารถโทรเข้ามื อถื อ รวมถึ งสามารถส่ ง
SMS เพื่ อ แจ้ ง ไปยัง คนขั บ ทุ ก ครั้ งเมื่ อ ไมโครสวิ ท ช์
ตรวจสอบได้ว่าไม่มีค นนั่งอยู่เกิ น 15 นาที และพบว่า มี
เคลื่ อ นไหว จากการตรวจจับ จากเซนเซอร์ ตรวจจับ การ
เคลื่ อ นไหว และการท างานของระบบทั้ง หมดจะหยุ ด
ทางานทันที่เมื่อไมโครสวิทช์ที่ติดไว้ที่เบาะคนขับตรวจจับ
ได้ว่ามีคนขับนัง่ อยู่ และจะเริ่ มทางานต่อหลังจากคนขับลุก
ออกจากเบาะเป็ นเวลา 15 นาทีข้ นึ ไป

[4]

บริ ษทั วีนสั ซัพพลาย จากัด (2019). HC-SR501 PIR
Sensor, [Online] https://www.thaieasyelec.com/hcsr501-pir-sensor.html

[5]

Fairuz RM Rashidi and Ikhwan H Muhamad.
Vehicle’s

interior

movement

detection

and

notification system. Recent advances in automatic
control, modelling and simulation, pages 139–144,
2013.
[6]

Gonçalves, Jóni Ramiro Pires. “Vehicle's Interior
Presence Detection and Notification System.” (2018).

[7]

Ovec KA, [Online] http://ovec.ayuttech.ac.th/ovecka.html#point_3

60

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

การพัฒนาระบบการมองเห็นสามมิติแบบเวลาจริงสาหรับอากาศยานไร้ คนขับ
ควบคุมระยะไกล
Development of Real-time 3D Vision for Remote Control Drone
ธนาวุฒิ นาบรรดิฐ (Thanawut Nabandit)1, วุฒิชัย โนนสาคู (Woottichai Nonsakhoo)2,
ปิ ยณั ฐ ศิริสวัสดิ์ (Piyanat Sirisawat)3, และ สายยัญ สายยศ (Saiyan Saiyod)4
Hardware-Human Interface and Communication (H2I-Comm) Laboratory,
Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University
1

thanawut@kkumail.com, 2nonsakhoo@kkumail.com, 3piyanat_siri@kkumail.com,
4
saiyan@kku.ac.th

บทคัดย่อ

image. This research aims to present a drone control

การควบคุม อากาศยานไร้ คนขับ หรื อ โดรน (Drone)
ระยะไกลนั้น ผู้บั งคับยังคงเห็ นภาพแบบ 2 มิ ติ ทาให้ การ
ควบคุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ ดี พ อเนื่ อ งจากภาพ 2 มิ ติ ไ ม่
สามารถเห็ น ความลึ กของภาพได้ งานวิ จั ยนี ้ม่ ุงน าเสนอ
ระบบการควบคุมโดรนโดยผ่ านระบบการมองเห็นภาพ 3
มิติแบบเรี ยลไทม์ ด้วยการควบคุมระยะไกล ซึ่ งเป็ นเทคนิค
การมองเห็ น คล้ ายตามนุ ษ ย์ ท าให้ สามารถรั บ ชม
ภาพเสมื อนอยู่ในสถานที่ จริ ง การควบคุมโดรนโดยการ
มองภาพ 3 มิติ มีข้อดีคือเราสามารถมองเห็นระยะลึกของ
ภาพซึ่ งเป็ นการมองเห็นภาพเสมือนจริ งผ่ านจอภาพ 3 มิติที่
สามารถควบคุมระยะไกลได้ จากการทดสอบพบว่ า การ
ควบคุมโดรนด้ วยระบบการมองเห็นแบบ 3 มิติ ผู้ควบคุม
ระยะไกลสามารถบังคับ ความเร็ วได้ มากกว่ าเมื่อเทียบกับ
การ ควบคุมด้ วยระบบการมองเห็นแบบ 2 มิติ และมีอัตรา
การเรี ยนรู้ สถานการณ์ ได้ เร็ วกว่ าเมื่อเทียบกับระบบ 2 มิติ
เพื่อที่จะนาไปประยุกต์ ใช้ ในการส่ งโดรนเข้ าไปในพืน้ ที่ที่
ต้ อ งการควบคุ ม ได้ อ ย่ างแม่ น ย าและรวดเร็ ว เช่ น การ
สารวจพืน้ ที่ป่าไม้ พืน้ ที่อุทกภัยแผ่ นดินไหว โดยมนุษย์ ไม่
ต้ องเสี่ยงต่ อความสูญเสียชีวิต
คาสาคัญ: อากาศยานไร้คนขับ การควบคุมระยะไกล
ภาพสามมิติแบบสเตอริ โอสโคปิ ก

system via real-time 3D vision with remote control,
which is a technique similar to human eyes, allowing
you to watch virtual images in real locations
controlling the drone by 3D viewing. Allowing the
pilot to see the depth of the image and virtual reality
on a 3D screen and controlled the drone from safe
distance. The results show that the drone control
with 3D system has more speed compared to 2D
control and the pilot can comprehend and react to
the environment faster than 2D system. This will
allow the drone to be send into areas that require
precise and fast control, such as forest surveying
earthquake, flooding, and other disasters. This will
lower the risk of death cause by sending in the
human into those disasters area.
Keywords: Drone, Remote Control, Stereoscopic

1. บทนา
ปัจจุบนั โดรนถูกพัฒนาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เพื่ อช่ วยอ านวยความสะดวกในภาระกิ จ ต่ าง ๆ ที่ ยากต่ อ
การทางานของมนุ ษย์ อีกทั้งยังช่ วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายใน
การท างาน ซึ่ งได้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นต่ า ง ๆ อย่ า ง
มากมาย เช่น การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การลาดตระเวน
การสารวจหรื อถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศและการเกษตร
เนื่ องจากในบางครั้งการเข้าไปสารวจพื้นที่จะต้องใช้
ความรวดเร็ วในการเข้าถึ งพื้ นที่ เพื่ อให้ ความช่ วยเหลื อ ผู ้

Abstract
The remote vision of a rescue Drone is still twodimension vision that cannot see the depth of the
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ประสบเหตุ ได้ทัน ท่ วงที ซึ่ งหากเข้าไปในพื้ น ที่ ด้วยคน
อาจจะทาได้ยากหรื อ อาจจะทาให้เป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
โดยเฉพาะในพื้ นที่ เสี่ ยง เช่ น พื้ นที่ ประสบอุ บัติภยั หรื อ
พื้นที่ที่ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติไม่ว่า จะเป็ นอุทกภัย
แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม คลื่นใต้น้ า หรื ออัคคีภยั จาก
ปั ญ หาที่ กล่าวมา จะเห็ นได้ว่าการนาโดรนเข้าไปเพื่อน า
ร่ องจะสามารถลดการสู ญเสี ยและเพิ่มความรวดเร็ วในการ
เข้าไปในพื้นที่ ในปั จจุบนั การควบคุมโดรนผูบ้ งั คับจะใช้
การควบคุมผ่านรี โมทบังคับวิทยุและดูภาพผ่านระบบการ
มองเห็ น ภาพแบบ 2 มิ ติ ซึ่ งการคุ ม คุ ม แบบดัง กล่ าวจะ
สามารถมองเห็ นวิสัยทัศน์ ได้แค่บ างมุม ซึ่ งระบบภาพ 2
มิ ติ จ ะไม่ ส ามารถเห็ น ความตื้ น ลึ ก ของภาพได้ หากเรา
ควบคุมโดรนโดยใช้ระบบภาพ 2 มิติน้ ี อาจทาให้โดรนมี
โอกาสชนสิ่ งกีดขวางหรื อชนกับวัตถุได้ ทาให้โดรนได้รับ
ความเสี ยหาย และมีการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้ชา้ ซึ่ งการ
เข้าพื้ น ที่ เสี่ ย งในปั จ จุ บัน มี ก ารใช้ ก ารควบคุ ม หุ่ น ยนต์
ระยะไกลด้ว ยระบบภาพ 3 มิ ติ แ บบเรี ย ลไทม์ [1] โดย
งานวิ จัย นี้ เน้ น วัด ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง ภาพแบบสเตอริ
โอสโคปิ ค 3 มิ ติ ผ่ านระบบเครื อ ข่ าย ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
วัด ผลการควบคุ ม ระยะไกลผ่ า นระบบ 3 มิ ติ ไ ด้ อี ก ทั้ง
หุ่ นยนต์มีความเร็ วในการเคลื่อนที่ ช้า ซึ่ งมีข้อเสี ยคือการ
วัดผลจากการวัดประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมผ่านระบบ
สามมิ ติ น้ ัน ไม่ดี พอ ระบบ 3 มิ ติยงั ถูก ใช้ห าพื้ น ที่ ลงจอด
ของโดรน [2] ซึ่ งเมื่อโดรนหมดพลังงานโดรนจะหาที่ลง
จอดเองอัตโนมัติ โดยงานวิจัยนี้ ติ ดกล้องจะติ ดกล้องไว้
ด้านล่างโดรนและมีหน่วยประมวลผลอยู่ที่โดรนซึ่ งระบบ
จะรั บภาพเข้ามาจากกล้องกล้องสามมิ ติและประมวลผล
เพื่อหาพื้นที่ลงจอดว่าสามารถลงจอดได้หรื อไม่ อย่างไรก็
ตาม งานนี้ก็ใช้งานกล้อง 3 มิติเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการลง
จอดเท่ า นั้ น ในสถานการการบิ น ปกติ กล้อ ง 3 มิ ติ น้ ั น
สามารถประยุกต์นาไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่น ได้โดยเฉพาะ
การสตรี มมิ่งภาพ 3 มิติเพื่อการควบคุมระยะไกลได้
จากปั ญ หาดังกล่ าว งานวิ จัย นี้ จึ ง น าเสนอระบบการ
ควบคุมโดรนโดยใช้วิธีการมองวิสัยทัศน์ แบบสามมิติ ซึ่ ง
เป็ นเทคนิ คเดียวกับการมองเห็นของตามนุ ษย์ ซึ่ งการมอง
โดยใช้เทคนิคนี้จะทาให้สามารถบอกเห็นความลึกตื้นของ
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ภาพที่ เรามองได้ ต่ า งจากการมองแบย 2 มิ ติ ที่ เราไม่
สามารถมองเห็นระยะลึกของภาพได้ ระบบมองภาพแบบ
3 มิติจะใช้กล้อง 2 ตัวติ ดตั้งไว้ที่ขา้ งโดรนเสมื อนเป็ นตา
ซ้ายและตขวาของมนุ ษ ย์และส่ งภาพสามมิ ติมายังสถานี
ควบคุมเพื่อให้ผคู ้ วบคุมสามารถมองภาพแบบสามมิติผ่าน
แว่นหรื อ จอแสดงภาพสามมิ ติ ท าให้ ผูค้ วบคุ มมี มุม มอง
ภาพเปรี ยบเสมื อ นอยู่ในสถานการณ์ จ ริ ง ท าให้ ผูบ้ ังคับ
สามารถเห็ น ความลึ ก ของภาพได้แ ละสามารถควบคุ ม
โดรนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การมองภาพ 3 มิติ มีหลักการมาจากการมองเห็นของ
ของตามนุ ษย์ [3, 4] ซึ่ งตามนุ ษย์ท้ งั สองข้างจะเห็นภาพที่
แตกต่างกัน ความแตกต่างกันนี้ ทาให้เราสามารถมองเห็น
วัตถุที่มีความลึ กได้ ดังนั้นหากเรานากล้องสองตัวมาวาง
เลียนแบบตามนุ ษย์ ก็จะทาให้เราสามารถสร้างภาพ 3 มิติ
ขึ้ น มาได้ ภาพที่ ไ ด้ น้ ั น ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยอาศัย หลัก ทาง
กายภาพคล้ายกับ ตาข้างซ้าย และ ตาข้างขวา ของคน โดย
คนเราจะมองตาแหน่งวัตถุที่อยูบ่ ริ เวณกลางตาแต่ตาแหน่ง
ไม่เท่ากัน โดยตาแหน่ งที่เหลื่อมกันของภาพซ้ายและภาพ
ขวาสามารถนามาสร้างเป็ นภาพ 3 มิติได้ [5] การมองภาพ
3 มิติของงานวิจยั นี้ตอ้ งการนาเสนอคือการมองภาพโดยใช้
อุปกรณ์ในการช่วยมองเพื่อให้ภาพที่แสดงออกมาสามารถ
รั บ รู ้ ถึ งความลึ ก ของภาพได้ เทคนิ ค ดัง กล่ าวจะใช้แ ว่ น
โพลาไรซ์เป็ นอุปกรณ์ช่วยมองผ่านทางจอแสดงภาพ 3 มิติ
การแสดงภาพ 3 มิติ เป็ นการฉายภาพทั้งภาพซ้ายและขวา
ลงสกรี น (Screen) โดยภาพทั้ ง สองถู ก ฟิ ลเตอร์ ด้ว ยตัว
โพลาไรซ์ (Polarize) ที่ ต่ างกัน กล่ าวคื อ ภาพซ้ ายจะถู ก
ฟิ ลเตอร์ ดว้ ยตัวโพลาไรซ์แนวตั้ง ส่วนภาพขวาถูกฟิ ลเตอร์
ด้วยตัวโพลาไรซ์แนวนอน จากนั้นเราจะแยกภาพของตา
ซ้ายและขวาด้วยแว่นตาโพลาไรซ์ ที่มีแกนตั้งฉากกัน ซึ่ ง
ผูช้ มจะต้องสวมแว่น ตาแบบโพลาไรซ์ด้วยท าให้ ตาซ้าย
เห็ น เฉพาะภาพซ้าย และส่ วนตาขวาก็ จะเห็ น เฉพาะภาพ
ขวา ซึ่ งสี ของภาพยังคงเป็ นธรรมชาติ ทาให้ตาแต่ละข้าง
สามารถรับ ภาพที ต่างกัน สมองก็จะแปลผลภาพให้ เป็ น
ภาพ 3 มิติ ซึ่ งอุปกรณ์แบบโพลาไรซ์มีขอ้ ดีคือ สามารถหา
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อุ ป กรณ์ ไ ด้ ง่ าย แว่ น ตามี ร าคาถู ก และให้ ภ าพ 3 มิ ติ ที่
สมจริ ง และสี ของภาพเป็ นธรรมชาติ
ปั จจุบันได้มีการประยุกต์การใช้ภาพ 3 มิติเพื่อจาลอง
รายละเอี ย ดพื้ น ที่ น้ ัน ๆ โดยใช้โ ดรนโดรนส่ ง ภาพผ่าน
ระบบคลาวด์ (Cloud) มายังสถานนี ควบคุมโดยการสร้าง
รายละเอี ย ดด้วยเทคนิ ค SLAM (Simultaneous Location
and Mapping) ซึ่ งเป็ นการระบุ ต าแหน่ งและสร้ างแผนที่
จาลองขึ้นมา [6] ซึ่ งเทคนิ คนี้ มีข้อเสี ยคือต้องใช้อุปกรณ์
ติ ดตั้งเพิ่ มเติ ม เช่ น อุป กรณ์ วดั ระยะด้วยเลเซอร์ ร่ วมกับ
กล้อ งวิ ดี โ อหากน าไปใช้กับ โดรนอาจท าให้ สิ้ น เปลื อ ง
พลังงานโดยไม่สามารถใช้โดรนได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ โดย
ปั จ จุ บั น ระบบภาพ 3 มิ ติ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจจับวัตถุโดยใช้กล้อง 2 ตัวติดตั้งกับโดรนโดยเน้นการ
บอกทิศทางการหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง และบอกระยะของ
วัตถุน้ นั [7] ซึ่งระบบดังกล่าวมีขอ้ เสี ยคือภาพ 3 มิติที่ได้ไม่
สามารถส่ งมายังภาคควบคุม ทาให้ไม่สามารถมองภาพ 3
มิ ติ ใ นระยะไกลได้ ซึ่ งท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในการ
ควบคุม
ระบบสเตอรริ โอสโคปิ คคือเทคนิ คการเก็บข้อมูลภาพ
เป็ น 3 มิ ติ โดยเก็บ สองภาพให้มีลกั ษณะต่างกันเล็กน้อย
ส าหรั บ ตาซ้ า ยและตาขวา การแสดงภาพแบบสเตอริ
โอสโคปิ ค 3 มิติ มีขอ้ ดีคือจะทาให้ผูช้ มสามารถมองเห็ น
ความลึกของภาพได้ทาให้ผคู ้ วบคุมโดรนสามารถควบคุม
อยู่ที่ สถานี ควบคุ ม การส่ งภาพจากโดรนมายัง ผูค้ วบคุ ม
ผ่านระบบเครื อข่าย โดยอาศัยโปรโตคอลยูดีพีไอพี (UDP
Protocol) ข้อดีของโปรโตคอลยูดีพีคือสามารถส่งข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ ว โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่ ง
เราจะใช้ ภ าพที่ ส่ ง ผ่ านมายัง เครื อ ข่ ายมาควบคุ ม โดรน
ระยะไกลโดยให้ผบู ้ งั คับมองผ่านระบบ 3 มิติ
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3.1 ภาพรวมระบบ
การควบคุ ม โดรนระยะไกลโดยใช้ ภ าพ 3 มิ ติ แ บบ
เรี ยลไทม์จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลักคือ ส่ วนของโดรน
และส่วนของการควบคุมระยะไกล ดังแสดงในภาพที่ 1 ใน
การควบคุมโดรนผูใ้ ช้จะควบคุมผ่านรี โมทโดยมี การส่ ง
ข้อมูลแบบคลื่ นวิทยุ และผูใ้ ช้จะต้องสวมแว่น 3 มิ ติ เพื่ อ
มองผ่านจอแสดงผล 3 มิติ เพื่อดูภาพจากสถานี ควบคุม ซึ่ ง
ภาพจากโดรนจะส่งผ่านระบบเครื อข่ายมายังส่วนควบคุม

ภาพที่ 1: ภาพรวมระบบ

โดรนจะมี ไมโครคอนโทลเลอร์ (Microcontroller) ใน
การรับภาพจากกล้องสามมิติสาหรับประมวลและส่ งภาพ
ไปยังส่ วนควบคุ ม ระยะไกลผ่านระบบเครื อ ข่ ายโดยใช้
โปรโตคอลยูดีพี กล้องสามมิติจะถูกติดตั้งไว้บนข้างหน้า
ของโดรนซึ่งถูกติดตั้งไว้ ดังภาพที่ 2
โดยกล้ อ งสามมิ ติ จ ะมี 2 ตั ว คื อ กล้ อ งซ้ า ย (Left
Camera) และกล้องขวา (Right Camera) ซึ่ งกล้องทั้งสอง
ถูกกาหนดระยะห่ างระหว่างกล้องทั้งสอง มุม องศาของ
กล้องและจุดโฟกัสเองได้ ซึ่ งในงานวิจัยนี้ ได้กาหนดจุด
โฟกัสไว้ที่ระยะ 3 เมตร และระยะห่ างระหว่างกล้องซ้าย
กับกล้องขวาอยู่ที่ 18 เซนติเมตร ทามุม θ1 θ2 ดังภาพที่
3 เมื่ อนาภาพมาแสดงจะเห็ นเป็ นภาพจากกล้องซ้ายและ
กล้อ งขวาต่ อ กั น แนวนอนเป็ นภาพแบบ Side By Side
ออกมา ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่ งในการมองแบบภาพ 3 มิติ
นั้น หากนาภาพแบบ Side By Side ไปเข้าอุปกรณ์ฉายภาพ
3 มิติ เครื่ องจะทาการแสดงภาพ 3 มิติให้เองโดยอัตโนมัติ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนิ น งานวิจัย ถู กแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ภาพ
รวบระบบซึ่ งประกอบด้วยส่ วนการสร้ างฮาร์ ดแวร์ และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์การสื่ อสาร
ไร้สายและการพัฒนากระบวนการหลักของงานวิจยั และ
ส่ วนที่สองได้แก่การออกแบบกระบวนการทดสอบระบบ
ซึ่งทาการทดลองในพื้นที่จริ ง
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ในการแสดงผลภาพ 3 มิติ ผูบ้ งั คับจะต้องสวมใส่ แว่น
โพลาไรซ์ ดังแสดงในภาพที่ 6 พร้อมกับจอแสดงผล 3 มิติ
โดยภาพที่ได้รับมาจากโดรนดังจะแสดงดังภาพที่ 7 ซึ่งเป็ น
ภาพแบบเรี ยลไทม์ที่ส่งผ่านเครื อข่ายเป็ นภาพแบบ Side
By Side ท าให้ ภาพที่ ไ ด้อ อกมามี ค วามเสมื อ นจริ งท าให้
เห็ น ความลึ กของภาพในการรั บ ชมเสมื อ นเข้าไปอยู่ใ น
สถานที่จริ ง

ภาพที่ 2: กล้องสามมิติติดอยูข่ า้ งหน้าโดรน

ภาพที่ 3: โครงสร้างกล้อง 3 มิติ

ภาพที่ 4: ภาพแบบ Side By Side

ภาพ 3 มิติที่ได้จากกล้องจะถูกนาเข้าหน่ วยประมวลผล
ที่ติดอยู่กบั โดรนซึ่ งจะได้ภาพแบบ Side By Side ดังแสดง
ในภาพที่ 4 ซึ่ งภาพจะถู ก ประมวลและส่ ง ไปยัง ส่ ว น
ควบคุมผ่านระบบเครื อข่ายด้วยโปรโตคอลยูดีพี ดงั แสดง
ในภาพที่ 5
ส่วนของการควบคุมระยะไกลจะทาหน้าที่รับภาพแบบ
Side By Side มาแสดงผลผ่านจอภาพ 3 มิ ติแบบพาสซี ฟ
ซึ่ งในการควบคุมนั้น ผูบ้ ังคับจะควบคุมโดรนด้วยรี โมท
ผ่านคลื่นวิทยุ โดยที่ผบู ้ งั คับและใส่ แว่น 3 มิติแบบพาสซี ฟ
จะทาให้มุมของผูใ้ ช้บงั คับเห็นความลึกของภาพเสมือนไป
อยูใ่ นสถานที่จริ ง

ภาพที่ 5: ขั้นตอนการส่งภาพ Side By Side

ภาพที่ 6: แว่นสาหรับมองภาพ Side By Side บนจอ 3 มิติ
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3.2 การออกแบบการทดสอบ
เนื่ องจากการควบคุมโดรนต้องใช้ผูท้ ี่มีพ้ืนฐานในการ
ควบคุ ม และมี ทักษะในการมองภาพจากระบบควบคุ ม
ระยะไกล ในการทดสอบครั้งนี้จึงมีผคู ้ วบคุมโดรนเพียง 1
คนที่ มีประสบการณ์ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่ อาจเกิ ด
ขึ้นกับโดรนอันเนื่องมาจากการควบคุมจากผูท้ ี่ไม่มีทกั ษะ
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้ องกันการเอนเอียงของผลการทดลอง
ทีมผูว้ ิจยั จึงออกแบบการทดลองสลับกันระหว่างการมอง
ภาพ 2 มิ ติ สลั บ กั บ ภาพ 3 มิ ติ และท าการท ด ลอง
ต่อเนื่ องกันเพื่อลดความคลาดเคลื่ อนของผลลัพธ์อนั เกิ ด
จากประสบการณ์ และระยะเวลาที่แตกต่างของแต่ละครั้ง
ของเที่ยวบินทดสอบ การบินทดสอบในสถานที่ที่จาลอง
สิ่ งกีดขวางที่ออกแบบไว้ดงั ภาพที่ 7 (ซ้าย) และทดสอบใน
เวลาและสภาพอากาศแจ่มใส ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
ความเร็ วลมน้อยกว่า 1 เมตรต่อวินาที
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ภาพที่ 8: ห้องควบคุมจากระยะไกล

4. ผลการดาเนินงาน
งานวิจยั นี้เป็ นการควบคุมโดรนระยะไกลโดยใช้ระบบ
ภาพสามมิ ติ ซึ่ งท าการวัด ประสิ ทธิ ภ าพของระบบที่
นาเสนอ โดยการวัดผลความเร็ วในควบคุมโดรนผ่านการ
บินหลบหลี กอุปสรรคไปยังเป้ าหมายโดยผ่านการมอง 2
รู ป แบบ คื อ 1) ผ่านระบบภาพ 2 มิ ติ และ 2) ผ่านระบบ
ภาพ 3 มิติ
ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการบินทั้ง 2 แบบ
ครั้งที่

ภาพที่ 7: รู ปแบบสนามทดสอบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ระบบภาพ

2 มิติ 85 82 89 78 77 73 73 72 70 70
(วินาที)
3 มิติ 82 78 78 75 72 70 68 68 66 65
(วินาที)

สนามทดสอบมีขนาด 40 x 60 เมตร โดยวางระยะห่าง
ของสิ่ งกีดขวางแนวยาวระยะห่ างกัน 4 เมตร และแนวลึก
2 เมตร โดยมีเป้าหมายอยู่ขา้ งหน้า ซึ่ งมีระยะทาง 35 เมตร
จากจุ ด เริ่ ม ต้น การวางสิ่ ง กี ด ขวางจะวางสลับ ฟั น ปลา
เพื่ อ ให้ เห็ น ความแตกต่ างของความลึ กของภาพจากการ
มองภาพ 3 มิติ ดังภาพที่ 7 (ขวา) ขณะทดสอบ ผูค้ วบคุม
โดรนจะทาการควบคุมระยะไกลจากห้องควบคุมดังภาพที่
8 ซึ่ งจะท าการบิ น เส้ น ทางเดี ยวกัน โดยจะบิ น หลบหลี ก
อุปสรรคสลับฟันปลาตามเส้นทางการบิน โดยจะทดสอบ
การบินโดยการมองภาพ 2 มิติ ก่อนแล้วจึงทาการทดสอบ
กับ การมองภาพ 3 มิ ติ โดยท าการทดสอบสลับ กัน รวม
รู ปแบบละละ 10 รอบ

จากการทดสอบโดยการควบคุมโดรนผ่านระบบภาพ 3
มิติ เทียบพบว่าสามารถควบคุมโดรนผ่านสิ่ งกีดขวางไปยัง
เป้ าหมายได้เร็ วกว่าแบบ 2 มิติ ดังตารางที่ 1 เนื่ องจากการ
มองภาพแบบบสามมิติสามารถมองเห็นภาพเสมือนอยู่ใน
สถานที่ จ ริ ง เสมื อ นควบคุ ม อยู่บ นตัวโดรนซึ่ งสามารถ
มองเห็นความลึกของภาพ ทาให้เห็นมุมมองที่จะหลบหลีก
จึงสามารถบินได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น
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ด้านการรั บ ส่ งภาพ ท าให้ การน าไปใช้งานอาจจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายและเสี ยเวลาในการติดตั้งระบบ
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จากภาพ ที่ 9 แสด งให้ เห็ น ว่ า ระบ บ ภาพ 3 มิ ติ
(เส้นประ) นั้นจะทาให้ผบู ้ งั คับสามารถเรี ยนรู ้สถานการณ์
ได้เร็ วกว่าภาพแบบ 2 มิติ (เส้นทึบ) ซึ่งเมื่อเทียบกับการบิน
ในสถานการณ์เดิมโดยมีปัจจัยสิ่ งแวดล้อมเหมือนเดิม เมื่อ
วิเคราะห์ ค วามชัน จองกราฟพบว่าผูบ้ ังคับ มี อนั ตราการ
เรี ยนรู ้เร็ วกว่าระบบภาพ 2 มิติ เนื่องจากภาพ 3 มิติเป็ นภาพ
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การพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่งด้ วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี
The Development of Internet of Things Application by using Augmented
Reality Technology
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บทคัดย่อ

internet of things devices as according to the
objective.

บทความนี ้น าเสนอการการพั ฒ นาแอปพลิ เ ค ชั น
อิ นเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งด้ วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยล
ลิ ตี การพั ฒ นาแบ่ ง ออกเป็ นสองส่ วน ได้ แ ก่ การพั ฒ นา
อุปกรณ์ อิ นเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งด้ วยภาษาซี พลัสพลัส
(C++) ซึ่ งเป็ นการเขียนคาสั่ งเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ ฝังตัวผ่ าน
โปรแกรมอาดูโน่ ไอดีอี (Arduino IDE) และส่ วนของแอป
พลิ เคชั นออกเมนเต็ดเรี ยลลิ ตี พัฒนาด้ วยโปรแกรมยูนิตี ้
(Unity) ร่ วมกับภาษาซี ชาร์ ป (C#) ในการควบคุมอุปกรณ์
อิ นเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งบนสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตที่
ใช้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการพัฒนาและทดสอบ
ระบบพบว่ าระบบที่ พั ฒ นาขึ ้น สามารถควบคุ ม อุ ป กรณ์
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งได้ ตามวัตถุประสงค์
คาสาคัญ: ออกเมนเต็ดเรี ยลลิตี ไอโอที อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ ง อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครื อข่าย

Keywords: Augmented Reality, Internet of Things,
IoT, Networked Appliance.

1. บทนา
เ ท ค โ น โ ล ยี อ อ ก เ ม น เ ต็ ด เ รี ย ลลิ ตี ( Augmented
Reality)[1] หรื อ AR ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่ผสานโลกของ
ความจริ ง (Real world)เข้ากับโลกเสมือน (Virtual world)
โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิ ติที่อยู่ในโลกเสมื อนไปอยู่บน
ภาพที่เห็นจริ งๆ ในโลกของความเป็ นจริ งผ่านกล้องของ
แท็ บ เล็ ต หรื อ กล้อ งสมาร์ ท โฟนในรู ป แบบสามมิ ติ ที่ มี
มุมมอง 360 องศาทาให้เกิดการมองเห็นและสัมผัสที่แปลก
ใหม่ ซึ่ งเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิตีถูกนาไปใช้งานใน
หลายๆ ด้านเช่น ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หรื อแม้กระทัง่ ในด้านการแพทย์ เนื่องจาก
ชี วิตประจาวันของสังคมที่ เต็มไปด้วยสมาร์ ทโฟน แท็บ
เล็ตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ง่ายต่อ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลลิตี ที่ให้
ผูใ้ ช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริ ง
นอกจากเทคโนโลยี อ อกเมนเต็ด เรี ย ลลิ ตี แ ล้ว ยัง มี
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง[2]ที่ช่วยให้สิ่ งของ
สามารถสื่ อสารกันได้ผ่านระบบเครื อข่าย ช่วยให้สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบการทางาน บริ หารจัดการ และสามารถ
ระบุ ตั ว ตนของสิ่ ง ของนั้ น ผ่ า นเครื อข่ า ยท้อ งถิ่ น หรื อ
เครื อ ข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต ได้ โดยมี การน าอิ นเทอร์ เน็ตของ
สรรพสิ่ งไปใช้ในหลายโดเมนตามความสนใจเพื่อสร่ าง

Abstract
This paper presents the development of the
internet of things application with augmented
technology. The development is divided into two parts,
the development of the internet of things devices,
Developed by C ++ language as a program to
embedded devices through the Arduino IDE. And the
augmented reality application developed with Unity
program in conjunction with C# to control the internet
of things devices via smart phones and tablets that use
of the Android operating system. The results of system
development and testing are able to control the
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ระบบอัจฉริ ยะในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม สุ ขภาพ
เกษตรอัจฉริ ยะ เมืองอัจฉริ ยะ เป็ นต้น
ในบทความนี้ จะน าเสนอแนวคิ ด ในการจัด ท าแอป
พลิ เ คชั น ด้ว ยเทคโนโลยี อ อกเมนเต็ ด เรี ยลลิ ตี ใ นการ
ควบคุมอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งบนสมาร์ ทโฟน
และแท็บเล็ต ที่ ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
เพื่อทาให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยกใช้งานอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ ง โดยในหัวข้อที่ 2 จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หั ว ข้อ ที่ 3 จะกล่ า วถึ ง ออกแบบและพัฒ นา
ระบบ หัวข้อที่ 4 เป็ นตัวอย่างอุปกรณ์ ต้นแบบและแอป
พลิเคชันที่พฒั นาขึ้น รวมทั้งผลการทดสอบการทางานของ
ระบบ และในหัวข้อที่ 5 เป็ นการสรุ ป
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เว็บโพรโทคอลก็เป็ นหนึ่งในโพรโทคอลที่สนับ สนุ น
การท างานของอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง ที่ ท าให้ ก าร
พัฒ นาเซอร์ วิสของอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง นั้น ท าได้
สะดวกยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร ให้ บ ริ การเซอร์ วิ ส ของ
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งได้ง่ายขึ้น การกาหนดรู ปแบบ
ของการอธิ บ ายเซอร์ วิสจะช่ วยให้ ผูข้ อใช้บ ริ ก ารทราบ
ส่ วนประกอบและวิธีในการเรี ยกใช้บริ การ ทาให้สามารถ
การนาเซอร์ วิสมาทางานร่ วมกัน และพัฒนาโปรแกรมใน
ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งานเพื่อเรี ยกใช้เซอร์วิสจากอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ ง ได้จ ากรู ป แบบของการอธิ บ ายเซอร์ วิ ส
ดังกล่าว
2.2 ออกเมนเต็ดเรียลลิตี
ออกเมนเต็ ด เรี ยลลิ ตี (Augmented Reality) [1] เป็ น
เทคโนโลยีที่ผสานเอาวัตถุเสมื อนที่ สร้ างขึ้นมาผสมกับ
วัตถุทางกายภาพที่เป็ นจริ งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของโลกแห่ งความเป็ นจริ งที่มีแบบมุมมอง 360 องศา ช่วย
ทาให้ผใู ้ ช้เห็นภาพเสมือนจริ งได้รอบด้าน การทางานของ
ออกเมนเต็ดเรี ยลลิตี จะเริ่ มจากการมาค้นหามาร์กเกอร์ จาก
ฐานข้อมูลมาร์ กเกอร์ ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของมาร์ กเกอร์ ไว้
โดยรู ป แบบของมาร์ กเกอร์ ใ นปั จ จุ บัน อาจใช้ ต าแหน่ ง
บางส่วนของภาพซึ่งอ่านได้จากกล้อง หรื อตาแหน่งจากจีพี
เอสจากเซนเซอร์ มา หรื อใช้รหัสคิวอาร์ โค้ดในการอ้างอิง
ก็ได้ หลังจากระบุมาร์ กเกอร์ ได้แล้วจะทาการคานวณค่า
ต าแหน่ ง เชิ ง 3 มิ ติ ข องมาร์ ก เกอร์ เ ที ย บกับ กล้อ ง โดย
ต าแหน่ ง อ้า งอิ ง ของมาร์ ก เกอร์ ใ นเฟรมจะสั ม พัน ธ์ กับ
ตาแหน่ งอ้างอิงจากแต่ละเฟรมของกล้อง ในรู ปของมุม
ตามแกน x และแกน y แล้วเพิ่มโมเดลสามมิ ติเข้าไปใน
ภาพโดยใช้ค่าตาแหน่ งเชิ ง 3 มิ ติ ที่ คานวณได้ เพื่อแสดง
ภาพวัตถุเสมือนผสานเข้ากับภาพสภาพแวดล้อมจริ ง ผ่าน
หน้าจอ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี อ อกเมนเต็ ด เรี ยลลิ ตี ม า
ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้ทาให้ผูใ้ ช้งานได้เห็นภาพได้หลาย
มุมมองและใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากกว่าแบบสองมิติ
ที่เห็นเพียงด้านเดียว โดยสุ มิตรา นวลมีศรี และคณะ[3] ได้
พัฒนาระบบสื่ อเสมื อนจริ งสาหรั บชุ ดไทยพระราชนิ ยม

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง
(Internet of Things) หรื อ IoT [2] หมายถึ ง การที่ สิ่ ง ของ
สามารถสื่ อสารและเชื่อมต่อกันผ่านโพรโทคอลของระบบ
เครื อ ข่ า ยทั้ง แบบมี ส ายและแบบไร้ ส าย ท าให้ ส ามารถ
ควบคุม ตรวจสอบการทางาน บริ หารจัดการ และสามารถ
ระบุ ตั ว ตนของสิ่ ง ของนั้ น ผ่ า นเครื อข่ า ยท้อ งถิ่ น หรื อ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ ทั้งนี้ ฟังก์ชันในการทางานของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง อาจจะมีเพียงฟังก์ชนั เดียวหรื อมี
หลากหลายฟั ง ก์ชัน ก็ไ ด้ โดยมี การน าอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
สรรพสิ่ ง ไปใช้ใ นหลายโดเมนตามความสนใจ ได้แ ก่
อุตสาหกรรม เกษตร สิ่ งแวดล้อม และสังคม
การน าเอาแนวคิ ด ของสถาปั ต ยกรรมเชิ ง บริ การ มา
ประยุก ต์ใ ช้ง านร่ ว มกับ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง โดย
นิ ย ามความหมายของเซอร์ วิสว่ าเป็ นส่ วนประกอบของ
ฟังก์ชนั การทางานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ งที่แยกเป็ น
อิสระต่อกัน มีการประกาศและอธิบายการเรี ยกใช้ สามารถ
ถู ก เรี ย กใช้ง านและน ากลับ มาใช้ซ้ า เพื่ อ ท างานร่ ว มกับ
เซอร์ วิสอื่นเพื่อสร้างเป็ นฟังก์ชนั การทางานใหม่ๆได้ การ
รวมเซอร์ วิสเหล่านี้ ให้ทางานร่ วมกันจะนามาซึ่ งการรับรู ้
บริ บทของสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการ
ทางานร่ วมกันระหว่างสิ่ งของได้
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โดยใช้ เ ทคโนโลยี อ อกเมนเต็ ด เรี ยลลิ ตี เ พื่ อ น ามาช่ ว ย
ส่ งเสริ มและถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม
วรุ ณนภา ศรี โสภาพและคณะ [4] ได้พฒั นาหนังสื อเสริ ม
บทเรี ยนสามมิติดว้ ยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริ งเรื่ อง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของผูป้ ่ วยไขสันหลังบาดเจ็บ
ผลจากงานวิจยั ที่กล่าวมาทั้งหมดพบว่าการนาเทคโนโลยี
ออกเมนเต็ด เรี ย ลลิ ตี ม าใช้ง านช่ วยสร้ างความเข้าใจใน
เนื้อหาของบทเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนมากขึ้น
ในส่ วนของการพัฒนาอุปกรณ์อินเทอร์ น็ตของสรรพ
สิ่ งนั้นในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์อินเทอร์ น็ตของ
สรรพสิ่ งเพื่อใช้งานในบ้าน เช่น สมประสงค์ และสุ นนั ทา
[5] ได้พฒั นาแอปพลิเคชันสาหรับควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น บนระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์ ที่
สามารถใช้ในการควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ ESP8266 ไพโรจน์ และคณะ
[6]ได้ ใ ช้ ESP8266 ร่ วมกั บ เซ็ น เซอร์ ต รวจจั บ แก๊ ส
เซ็ น เซอร์ ต รวจจับ ควัน ไฟ และเซ็ น เซอร์ ต รวจจับ การ
เคลื่อนไหว มาสร้างอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งเพื่อ
รักษาปลอดภัยสาหรับที่พกั อาศัย นอกจากนี้ Teemu และ
คณะ [7] ได้พฒ
ั นาระบบเว็บแอปพลิ เคชันความเป็ นจริ ง
เสมือน ด้วยอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งเป็ นตัวกลางโดยใช้
เทคโนโลยี เ ว็บ แอปพลิ เ คชัน ออกเมนเต็ ด เรี ย ลลิ ตี แ ละ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง ในการอ่ า นค่ า เซนเซอร์ แ ละ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ต่าง เพื่อช่ วยอานวยความ
สะดวกในการใช้อุปกรณ์ IoT ผ่านเว็บบราวเซอร์
จากงานวิ จัย ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ทั้ง 2 กลุ่ ม ผู ้วิ จัย จึ ง มี
แนวคิ ด ว่ า ในการใช้เ ทคโนโลยี อ อกเมนเต็ด เรี ย ลลิ ตี ม า
ประยุกต์ใช้ควบคุมอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งและ
ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบจะทาให้การควบคุมอุปกรณ์มี
ความง่ายในการสื่ อสารและสะดวกสบายต่อการใช้งาน
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ภาพที่ 1: ภาพรวมการทางานของระบบ
จากภาพที่ 1 อุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง
จะมี ห มายเลขไอพี แ อดเดรสประจ าตั ว ที่ ไ ด้ จ ากการ
เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายเพื่ออ้างอิงในการใช้บริ การ โดย
สร้างคิวอาร์ โค้ดของหมายเลขดังกล่าวเพื่อใช้เป็ นใช้ มาร์ก
เกอร์ และอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งจะรอรับการ
ขอใช้ บ ริ การผ้า นเว็ บ โพรโทรคอลที่ ห มายเลขไอพี
แอดเดรสดั ง กล่ า ว เมื่ อผู ้ ใ ช้ ง านใช้ แอปพลิ เคชั น
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งผ่านสมาร์ ทโฟนส่ องไปยังคิว
อาร์โค้ด จะขอข้อมูลการเรี ยกใช้เซอร์วิสจากหมายเลขไอพี
แอดเดรสที่สแกนได้เพื่อนามาสร้างเป็ นปุ่ มให้ผใู ้ ช้เลือกใช้
งานในรู ปแบบของออกเมนเต็ดเรี ยลลิตี
3.2 การพัฒนาอุปกรณ์ อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
ผู ้วิ จัย ได้ท าการออกแบบอุ ป กรณ์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
สรรพสิ่ งที่ให้บริ การเซอร์วิสเพื่อทดสอบการทางานโดยใช้
ส่วนฮาร์ดแวร์ที่เป็ นบอร์ดทดลอง ESP201 [8] ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 และบอร์ ด Sonoff Smart Switch [9] ที่ แ สดงใน
ภาพที่ 3 โดยมี CPU รุ่ นเดียวกันคือ ESP8266 และพัฒนา
ส่ วนของซอฟท์แวร์ที่เป็ นโปรแกรมควบคุมและสั่งงานให้
ฮาร์ ดแวร์ ทางานตามที่ ต้องการ และส่ วนของการนาเอา
ฟั ง ก์ ชั น การท างานที่ ฮ าร์ ด แวร์ ส ามารถท างานได้ ม า
ให้บริ การผ่านเว็บโพรโตคอลซึ่งเรี ยกว่าเซอร์วิส

3. ออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1 ภาพรวมการทางานของระบบ
ระบบที่พฒั นาขึ้นมีโครงสร้างการทางานดังแสดงใน
ภาพที่ 1

69

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

3.3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ในการพัฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิบตั ิ การแอน
ดรอยด์ เพื่อเรี ยกใช้เซอร์ วิสจากอุปกรณ์ดว้ ยสมาร์ ทโฟน
ผ่านการอ่านคิวอาร์ โค้ด นั้นแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นจะ
สร้ า งเมนู ใ นการเรี ย กใช้เ ซอร์ วิ สในแต่ ล ะอุ ป กรณ์ ผ่าน
URL ของอุปกรณ์น้ นั ๆ โดยจะทาการประมวลผลข้อมูลที่
ได้มาสร้างเป็ นเมนูให้ผใู ้ ช้ได้เลือกใช้เ ซอร์ วิสที่ผสานผ่าน
กล้องของสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต เมื่อผูใ้ ช้เลือกเซอร์ วิส
ที่ ต้ อ งการจะเรี ยกใช้ เ ซอร์ วิ ส ไปยัง อุ ป กรณ์ และเมื่ อ
อุปกรณ์ส่งผลกลับคืนให้โปรแกรม จะทาการประมวลผล
ข้อมูลที่ได้กลับมาแสดงผลต่อผูใ้ ช้ที่ผสานผ่านกล้องของ
สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตเช่นเดียวกัน แอปพลิเคชันออก
เมนเต็ด เรี ย ลลิ ตี ที่ พฒ
ั นาขึ้น ด้ว ยโปรแกรมยูนิต้ ี (Unity)
ร่ วมกั บ ภาษาซี ชาร์ ป ( C#) ในการควบคุ ม อุ ป กรณ์
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งบนสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตที่
ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

ภาพที่ 2: บอร์ดทดลอง ESP201 [8]

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบนั้นอุปกรณ์จะอัพเดทค่าของอุปกรณ์
ทุก ๆ 1 วินาทีและจะส่ งข้อมูลมาแสดงที่สมาร์ ทโฟนหรื อ
โปรแกรม AR โดยมี การทางานเริ่ มจากการแสกนมาร์ ก
เกอร์ โดยข้อมูลถูกส่ งขึ้นไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ในโครงสร้าง
รู ปแบบ Json และ AR จะดึงค่าที่ส่งขึ้นไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ มา
แสดงที่ AR หรื อสมาร์ ท โฟน เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สถานะที่ สมาร์ ทโฟนหรื อ AR จะส่ งค่ากลับไปยังบอร์ ด
ผ่านการอัพเดทค่า Json ที่เซิ ร์ฟเวอร์ และส่ งสถานะไปยัง
บอร์ ดเพื่อเปลี่ยนค่าของบอร์ด ค่าสถานะของอุปกรณ์หรื อ
เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะอัพ เดททุ ก ๆ 1 วิ น าที ในภาพที่ 4 แสดง
เซอร์ วิสที่มีอยู่ท้ งั หมด 6 เซอร์ วิส โดยจะอ้างอิงบริ การที่มี
อยูด่ ว้ ยหมายเลขไอพีแอดเดรสจากมาร์กเกอร์ โดยเซอร์ วิส
ที่ ปิ ดอยู่ จ ะมี ส ถานะสี แ ดง เมื่ อ กดปุ่ มเพื่ อ เปิ ดเซอร์ วิ ส
สถานะของเซอร์วิสจะเปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่ 5 ซึ่งแสดง
เซอร์ วิสเปิ ดท างานอยู่ 1 เซอร์ วิส และภาพที่ 6 ที่ แ สดง
เซอร์วิสเปิ ดทางานอยู่ 2 เซอร์วิสซึ่งจะอ้างอิงจากหมายเลข
ไอพีแอดเดรสที่ได้จากมาร์กเกอร์

ภาพที่ 3: บอร์ด Sonoff Smart Switch [9]
โดยใช้ภาษาซี พลัสพลัส (C++) ในการเขียนคาสั่งเพื่อ
พัฒนาโปรแกรมและเซอร์วิสของอุปกรณ์ผา่ นอาดูโน่ไอดี
อี (Arduino IDE) ซึ่งในบอร์ดทดลอง ESP201 จะประกอบ
ไปด้วยเซอร์ วิสสาหรับเปิ ด/ปิ ดไฟฟ้ า จานวน 6 เซอร์ วิส
และเซอร์ วิสสาหรั บ วัด ค่ า อุณ หภู มิ แ ละความชื้ น บอร์ ด
Sonoff Smart Switch จะประกอบไปด้วยเซอร์ วิ สสาหรั บ
เปิ ด/ปิ ดไฟฟ้า จานวน 1 เซอร์วิส
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ภาพที่ 4: เซอร์วิส 6 เซอร์วิสที่ปิดอยู่
ภาพที่ 7: เซอร์วิส 3 เซอร์วิสที่ปิดอยู่

ภาพที่ 5: เซอร์วิสที่เปิ ดอยู่ 1 เซอร์วิส
ภาพที่ 8: เซอร์วิส 3 เซอร์วิสที่เปิ ดอยู่ 1 เซอร์วิส
4.2 การทดสอบการทางานแบบแบล็กบ็อกซ์
การทดสอบการทางานแบบแบล็กบ็อกซ์ ซึ่ งเป็ นการ
ทดสอบการท างานของระบบโดยรวมทั้ ง หมดว่ า มี
กระบวนการทางานถูกต้องตามวัต ถุประสงค์ที่ต้อ งการ
หรื อไม่ โดยผูพ้ ฒั นาระบบเป็ นผูท้ ดสอบโดยการส่ งข้อมูล
ที่ โ ดยใช้ postman [10] ในการส่ ง ข้อ มู ล ทดสอบเป็ นทั้ง
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว เพื่ อ ดู ว่ า
โปรแกรมสามารถทางานและให้ผลตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
ซึ่ งในการทดสอบนี้ จะแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่ วน
หลัก ๆ ดั ง นี้ การทดสอบส่ ว น post data เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล
กลับ ไปที่ บ อร์ ด และส่ ว น get data เพื่ อ ดู ส ถานะและค่ า
เซ็ น เซอร์ ข องบอร์ ด ผลจากการทดลองพบว่ า สามารถ
ทางานได้ตามปกติ นอกจากนี้ยงั มีการทดสอบการใช้แอป
พลิเคชันอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง ซึ่ งได้ผลดังตารางที่ 1
อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้กล้องเพื่ออ่านคิวอาร์ โค้ดจะทา
ให้ระบบค้างและทางานช้า

ภาพที่ 6: เซอร์วิสที่เปิ ดอยู่ 2 เซอร์วิส
เมื่ อ ทดลองใช้แ อปพลิ เ คชัน กับ อุ ป กรณ์ ที่ มี จ านวน
เซอร์ วิ ส อยู่ 3 เซอร์ วิ ส พบว่ า แอปพลิ เ คชัน ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
สามารถแสดงส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ได้อย่างถูกต้องและเมื่อมี
การเรี ยกใช้เซอร์ วิสผ่านเมนูที่ถูกสร้างขึ้นก็สามารถขอใช้
บริ ก ารเซอร์ วิ ส จากอุ ป กรณ์ ที่พ ฒ
ั นาขึ้น ได้อ ย่า งถู กต้อง
เช่ น เดี ย วกัน ดัง ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 โดยในภาพที่ 7
แสดงเซอร์ วิสปิ ดทางานอยู่ 3 เซอร์ วิส และภาพที่ 8 แสดง
เซอร์วิสเปิ ดทางานอยู่ 2 เซอร์วิส
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อุปกรณ์ และการปรับส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ให้ดูน่าสนใจและ
สวยงามมากขึ้น รวมถึงการปรับให้การอ่านคิวอาร์ โค้ดส
เถียรมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบการใช้แอปพลิเคชัน
รายการ
เงื่อนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ
ทดสอบ
การอ่าน 1. ส่องกล้องไปยังคิว แสดงตาแหน่ง
คิวอาร์
อาร์โค้ดที่มีเซอร์วิสที่ ข้อมูลบริ การได้
โค้ด
ให้บริ การ
ถูกต้อง
2. ส่องกล้องไปยังคิว แสดงตาแหน่ง
อาร์โค้ดที่ไม่มีที่อยู่
ข้อมูลหมายเลข
ให้บริ การเซอร์วิส
ไอพีได้ถูกต้อง
การดึง
1. เรี ยกไปยังตาเหน่ง ดึงข้อมูลจาก
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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อจาแนกรู ปแบบเอกสารจาก
ภาพสแกนเอกสารโดยใช้ โครงข่ ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ ฟิ ลเตอร์ เกาส์ เซี ยนได้ ถูกประยุกต์ ใช้ สาหรั บทาการ
ประมวลผลล่ วงหน้ ากับภาพเอกสารเพื่อลดสารสนเทศที่ไม่
จาเป็ น เช่ น วันที่ จานวนเงิ น ชื่ อสิ นค้ า ซึ่ งมีความเกี่ยวข้ อง
น้ อยในการระบุรูปแบบเอกสาร ผู้วิจัย ได้ ทาการทดลองเพื่อ
เปรี ยบเทียบวิธีการที่นาเสนอกับวิธีการที่ ไม่ ใช้ เทคนิ ค การ
เบลอ ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่ า วิ ธีการที่ นาเสนอให้
ความถู ก ต้ องที่ 99% และได้ ผลดี ก ว่ าวิ ธี การที่ น ามา
เปรี ยบเทียบ
คาสาคัญ: การเบลอภาพ รู ปแบบเอกสาร โครงข่ายประสาท
เทียมแบบสังวัตนาการ
Abstract
This paper is to classify document forms from the
scanned document images using convolutional neural
networks. Gaussian filters are also applied to
preprocess

the

image

to

reduce

unnecessary

information, e.g., date, the amount of money, product
names that are less relevant to identify the form. The
experiments were conducted to compare the proposed
method with the one without blurring technique. The
results show that the proposed method classifies
document forms with accuracy of 99%, and is better
than the baseline method.
Keywords: blurring, document forms, convolutional
neural networks
73

การทางานส่ วนของการทาบัญชี ในแต่ละบริ ษทั มี การ
จั ด เก็ บ เอกสารทางการเงิ น ต่ า งๆ เช่ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ใบกากับภาษี เป็ นต้น ส่ วนของการขอเบิกจ่าย ทางบัญชีตอ้ ง
มี การตรวจสอบยอดเงิ นที่ จ่ายกับยอดตามใบเสร็ จ ถู ก ต้อ ง
ตรงกัน หรื อไม่ ท าการจัด เก็ บ เอกสารให้ ค งอยู่ เ พื่ อ เป็ น
หลักฐานและการตรวจสอบย้อ นกลับ ได้ ท าให้ มี จ านวน
เอกสารเป็ นจ านวนมากที่ ต้อ งจัด เก็ บ และมี ค วามกระจัด
กระจายเพราะรวบรวมมาจากหลากหลายแหล่ง เอกสารมี
รู ปแบบ (form document) ที่มาจากบริ ษทั หลากหลายองค์กร
ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ต้องใช้เวลาในการจาแนกเอกสาร
ตามบริ ษทั เพื่อทาการจ่ายเงินให้กบั บริ ษทั ตามเอกสาร ทาให้
ต้องใช้เวลาในการจาแนกและตรวจสอบความถูกต้อง ผูว้ ิจยั
จึ ง เล็ ง เห็ น ปั ญ หาและต้ อ งการพัฒ นาระบบการท างาน
ทางด้า นบัญ ชี ให้ ส ามารถปรั บ ตัว ให้ ก้ า วทัน เทคโลยี ใ น
ปั จจุบนั สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดเวลา
และลดต้นทุนมากยิ่งขึ้น
งานวิจยั นี้จึงนาเสนอแนวคิดการจาแนกรู ปแบบเอกสาร
(document form) แยกตามรายบริ ษทั แบบอัตโนมัติ โดยที่แต่
ละบริ ษทั จะมีรูปแบบเอกสารเฉพาะตัวไม่เหมือนบริ ษทั อื่น
โดยนาเทคนิ คของการเรี ยนรู ้เชิ งลึก (Deep Learning) ด้วย
วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolution
Neural Network – CNN) แทนที่การจัดเก็บเอกสารโดยใช้
คนในการจาแนก เพื่ อ ให้ สามารถจัด การเอกสาร จัด กลุ่ ม
เอกสาร สามารถสื บค้นได้รวดเร็ ว ช่ วยลดเวลา ทรั พยากร
และต้น ทุ น จากปั จ จุบัน มากยิ่ ง ขึ้น และเป็ นข้อ มู ล ในการ
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เตรี ยมพร้อมสาหรับการแปลงข้อความจากเอกสารมีรูปแบบ
ด้ ว ยวิ ธี การรู ้ จ าอั ก ขระด้ ว ยแสง – โอซี อาร์ ( Optical
Character Recognition – OCR) ในอนาคตต่อไป
อย่างไรก็ดี เนื้ อหาในเอกสารของแต่ละบริ ษทั นอกจาก
จะมีรูปแบบที่แน่นอนซึ่ งจาเป็ นสาหรับระบุบริ ษทั แล้ว ยังมี
ข้อ ความบางส่ วนที่ เปลี่ ย นแปลงไม่แ น่ นอน เช่ น รายการ
สิ นค้า วันที่เดือนปี หรื อยอดเงิน ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการระบุบริ ษทั และทาให้โครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับ
ผิ ด พลาดได้ ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้น าเสนอวิ ธี การเบลอภาพเพื่ อ ลด
รายละเอียดของข้อมูล แต่ยงั คงรู ปแบบของเอกสารของแต่
ละบริ ษทั ไว้ แม้ว่าเทคนิ คนี้ จะเรี ยบง่าย แต่การทดลองได้
แสดงให้เห็นว่าเทคนิ คนี้ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรู ้จา
รู ปแบบเอกสารได้อย่างดี

ภาพที่ ต้อ งการเปรี ย บเที ย บมี 4 แบบ ได้แ ก่ Normalized
Box Filter, Gaussian Filter, Median Filter และ Bilateral
Filter โดยที่ Normalized Box Filter เป็ นวิ ธี การน าค่ า
น้ าหนั ก ของจุ ด ภาพรอบข้า งมาหาค่ า เฉลี่ ย มี ค่ า K หรื อ
Kernel เป็ นดังนี้
(2)

โดยที่ Kwidth เป็ นความกว้างของเคอร์ เ นล และ Kheight เป็ น
ความสู งของเคอร์เนล
ฟิ ลเตอร์ เกาส์ เซี ย น (Gaussian Filter) เป็ นวิ ธีการปรั บ
น้ า หนัก แต่ ล ะจุ ด ภาพด้ว ยเคอร์ เ นลเกาส์ เ ซี ย น (Gaussian
Kernel) และสรุ ปผลทั้งหมดออกมาเป็ นอาร์ เรย์ (Array) จาก
ภาพที่ 1 เป็ นกราฟแสดงค่าของเกาส์เซี ยน 1 มิติ จะเห็นว่าค่า
ของจุดที่ อยู่บริ เวณตรงกลางจะมี น้ าหนักมากที่สุด และไล่
ระดับน้ าหนักเพื่อนบ้านลดลงเรื่ อยๆ

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี้ตอ้ งการสร้างแบบจาลองการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง
ด้วยวิ ธีการโครงข่ ายประสาทเที ย มสั ง วัตนาการ ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ ประกอบด้วยทฤษฎีการประมวลผล
ภาพโดยใช้วิธีการกรองสัญญาณรบกวนภาพ และโครงข่าย
ประสาทเทียมสังวัตนาการ
การประมวลผลภาพ [1] เป็ นกระบวนการประมวลผล
ภาพนิ่ ง หรื อภาพวิ ดี ทัศ น์ 2 มิ ติ ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โดยมี
ขั้น ตอนต่ า งๆ เป็ นการปรั บ ปรุ ง รู ป ภาพให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ
น าไปใช้ง านตามความต้อ งการ ได้น ากระบวนการกรอง
สั ญ ญาณรบกวนภาพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการหนึ่ งของการ
ประมวลผลภาพ โดยนาวิธีการเบลอภาพ มาใช้ในงานวิจยั นี้
เป็ นกระบวนการปรับภาพให้เรี ยบ (Smoothing) เพื่อทาให้
รู ปภาพลดรายละเอียดที่ไม่ตอ้ งการ ก่อนนารู ปภาพไปใช้ใน
กระบวนการการสร้างแบบจาลอง หลักการคือพิจารณาแต่ละ
จุดภาพ (Pixel) ทาการปรับค่าตามน้ าหนักตามจุดรอบข้าง
โดยมีสมการ [2] ดังนี้
g(i,j) = ∑(k,l)f(i + k,j + l)h(k,l)
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ภาพที่ 1: เกาส์เซียน 1 มิติ
[ที่ ม า : https://docs.opencv.org/3.4/dc/dd3/tutorial_ gausian_
median _blur_bilateral_filter.html Accessed: November 21, 2019]
Median Filter เป็ นการคานวณหาค่าน้ าหนักของแต่ ล ะ

จุดจากค่ามัธยฐานของจุดภาพในบริ เวณที่ใกล้เคียงกัน และ
Bilateral Filter เป็ นการเบลอภาพโดยไม่ลดรายละเอียดของ
ขอบ จะคานวณน้ าหนักของแต่ละจุดภาพ ด้วยวิธีเดี ยวกับ
ฟิ ลเตอร์ เกาส์เซี ยน แต่มีเพิ่มการพิจารณาความแตกต่างของ
ความเข้มของจุดภาพข้างเคียง
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบสั ง วัต นาการ (Convolutional neural networks - CNN) เป็ นขั้นตอนวิธีการเรี ยนรู ้
แบบสอน ( Supervised Learning) เป็ นเทคนิ ค หนึ่ งใน
กระบวนการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep Learning) ที่ ใ ช้ใ นการ
วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ รู ปภาพ ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจาก
โครงสร้างของคอร์ เทกซ์สายตา (Visual Cortex) ในสมอง
กลี บท้ายทอยของสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม[4] ในปี ค.ศ. 1962

(1)

โดยที่ g(i,j) เป็ นจุดภาพ f(i + k,j + l) เป็ นจุดภาพรอบข้าง k
และ l แทนค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวกรอง เรี ยกว่า เคอร์ เนล
(Kernel) [3] ที่ ช่ ว ยในการแสดงผลของ โดยวิ ธี ก ารเบลอ
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Hubel และ Wiesel ทดลองนาขั้วไฟฟ้าไปเชื่อมกับสมองของ
แมว และทาการฉายแสงเป็ นแท่งที่ฉาก เพื่อดูว่าแมวสามารถ
รับรู ้การมองเห็นภาพเป็ นอย่างไรที่ผ่านระบบประสาทส่ วน
คอร์ เ ทกซ์ สายตา พบว่ าในระบบประสาทส่ วนคอร์ เ ทกซ์
สายตา มี เ ซลล์เ ยื่ อ หุ้ ม สมองเรี ย งตัว เป็ นล าดับ ชั้น ได้แ ก่
Simple cell, Complex cell และ Hyper-complex cell [5]
ตามลาดับ จึงนาหลักการนี้มาใช้ในโครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวัตนาการ โดยใช้หลักการพิจารณาส่ วนย่อยๆของ
ภาพเป็ นลาดับชั้น เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษของแต่ละพื้นที่
จากนั้นนาส่ วนย่อยมาผสานกัน หลักการทางานเริ่ มจากการ
นารู ปภาพนาเข้าแปลงให้อยู่ในรู ปอาร์ เรย์ของจุดภาพหรื อ
พิ กเซล (Pixel) ตามความละเอี ยดของภาพ [6] ขนาดของ
รู ปภาพจะเป็ น h × w × d โดยที่ h = ความสู ง (Height), w =
ความกว้าง (Width), d = จานวนชั้นสี (Dimension) และทา
การประมวลผลเป็ นลาดับชั้น ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 3: ขนาดของผลลัพธ์ที่เกิดจากเมทริ กซ์รูปภาพคูณกับตัวกรอง
นาเข้า [ที่มา : https://www.javatpoint.com/pytorch-convolutionalneural-network]

วิ ธีการค านวณแต่ ล ะจุ ด ภาพ จะมี การกาหนดค่ าต่างๆ
ดังนี้ ได้แก่ Stride เป็ นการบอกจานวนของตาแหน่งในการ
เลื่อนตัวกรองไปทางขวา ว่าให้เลื่อนตัวกรองไปกี่ตาแหน่ ง
ของจุดภาพในการคานวณแต่ละครั้ง ส่ วน Padding เป็ นการ
เพิ่มจานวนของจุดภาพในกรณี ที่จานวนจุดภาพของรู ปภาพ
น าเข้าท าการคานวณโดยเลื่ อ นจานวนของ stride แล้วไม่
พอดี กับ ฟิ ลเตอร์ ต้อ งเพิ่ ม จ านวนจุ ด ภาพเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ค านวณได้ หรื อ ในกรณี ที่ ป รั บ ค่ า Padding เพื่ อ ได้ข นาด
ผลลัพ ธ์ ต ามที่ ต้อ งการ และฟั ง ก์ ชัน กระตุ้น (Activation
Function) เป็ นฟั ง ก์ ชั น ที่ ค านวณหาความน่ า จะเป็ นว่ า
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ะอยู่ในกลุ่ ม ไหน [8] สามารถคานวณข้อมูล
นาเข้าแบบสมการไม่เป็ นเชิงเส้น ใช้ในการคานวณแก้ปัญหา
ที่ ซับซ้อน เพื่อจาแนกประเภทของผลลัพธ์ และได้น้ าหนัก
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล น าเข้า ที่ ใ ช้ใ นกระบวนการค านวณในชั้น
ถัดไป มีฟังก์ชนั อยู่หลากหลายประเภท เช่น ฟังก์ชนั เชิงเส้น
(Linear Function) ฟั ง ก์ชัน ซิ ก มอยด์ (Sigmoid Function)
ฟั ง ก์ ชั น แทนเจนต์ ไ ฮเพอร์ โ บลิ ก (Tanh Function หรื อ
Hyperbolic Tangent Function) ฟั ง ก์ชัน เรคคิ ไ ฟต์เ ชิ ง เส้ น
( Rectified Linear Unit Function หรื อ ReLU Function)
และฟั ง ก์ ชั น เรคคิ ไ ฟต์ เ ชิ ง เส้ น แบบรั่ ว ( Leaky ReLU
Function) เป็ นต้น ชั้ น ที่ 2 ชั้ น พู ล ลิ ง เป็ นชั้ น ของการตั ด
จุดภาพที่ไม่มีลกั ษณะเด่นออก คัดเลือกจุดภาพที่มีลกั ษณะ
เด่นที่สุด เป็ นตัวแทนของจุดภาพ เพื่อยังคงคุณลักษณะสาคัญ
นั้น ไว้ต่ อ ไป ช่ ว ยลดขนาดของภาพให้มี ขนาดเล็ก ลงและ
นาไปใช้ในการคานวณเป็ นจุดภาพนาเข้าในลาดับชั้นถัดไป
มีหลายวิธี เช่น แบบหาค่ามากที่สุด (Max Pooling) แบบหา
ค่าเฉลี่ย (Average Pooling) แบบหาผลรวม (Sum Pooling)
เป็ นต้น โดยต้องกาหนดขนาดของพูลลิง ที่ตอ้ งการจากนั้น
เลือกจุดภาพที่มีค่าสู งสุ ดมาเก็บไว้ในจุดภาพของชั้นพูลลิงที่
เตรี ยมไว้ และชั้นที่ 3 ชั้นการเชื่ อมโยงเต็มรู ปแบบ เป็ นชั้น
ของการรวมชั้นคอนโวลูชันและชั้นพู ลลิ งที่ มี การค านวณ

ภาพที่ 2: โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ
[ที่มา : https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/
convolutional-neural-network.html]

โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ ประกอบด้วย
ล าดับ ชั้น เบื้ อ งต้น ได้แ ก่ ชั้น คอนโวลู ชัน (Convolution
Layer) ชั้นพูลลิง (Pooling Layer) และชั้นการเชื่อมโยงเต็ม
รู ป แบบ (Fully Connected Layer) โดยที่ ช้ ัน คอนโวลู ชัน
เป็ นชั้นแรกที่มีหน้าที่ดึงคุณลักษณะพิเศษจากรู ปภาพนาเข้า
แต่ละรู ป โดยการพิจารณาแต่ละจุดภาพ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างจุดภาพ คานวณจากข้อมูลนาเข้า 2 ข้อมูล ได้แก่ เมท
ริ กซ์ ข องรู ปภาพและตั ว กรอง ( Filter) หรื อเคอร์ เนล
(Kernal) ตัวกรองสามารถทาให้รูปภาพเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการ โดยเมทริ กซ์ของรู ปภาพจะแสดงเป็ น (h × w
× d) และตัวกรองจะมี ข นาดเป็ น (fh × fw × d) จะได้ข นาด
ของผลลัพธ์เป็ น (h -fh + 1) × ( w - fw + 1) เรี ยกส่วนนี้ว่าลาน
รับความรู ้สึก (Receptive Field) [7] ดังแสดงในภาพที่ 3
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เป็ นจานวนหลายๆลาดับชั้นมารวมกันให้เป็ นโครงสร้างของ
โครงข่ายประสาทเที ย มแบบสั งวัตนาการ เพื่ อ ให้ผลลัพธ์
ออกมาเป็ นประเภทของกลุ่มข้อมูลที่มีการจาแนกไว้
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AlexNet และเปรี ยบเที ย บความถู ก ต้ อ งของผลลั พ ธ์ ก ั บ

อั ล กอริ ทึ ม แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ Random Forests, K-nearest
neighbors (KNN), and Naive Bayes ใช้เอกสารในการเรี ยนรู ้
ทั้งหมด 1,380 เอกสาร เป็ นเอกสารที่กรอกข้อมูลด้วยลายมือ
220 เอกสาร เอกสารที่มีขอ
้ มูลถูกพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์ 1,070
เอกสาร และเอกสารที่ มี ล ักษณะเป็ นใบเสร็ จ 90 เอกสาร
โดยผลลัพธ์ได้ว่าอัลกอริ ทึมที่สามารถจาแนกประเภทได้ดี
ที่ สุด คื อ KNN โดยมี ผ ลความแม่ นย าถึ ง 98.4% อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลที่ นาไปเรี ยนรู ้ ในแต่ละประเภท มี จานวนที่ ไ ม่
เท่ากัน อาจทาให้เกิดความไม่สมดุลของชุดข้อมูล และอาจ
ท าให้ จ าแนกผิ ด พลาดได้ และงานวิ จั ย ของ Abhishek
Verma, Piyush Singh และ John Sahaya Rani Alex ใน
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง Modified Convolutional Neural Network
Architecture Analysis for Facial Emotion Recognition [11]
ที่ เ ปรี ยบเที ยบสถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเที ยม
แบบสั ง วัต นาการ เพื่ อ ใช้ใ นการจดจ าอารมณ์ ที่ แ สดงบน
ใบหน้า งานวิจยั นี้ แบ่งอารมณ์ออกเป็ น 7 แบบ ได้แก่ กลัว
โกรธ เบื่ อ มี ความสุ ข ปกติ เศร้ า และตกใจ โดยใช้เทคนิ ค
CNN ทาการเปรี ยบเที ยบโครงสร้ างสถาปั ตยกรรม 3 แบบ
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ความแม่ น ย าในการตรวจจับ อารมณ์
ได้ แ ก่ แบบ Rectangular architecture แบบ Modified
Triangular Architecture และแบบ Venturi Architecture
โดยใช้ขอ้ มูลอารมณ์บนใบหน้าทั้งหมด 4,900 รู ป ใช้ 3,920
รู ปในการเรี ยนรู ้ และ 980 รู ปในการทดสอบ ผลการทดลอง
สรุ ปว่าแบบ Venturi architecture มีความแม่นยามากที่ สุด
ถึง 98.87%

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ง า น วิ จั ย ข อ ง Simeng Wang, Liangcai Gao แ ล ะ
Yuehan Wang ในหัวข้อเรื่ อง Classification of Forms With
Similar Layouts Based on Mixed Gaussian Weighted Mask
[9] เป็ นงานวิจยั ที่ตอ้ งการจาแนกประเภทรู ปแบบเอกสารใน
กรณี ที่รูปแบบของเอกสารมีลกั ษณะเป็ นเค้าโครง (Layout)
ที่ คล้ายกัน เช่ น เอกสารใบฝากเงิ นกับเอกสารใบถอนเงิ น
เป็ นต้น ทาการแยกตาแหน่งส่วนของรู ปแบบกับส่วนที่กรอก
เพิ่ม เพื่อที่จะสามารถจาแนกประเภทเอกสารได้ถูกต้อง โดย
คิ ด วิ ธี ใ ห ม่ ที่ ชื่ อ ว่ า Mixed Gaussian Weighted Mask
(MGWM) เพื่ อ ใช้จ าแนกประเภทของเอกสาร โดยการน า
เอกสารไปทาการแปลงจากภาพให้อยูใ่ นรู ปของข้อความโดย
วิธีการ โอซี อาร์ ทาการให้น้ าหนักของข้อความว่าข้อความ
ไหนเป็ นฟอร์ ม หรื อเป็ นส่ ว นที่ ผู ้ใ ช้ ก รอก จากนั้ นท า
Variation Weighted Mask (VWM), Consistency Weighted
Mask (CWM) และ Dithering Weighted Mask (DWM) เพื่ อ
ทาการใส่ น้ าหนักของแต่ละข้อความ ทดลองกับชุดข้อมูล 2
ชุด ชุดละ 200 เอกสาร มี 10 ประเภท ชุดแรกเป็ นชุดข้อมูลที่
มีผูใ้ ช้กรอกแบบฟอร์ ม เพียงเล็กน้อย ให้ค่าความแม่นยาใน
การจาแนกประเภทเอกสารถึง 94.67% ชุดข้อมูลที่สองเป็ น
ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ห้ ผู ้ใ ช้ มี ก ารกรอกแบบฟอร์ ม ที่ ท าให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาก สามารถจาแนกประเภทได้แม่นยาถึง 86%
จะเห็นว่าเป็ นแนวคิดที่สามารถจาแนกประเภทเอกสารที่ เป็ น
คนเขียนข้อมูลลงบนเอกสาร แต่ไม่สามารถจาแนกเอกสารที่
ถูกพิมพ์มาทั้งหมดได้ และค่าความแม่นยายังน้อย งานวิจยั
ข อ ง Ahmad S. Tarawneh, Ahmad B. Hassanat, Dmitry
Chetverikov, Imre Lendak และ Chaman Verma ในหั ว ข้ อ
เ รื่ อ ง Invoice Classification Using Deep Features and
Machine Learning Techniques [10] เป็ นงานวิ จัย ที่ ต้อ งการ
จาแนกประเภทเอกสาร 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารที่ กรอก
ข้อมูลด้วยลายมือ เอกสารที่มีขอ้ มูลถูกพิมพ์ดว้ ยเครื่ องพิมพ์
และเอกสารที่ มี ล ัก ษณะเป็ นใบเสร็ จ ด้ว ยวิ ธี ก าร Deep
Convolutional Neural Network โดยใช้สถาปั ตยกรรมแบบ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ตอ้ งการหาวิธีในการจาแนกเอกสารมีรูปแบบ
ได้อ ย่ า งแม่ น ย ามากที่ สุ ด โดยใช้ ข้อ มู ล รู ป ภาพน าเข้า สู่
โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ นอกจากนั้นยังได้
เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพของการรู ้ จ ารู ปแบบด้ ว ยเทคนิ ค
กระบวนการประมวลผลภาพด้ว ยวิ ธี ก ารเบลอภาพ เพื่ อ
ต้องการลดรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะ
ในการจาแนกรู ปแบบเอกสารของแต่ละบริ ษทั เช่ น เลขที่
เอกสาร ชื่อสิ นค้า จานวนเงิน เป็ นต้น รายละเอียดเหล่านี้ไม่มี
ความจาเป็ นในการระบุรูปแบบของเอกสารบริ ษทั หากแต่
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โครงร่ างของข้อมูลที่ผา่ นการเบลอควรก็เพียงพอสาหรับระบุ
รู ปแบบของแต่ละบริ ษทั วิธีการนี้ จะสร้ างแบบจาลองการ
เรี ยนรู ้ ของเครื่ อง และคาดหวังว่าจะทาให้ได้แบบจาลองที่
จาแนกเอกสารมี รูปแบบได้แม่นยามากยิ่งขึ้น โดยทดลอง
เปรี ยบเทียบการทาเบลอด้วยฟิ ลเตอร์ แบบต่างๆ และได้ใ ช้
จานวนของเอกสารที่มีรูปแบบของบริ ษทั เป็ นจานวน 9,605
เอกสาร และจาแนก ออกเป็ น 50 ประเภทเอกสารตามบริ ษทั
ที่มีรูปแบบเอกสารที่แตกต่างกัน (50 บริ ษทั ) แต่ละประเภทมี
จ านวนเอกสารประมาณ 150-200 เอกสาร น ามาท าการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเที ยมแบบสังวัตนา
การ เพื่อสร้างแบบจาลองที่สามารถจาแนกรู ปแบบเอกสาร
ได้อย่างแม่นยา โดยมีข้ นั ตอนเริ่ มจากการรวบรวมเอกสารมี
รู ป แ บ บ ที่ มี ไฟล์ น ามสกุ ล พี ดี เ อ ฟ ( Netware Printer
Definition File (pdf)) โดยมาจากการสแกนเอกสารผ่ า น
ทางเครื่ องสแกน มี การจาแนกกลุ่มไว้ โดยจาแนกตามชื่ อ
บริ ษทั จากนั้นนาเอกสารมีรูปแบบมาแปลงเป็ นรู ปภาพ ดัง
แสดงตัวอย่างเอกสารมีรูปแบบในภาพที่ 4
รู ปแบบที่ 1

รู ปแบบที่ 2
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จานวนชั้นการเชื่อมโยงเต็มรู ปแบบให้เหมาะสม โดยการทา
ที ล ะชั้น วนซ้ า และท าการประเมิ น ผลลัพ ธ์ ค วามแม่ น ย า
จากนั้นจึงปรับแก้ค่าต่างๆให้มีความแม่นยามากขึ้น และทา
การประเมินความแม่นยาด้วยวิธีการเบลอภาพทั้ง 4 แบบ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 5: เอกสารมีรูปแบบด้วยวิธีการปรับสีขาวดา และการเบลอ
ภาพแบบต่างๆ (ก) Normalized Box Filter (ข) Gaussian Filter (ค)
Median Filter และ (ง) Bilateral Filter

รู ปแบบที่ 3

4. ผลการดาเนินการวิจัย
ผลการเปรี ยบเที ย บเมื่ อ น าข้ อ มู ล น าเข้ า ที่ ไม่ ผ่ า น
กระบวนการเบลอภาพ และผ่านกระบวนการเบลอภาพทั้ง 4
แ บ บ ไ ด้ แ ก่ Normalized Box Filter, Gaussian Filter,
Median Filter และ Bilateral Filter มาท าการเรี ยนรู ้ เ พื่ อ
สร้ างแบบจาลอง ทดสอบโดยทาการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแบบ
จนกระทั่ง ลู่ เข้า เมื่ อ น าแบบจาลองที่ ไ ด้ไ ปทดสอบกับชุ ด
ข้อมูลทดสอบแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลนาเข้าที่ถูกเบลอ
ภาพแบบ Normalized Box Filter ให้ ค่ า ความแม่ น ย า
98.18% แบบฟิ ลเตอร์ เกาส์เซี ยน ให้ค่าความแม่นยา 99.43%
Median Filter ให้ค่าความแม่นยา 94.90% Bilateral Filter
ให้ค่าความยา 98.39% และแบบที่นาข้อมูลรู ปภาพที่ไม่ผา่ น
กระบวนการเบลอภาพ ให้ค่าความแม่นยา 96.56% จะเห็น
ว่าการลดรายละเอียดข้อมูลที่ไม่จาเป็ นด้วยการเบลอภาพให้
ความแม่นยาที่สูงกว่าภาพเดิมที่ไม่ทาการเบลอ นอกจากนั้น
การเบลอภาพด้ว ยฟิ ลเตอร์ เ กาส์ เ ซี ย นจะสามารถจ าแนก

ภาพที่ 4: ตัวอย่างเอกสารมีรูปแบบ
นารู ปภาพที่ได้จากการแปลงมาทาการปรับสี ให้รู ปภาพ
เป็ นสี ขาวดา และทาการเบลอภาพของเอกสารมีรูปแบบ โดย
ใช้ ไ ลบารี่ ของ OpenCV โดยมี วิ ธี ก ารเบลอภาพ ได้ แ ก่
Normalized Box Filter, Gaussian Filter, Median Filter
และ Bilateral Filter ดังแสดงในภาพที่ 5 นารู ปภาพทาการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ
โดยใช้ Tensorflow ซึ่ งเป็ นไลบรารี ที่ เ ก็ บ รวบรวมค าสั่ ง
เฉพาะต่ า งๆในการท าการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก ของบริ ษ ัท กู เ กิ้ ล
ร่ วมกับการใช้ Keras โดยขั้นตอนการเรี ยนรู ้เริ่ มจากการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ น 2 ชุด โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ นชุดข้อมูลเรี ยนรู ้
80% และชุดข้อมูลทดสอบ 20% ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
กาหนดค่า Stride, Padding ขนาดของ pooling และกาหนด
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ประเภทเอกสารด้วยความแม่นยามากที่สุด ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และภาพที่ 6

[3]

ตารางที่ 1: ค่าความสูญเสียและค่าความแม่นยาชุดข้อมูลนาเข้า
Normalized Box Filter
Gaussian Filter
Median Filter
Bilateral Filter
No Blur

loss
0.0575
0.0422
0.2218
0.0527
0.1350

[4]
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การแยกส่ วนภาพเมล็ดข้ าวที่สัมผัสกันโดยการอนุรักษ์ ความโค้งนูน
Segmentation of Connected Rice Kernels by Convexity Preservation
กฤษฏากร หาดวรรณ์ (Kidsadakorn Hadwan)1 และนวภัค เอือ้ อนันต์ (Nawapak Eua-Anant)2
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บทคัดย่อ

separation. Experimental results show that the

งานวิจัยนีน้ าเสนอขั้นตอนวิธีการแยกส่ วนภาพเมล็ด
ข้ าวที่ สัมผัสกัน โดยใช้ สมมุติฐ านว่ าเมล็ดข้ าวส่ วนใหญ่
เป็ นรู ปทรงที่โค้ งนูน เริ่ มต้ นจากภาพเส้ นขอบของเมล็ด
ข้ าวที่มีความหนา 1 พิกเซล การตรวจหาจุดเว้ าบนเส้ นขอบ
ที่เมล็ดข้ าวสัมผัสกันทาได้ โดยหาจุดกึ่งกลางของ Path บน
เส้ นขอบของเมล็ด ข้ าวที่ ห่ างจากจุด Centroid ของ Path
นั้นๆ มากกว่ าค่ าที่กาหนด จุดเว้ าที่ถูกตรวจพบจะถูกจับคู่
ตามวิ ธีการจั บคู่แบบอนุรักษ์ ความโค้ งนูน เพื่ อสร้ างส่ วน
ของเส้ นตรงที่ใช้ แยกส่ วนเมล็ดข้ าวที่ติดกัน ผลการทดลอง
พบว่ าวิธีการที่นาเสนอมีประสิ ทธิ ภาพมากโดยให้ ค่าความ
ถูกต้ องของการตรวจจับมุมและการแยกส่ วนภาพเป็ นร้ อย
ละ 98.16 และ 93.89 ตามลาดับในกรณี ของเมล็ดข้ าวขาว
และร้ อยละ 98.42 และ 95.64 ตามลาดับในกรณี ของเมล็ด
ข้ าวกล้ อง
คาสาคัญ: การแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน การ
อนุรักษ์ความโค้งนูน

proposed method yields concave point detection
accuracy and connected rice kernel segmentation
accuracy of 98.16% and 93.89%, respectively, in the
case of white rice images and 98.42% and 95.64%,
respectively, in the case of brown rice images.
Keywords: Segmentation of connected rice kernels,
Convexity preservation

1. บทนา
คุณภาพของเมล็ดข้าวตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตร [1]
แบ่งเป็ น 2 ด้านคือ ด้านกายภาพ ได้แก่ สี ความยาว พื้นที่
ของเมล็ดข้าว สิ่ งปลอมปน เมล็ดข้าวที่เสี ย ร้อยละของการ
แตกหัก และด้านองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้ น
สารปนเปื้ อน สารพิษตกค้าง เป็ นต้น ในการวัดคุณภาพ
ด้านกายภาพของเมล็ดข้าวนั้น ปกติ แล้วองค์ประกอบที่
เกี่ ย วกับ มิ ติ ข องเมล็ด ข้าวจะต้องวัด โดยใช้เ ครื่ อ งมื อวัด
ความยาวประกอบกับใช้สายตาของเจ้าหน้าที่ในการอ่าน
สเกล ส่ วนการวัดร้อยละของการแตกหักทาได้โดยการใช้
ตะแกรงที่ มี รูหลายขนาดคัดแยกชิ้ นส่ วนของเมล็ดข้าวที่
แตกหักและวัดโดยการชัง่ น้ าหนัก อย่างไรก็ตามการวัดที่
ใช้มนุษย์เป็ นผูด้ าเนินการย่อมมี โอกาสเกิดความผิดพลาด
จากการทางานของมนุษย์ และใช้เวลานานเนื่ องจากเมล็ด
ข้ า วตั ว อย่ า งมี จ านวนมาก ดั ง นั้ นเพื่ อ ลดภาระงาน
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าวโดยใช้มนุษย์ จึงได้มีงานวิจยั
หลายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒ นาระบบตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของเมล็ ด ข้า วโดยใช้ค อมพิ วเตอร์ [2-13 ] และ
เช่ นเดี ยวกัน งานวิจัยนี้ ได้นาวิธีการประมวลผลภาพเชิ ง
ดิจิทลั มาใช้ในการแยกส่ วนภาพถ่ายเมล็ดข้าวเพื่อจะนาผล

Abstract
This research presents an image segmentation
algorithm to separate connected rice kernels based on
the hypothesis that most rice kernels are convex.
Beginning with a 1-pixel-wide edge image of a rice
kernel image, the concave points on rice kernel
boundaries are detected as the center points of paths
on rice kernel boundaries which the distances to the
path’s centroids that are greater than the threshold
value. The detected concave points are then paired
using the convexity preservation matching method in
order to create line segments for rice kernel
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ที่ได้ไปใช้ในงานด้านการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดข้าว
เพื่อแบ่งเบาภาระของมนุษย์ในงานด้านนี้ต่อไป
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ทาให้ เสี ยเวลามาก แต่ถ้าเป็ นการจัดเรี ยงด้วยเครื่ องจักร
จะต้อ งมี กลไกในการเกลี่ ย หรื อ เขย่า เมล็ด ข้าวหรื อ ถาด
พิเศษสาหรับเรี ยงเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น ดังนั้นหลายงานวิจยั จึง
ไม่ใช้วิธีการจัดเรี ยงเมล็ดข้าวในภาพแต่จะใช้วิธีการแยก
ส่ ว นภาพเมล็ ด ข้า วที่ สั ม ผัส กัน โดยตรง Bhagyashree
Mahale แ ล ะ Sapana Korde [9] ใ ช้ ต ั ว ด า เ นิ น ก า ร
Morphological Erosion ในการแยกเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน
ในขณะที่ Wenhua Wu และคณะ [4] ใช้วิธี Watershed
segmentation ในการแยกส่ วนภาพเมล็ดข้า วที่ สัมผัสกัน
ทั้งสองวิธีน้ ี มีขอ้ จากัดคือ การแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวนั้น
ใช้ได้เฉพาะในกรณี ที่ส่วนของเมล็ดข้าวมี การสัมผัสกัน
เล็กน้อยเท่านั้น มีงานวิจยั หลายงาน [6, 8, 10, 12] แยกส่วน
ภาพเมล็ดข้าวที่ สัมผัสกันโดยใช้คู่ของจุด เว้าที่เกิ ดขึ้น ณ
บริ เวณที่ เ มล็ ด ข้ า วสั ม ผัส กั น เป็ นเส้ น แบ่ ง เมล็ ด ข้ า ว
Matthieu Faessel และ Francis Courtois [10] น าเสนอ
วิธีการแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกันโดยใช้ส่วนของ
เส้ น ตรงที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งปลายของเส้ น กระดู ก ของร่ อ ง
ระหว่างเมล็ดข้าวที่ สัมผัสกันเป็ นเส้นแบ่งระหว่างเมล็ด
ข้าว Yuan Yao [8] และ P. Lin และคณะ [11] ใช้ส่วนของ
เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดเว้าบนเส้นรอบรู ปของเมล็ดข้าว
ที่ สั ม ผัส กัน ที่ อ ยู่ ฝั่ ง ตรงข้า มกัน ส าหรั บ แบ่ ง เมล็ ด ข้าวที่
ติดกัน โดยจุดเว้าที่จบั คู่กนั จะต้องอยู่ภายในขอบเขตองศา
ที่ กาหนดโดยจุด เว้าฝั่งตรงข้าม Qing Yao [12] นาเสนอ
วิธีการจับคู่จุดเว้าบนเส้นรอบรู ปของเมล็ดข้าวโดยการหาคู่
ของจุ ด เว้า ที่ อ ยู่ใกล้กัน มากที่ สุด อย่างไรก็ต ามถึ ง แม้ว่า
วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี แต่ วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ มี
ข้อจากัดคือ หากคู่จุดเว้าอยูห่ ่างกันมากหรื อหากมีเมล็ดข้าว
จานวนมากสัมผัสกันอย่างต่อเนื่องเป็ นกลุ่มใหญ่จนเกิดจุด
เว้าจานวนมาก การจับคู่จุดเว้าโดยพิจารณาจากระยะทางที่
สั้นที่สุดหรื อพิจารณาจากการจับคู่จุดเว้าที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
กั น อาจเกิ ด ความผิ ด พลาดได้ นอกจากนี้ เมล็ ด ข้ า วมี
คุณสมบัติทางเรขาคณิ ตคุณสมบัติหนึ่งคือ เมล็ดข้าวส่ วน
ใหญ่เป็ นรู ปทรงที่โค้งนูน (Convex) ยังไม่มีงานวิจยั ใดนา
คุณสมบัติน้ ี มาใช้ประโยชน์ในการแยกส่ วนเมล็ด ข้า วที่
สัมผัสกัน บทความนี้ เป็ นการนาเสนอขั้นตอนวิธีใหม่ใน
การแยกส่ วนเมล็ดข้าวที่สัมผัสกันโดยอาศัยหลักการที่ว่า

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
ปั จ จุ บัน ได้มี ง านวิ จัย ด้า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านการ
ประมวลผลภาพเชิ ง ดิ จิ ทัล (Digital Image Processing)
หลายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเมล็ดข้าวเพื่อจาแนก
และตรวจสอบความผิ ด ปกติ และประเมิ น คุ ณภาพของ
เมล็ดข้าวโดยอัตโนมัติ ไพศาล [2] จาแนกสายพันธุ์ข้าว
จากภาพถ่ายข้าวเปลือก Phuvin Kongsawat และ Sorawat
Chivapreecha [3] วัด ความยาวและความกว้า งของเมล็ด
ข้าวตามแกนเอกและแกนโทของเมล็ดข้าวเพื่อประเมิ น
ขนาดและคุ ณ ภาพของเมล็ ด ข้า ว Wu และคณะ [4] ได้
พัฒ นาโปรแกรมบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ภาพ
ถ่ายภาพเมล็ดข้าวด้วยโทรศัพท์มือถือ การประยุกต์ใช้งาน
Machine learning ในการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าวจาก
ภาพถ่ายเมล็ดข้าวพบได้ในงานของ Hemad Zareiforoush
[5] และงานของ Ozan Aki และ Aydın Güllü [6]
จากงานวิจยั ที่กล่าวมา อุปสรรคสาคัญในการวิเคราะห์
ภาพถ่ายเมล็ดข้าวโดยใช้การประมวลผลภาพเชิงดิจิทลั คือ
เมื่ อ เมล็ด ข้าวมี การสัม ผัสกันจะทาให้การแยกส่ วนภาพ
เมล็ดข้าวมีความผิดพลาด ผลการวิเคราะห์ที่ตามมาจะเกิด
ความผิดพลาดได้ เพื่อป้องกันเมล็ดข้าวสัมผัสกัน ไพศาล
[2] , Phuvin Kongsawat และ Sorawat Chivapreecha
[3], Hemad Zareiforoush [5] และ Ozan Aki และ Aydın
Güllü [6] ใช้วิธีจ ัด เรี ย งเมล็ด ข้า วในภาพถ่ า ยไม่ ใ ห้ เ มล็ด
ข้าวสั ม ผัสกัน ในขณะที่ Chaladchai Siriwongkul และ
Pattarawit Polpinit [7] ใช้ถาดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้
เมล็ดข้าวเรี ยงตัวในแนวยาวและสัมผัสกันเฉพาะบริ เ วณ
ปลายของเมล็ดข้าว ทาให้การแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวทาได้
ง่ า ยขึ้ น นอกจากนี้ Yuan Yao [8] ได้พฒ
ั นาเครื่ อ งเขย่ า
เมล็ ด ข้า วเพื่ อ ให้ เ มล็ ด ข้ า วสั ม ผัส กัน น้ อ ยลงก่ อ นการ
บันทึกภาพเมล็ดข้าวเพื่อนาไปวิเคราะห์
อย่างไรก็ตามวิธีการจัดเรี ยงเมล็ดข้าวเป็ นวิธีการที่ทา
ได้ยากในทางปฏิบตั ิสาหรับระบบตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
ข้าวแบบอัตโนมัติ เนื่องจากการจัดเรี ยงเมล็ดข้าวด้วยมือจะ
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เมล็ดข้าวส่ วนใหญ่มีลกั ษณะโค้งนูน กล่าวคือ เป็ นรู ปทรง
ไม่ มี จุ ด เว้า ดัง นั้น การแยกส่ ว นเมล็ด ข้า วที่ สั ม ผัส กันได้
อย่ า งถู ก ต้อ ง ควรจะได้ผ ลลัพ ธ์ ที่ เ ป็ นรู ป ทรงที่ โ ค้ง นู น
เช่นกัน ขั้นตอนวิธีการแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน
โดยการอนุ รักษ์ความโค้งนู น ที่ น าเสนอในบทความนี้ มี
รายละเอียดดังนี้

NCCIT2020

แปลงเป็ นภาพขาวดาด้วยวิธีการ Intensity Thresholding
ดังแสดงในภาพที่ 2 (ข) ซึ่งภาพที่ได้จะมีสัญญานรบกวนที่
มี ล ัก ษณะเหมื อ นผงฝุ่ นขนาดเล็ ก กระจายอยู่ ทั่ว ภาพ
งานวิจยั นี้ได้ใช้ตวั กรองภาพแบบมัธยฐาน (Median filter)
เพื่อกาจัดสัญญาณรบกวนในลักษณะนี้ทาให้ได้ผลลัพธ์ดงั
แสดงในภาพที่ 2 (ค) หลังจากนั้นจึงเป็ นการหาเส้นขอบ
ของเมล็ ด ข้า วโดยการน าภาพขาวด าที่ ผ่ า นการก าจั ด
สั ญ ญาณรบกวนมาใช้เป็ นภาพตั้งต้นแล้ว ลบด้ว ยภาพที่
ผ่านการทา Erosion จะได้ภาพเส้นขอบของเมล็ดข้าว แต่
เนื่องจากเส้นขอบที่ได้ยงั มีบางส่ วนที่มีความหนามากกว่า
1 พิกเซล ดังนั้นขั้นตอนถัดมาจึงเป็ นการ Thinning เพื่อให้
ได้ภาพเส้นขอบของเมล็ดข้าวที่มีความหนา 1 พิกเซล ดัง
แสดงเป็ นตัวอย่างในภาพที่ 2 (ง)

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้น ตอนวิ ธีก ารแยกส่ ว นภาพเมล็ดข้า วที่ สั ม ผัสกันที่
นาเสนอในงานวิจยั นี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ดงั แสดง
ในภาพที่ 1 โดยเริ่ มจากการรับภาพ จากนั้นนาภาพที่ได้ทา
Preprocessing เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพของภาพและแปลง
ภาพที่ ได้เป็ นภาพเส้น ขอบของเมล็ดข้าว ขั้นตอนที่ สอง
เป็ นการแยกส่ วนภาพ (Segmentation) โดยเริ่ ม จากการ
ตรวจจับจุดเว้าที่ปรากฏบนเส้นขอบซึ่ งเกิดขึ้น ณ รอยต่อ
ของเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน หลังจากนั้นจึงเป็ นการจับคู่จุด
เว้า ที่ เ พื่ อ สร้ า งส่ ว นของเส้ น ตรงที่ ใ ช้ แ บ่ ง เมล็ ด ข้า วดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 2: ผลลัพธ์ของกระบวนการ Preprocessing ที่นาเสนอ
(ก) ภาพเฉดสีเทาของเมล็ดข้าว (ข) ภาพขาวดา (ค) ภาพหลังจากผ่าน
การกรองแบบมัธยฐาน (ง) ภาพเส้นขอบของเมล็ดข้าว
3.2 Segmentation

หลังจากได้ภาพเส้นขอบของเมล็ดข้าวแล้ว เส้นขอบ
ของเมล็ดข้าวที่อยูโ่ ดดๆ ส่วนใหญ่จะไม่มีจุดเว้าปรากฏบน
เส้ น ขอบ ยกเว้น ต าแหน่ ง ที่ เ ป็ นจมู ก ข้า วของบางเมล็ด
อาจจะแหว่ ง ไปท าให้ ป รากฏเป็ นจุ ด เว้า ขนาดใหญ่ ข้ ึ น
ในทางตรงกันข้าม เส้นขอบของเมล็ดข้าวที่สัมผัสกันจะมี
จุดเว้าที่มียอดแหลมปรากฏบนเส้นขอบ 1 คู่ต่อการสัมผัส
กัน 1 จุดดังแสดงในภาพที่ 2 (ง) ดังนั้นคู่จุดเว้าที่ปรากฏบน
เส้นขอบของเมล็ดข้าวสามารถใช้เป็ นจุดอ้างอิงในการแยก
ส่ วนภาพเมล็ดข้าวที่ สัมผัสกันได้ ขั้นตอนการแยกส่ วน
ภาพเมล็ ด ข้ า วที่ สั ม ผัส กั น ประกอบด้ ว ยการตรวจจับ
ตาแหน่ งของจุดเว้าบนเส้นขอบของเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน
และตามด้วยการจับคู่จุดเว้าเพื่อสร้ างส่ วนของเส้นตรงที่
เชื่อมระหว่างจุดเว้าคู่น้ นั และนาไปใช้ในการแบ่งเมล็ดข้าว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพที่ 1: ขั้นตอนวิธีการแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกันที่
นาเสนอในงานวิจยั นี้
3.1 Preprocessing

ขั้นตอนนี้ เป็ นการเตรี ยมข้อมูลภาพให้เหมาะสมก่อน
จะนาไปใช้กระบวนการแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน
โดยเริ่ มจากการแปลงภาพเมล็ดข้าวต้นฉบับที่เป็ นภาพสี
RGB ให้ เ ป็ นภาพเฉดสี เ ทาดังแสดงในภาพที่ 2 (ก) แล้ว
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c. พิกเซลที่ถูกตัดสิ นให้เป็ นจุดเว้า คือพิกเซลที่

Concave Point Detection

การตรวจจับจุดหักมุมบนเส้นขอบของเมล็ดข้าวที่ใช้
ในงานวิจยั นี้มีหลักการคือ เริ่ มจากภาพเส้นขอบของเมล็ด
ข้ า ว ที่ มี ค ว า ม ห น า 1 พิ ก เ ซ ล ก า ห น ด ใ ห้ พิ กเ ซล
pi ( xi , yi ) เป็ นพิกเซลบนเส้นขอบของเมล็ดข้าวที่ถูก
เรี ยงลาดับหมายเลขให้เป็ น Circular Path  p1 , , pN 
พิจารณา Path ย่อยบนเส้นขอบของเมล็ดข้าว จากพิกเซล
pn − w ไปถึ ง พิ ก เซล pn + w คื อ  pn − w , , pn + w  โดยมี
พิ ก เซล pn เป็ นพิ ก เซลศู น ย์ก ลางของ Path ย่ อ ย จุ ด
Centroid C n ของ Path ย่อยนี้สามารถคานวณได้จาก

จุด C n อยู่บนฉากหลัง และมีค่า d n > Thd และ d n เป็ น
Local maxima กล่าวคือ d n  d n −1 และ

(ก)

n+ w
1  n+w

Cn = ( x , y ) =
  xk ,  yk  (1)
2w + 1  k = n − w k = n − w 

Cn ข อ ง

Path

C n ถึ ง p n

จาก

สมการ

2

d n = (x - xn ) +(y - yn )

(ข)

บนเส้นขอบของเมล็ดข้าว (ก) บริ เวณที่เส้นขอบมีความโค้งน้อย (ข)
บริ เวณที่เส้นขอบมีจุดเว้าปรากฏอยู่
Concave Point Matching

ในการจับคู่จุดเว้านั้น อาศัยสมมุติฐานที่ ว่าเมล็ดข้าว
ส่ วนใหญ่ จ ะมี ล ั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ คอนเวกซ์ ฮั ล ล์
( Convex Hull) ซึ่ งหมายถึ ง รู ป ทรงที่ ป ระกอบด้ ว ยมุ ม
ภายในทุกมุมมีขนาด  180 กล่าวคือ เป็ นรู ปทรงที่ไม่มีจดุ
เว้า ดังนั้นการจับคู่จุดเว้าที่ถูกต้องจะต้องให้ผลการแยก

ภาพที่ 4: ตัวอย่างจุดเว้าที่ตรวจจับได้โดยใช้ข้นั ตอนวิธีที่
นาเสนอโดยใช้ w = 5 และ Thd = 1.5

ส่ วนภาพเมล็ดข้าวที่เป็ นชิ้นส่ วนที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
คอนเวกซ์ ฮัล ล์ม ากที่ สุ ด เพื่ อ เป็ นการอนุ รั กษ์คุ ณ สมบัติ
ความโค้งนูนของเมล็ดข้าว

pn-w ,…, pn+w ตามสมการที่ 1

b. ค านวณหาระยะทางจากจุ ด

d n > d n+1

ภาพที่ 3: จุด Centroid Cn และจุดศูนย์กลาง pn ของ Path

โดยทั่ว ไปถ้า Path  pn−w , , pn+ w  มี ค วามโค้ง น้อย
จุด Centroid Cn จะอยู่ใกล้เคียงกับจุด pn ดังแสดงใน
ภ า พ ที่ 3 ( ก ) ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม ถ้ า ห า ก Path
 pn−w , , pn+ w  เป็ นส่ วนของเส้นขอบของเมล็ดข้าว
ที่ มี จุ ด หั ก มุ ม ปรากฏอยู่ ดั ง แสดงในภาพที่ 3 (ข) จุ ด
Centroid C n จะอยู่ห่างจาก pn มาก ดังนั้นเราสามารถใช้
ขนาดของระยะขจัดระหว่างจุด Centroid Cn กับพิกเซล
ศู น ย์ ก ลาง pn ของ Path  pn−w , , pn+ w  ในการ
ตรวจจั บ จุ ด หั ก มุ ม บนเส้ น ขอบของเมล็ ด ข้ า วได้ ใน
ขณะเดียวกันการตรวจสอบว่าจุดหักมุมที่ได้เป็ นจุดเว้าหรื อ
จุดนู นพิจารณาจาก ถ้าจุด Cn ตั้งอยู่บนฉากหลังแสดงว่า
จุดหักมุมนั้นเป็ นจุดเว้า แต่ถ้าจุด Cn ตั้งอยู่ภายในเมล็ด
ข้าวแสดงว่า จุดหักมุมนั้นเป็ นจุดนู น สรุ ปขั้นตอนวิธีใน
การตรวจจับจุดเว้าบนเส้นขอบที่ใช้ในงานวิจยั นี้มีดงั นี้
1. กาหนดให้ p1 , p2 ,…, pN เป็ นพิกเซลบนเส้นขอบ
ของเมล็ดข้าวที่เรี ยงลาดับเป็ น Circular path
2. สาหรับพิกเซล p n แต่ละพิกเซล ( n = 1,…, N )
a. ค า น ว ณ ห า จุ ด Centroid

NCCIT2020

กาหนดให้จุด C และ C  เป็ นจุดเว้าบนเส้นขอบของ
เมล็ดข้าว โดยมีจุด L และ L และจุด R และ R บนเส้น
ขอบของเมล็ดข้าวเป็ นจุดที่ประกอบเป็ นแขนด้านซ้ายและ

2
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แขนด้านขวาของมุมที่จุดเว้าทั้งสองตามลาดับ จะได้ LCR


และ LC R แทนมุ ม ที่ จุ ด เว้า ทั้ง สอง เมื่ อ ใช้ ส่ ว นของ
เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดเว้าทั้งสองในการแยกส่ วนภาพ
จะเกิ ด ชิ้ น ส่ วนขึ้ น 2 ชิ้ น โดยชิ้ น ส่ วนแรกจะมี Path

ภาพที่ 6: ตัวอย่างการจับคู่จุดเว้าที่ไม่ถูกต้อง

LCC R  เป็ นเส้นขอบที่เกิดขึ้นใหม่ขณะที่อีกชิ้นส่ วนจะมี

Path RCC L เป็ นเส้ น ขอบที่ เ กิ ด ขึ้ นใหม่ เพื่ อ ที่ จ ะให้
ชิ้ น ส่ ว นที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เ ป็ นคอนเวกซ์ ฮัล ล์ มุ ม ภายในที่




เกิ ดขึ้นใหม่ทุกมุม กล่าวคือ มุม LCC  , CC R ,



RCC 

ภาพที่ 7: ตัวอย่างผลลัพธ์การแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน



และ CC L จะต้องมีขนาด  180 ดังแสดงเป็ นตัวอย่างใน


ภาพที่ 5 ซึ่ งเป็ นการจับคู่จุดเว้าที่ถูกต้อง จะพบว่า LCC  ,




CC R , RCC 



และ CC L ทั้ งหมดมี ข นาด  180
ในทางตรงกันข้ามหากการจับคู่ จุดเว้าไม่ถูกต้อง จะมีบาง
มุมบนเส้นขอบที่เกิดใหม่มีขนาด  180 ดังแสดงในภาพ
ที่ 6 ซึ่งมีมุม



LCC 



และ CC R ที่มีขนาด

 180

เมื่ อ อาศัย หลักการจับ คู่ จุ ด เว้า C และ C  ที่ กล่ าวมา
ข้างต้น เราสามารถจะใช้ส่วนของเส้นตรงที่เชื่ อมระหว่าง
C และ C  ในการแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวที่ สัมผัสกันได้

ภาพที่ 8: ภาพถ่ายเมล็ดข้าวขาวที่ใช้งานวิจยั นี้

ทั้ง นี้ การจับคู่จุดเว้า จะพิ จารณาจากคู่ของจุดเว้าทุกจุด ที่
เป็ นไปได้ที่อยู่ภายในกลุ่มของเมล็ดข้าวที่ติดกันเป็ นกลุ่ม
เดียวกัน แล้วหาคู่ของจุดเว้าที่ให้ผลลัพธ์การแบ่งส่ วนภาพ
ที่ มี มุ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ทุ ก มุ ม มี ข นาด

 180

และระยะ

ระหว่าง C และ C  มี ขนาดสั้นที่ สุด เมื่ อจับคู่จุดเว้าได้
แล้ว ขั้น ตอนถัด มาจึ งเป็ นการแยกส่ ว นภาพเมล็ด ข้าวที่
สัมผัสกันโดยใช้ส่วนของเส้นตรงที่เชื่ อมระหว่างคู่ จุดเว้า
เป็ นเส้นแบ่งเมล็ดข้าวดังแสดงเป็ นตัวอย่างในภาพที่ 7
ภาพที่ 9: ภาพถ่ายเมล็ดข้าวกล้องที่ใช้งานวิจยั นี้

ภาพที่ 5: ตัวอย่างการจับคู่จุดเว้าที่ถูกต้อง
ภาพที่ 10: ตัวอย่างผลลัพธ์การแยกส่วนภาพถ่ายเมล็ดข้าวขาว
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ตารางที่ 1: ผลการตรวจจับจุดเว้าบนเส้นขอบของเมล็ดข้าวขาว

ภาพที่ 11: ตัวอย่างผลลัพธ์การแยกส่วนภาพถ่ายเมล็ดข้าวกล้อง

ภาพที่

จานวนจุดเว้าจริ งที่เกิดจาก
การสัมผัสกันของเมล็ดข้าว

True Positive

1
2
3
4
รวม

284
394
402
1,048
2,128

281
392
392
1,024
2,089

จานวนจุดเว้าทีต่ รวจพบ
False Negative False Positive

3
2
10
24
39

0
2
2
1
5

ตารางที่ 2: ผลการแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวขาวที่สัมผัสกัน
ลาดับ
1
2
3
4
รวม

4. ผลการดาเนินงาน
ภาพที่ 8-9 (ก)-(ง) เป็ นภาพตั้งต้นขนาด 2400×3400
พิกเซลที่ ใช้ในการทดลองซึ่ งเป็ นภาพถ่ ายเมล็ดข้าวขาว
และข้าวกล้อ งหอมมะลิ จ านวน 5, 10, 10 และ 25 กรั ม
ตามล าดั บ ที่ ถู ก โปรยลงบน Glass plate ของเครื่ อง
Scanner ยี่ห้อ Epson รุ่ น Perfection V39 และสแกนภาพ
ที่ความละเอียด 300 DPI ผลการทดลองการตรวจจับจุดเว้า
และการแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวที่สัมผัสกันโดยใช้วิธีการที่
นาเสนอในงานวิจยั นี้ แสดงไว้ในตารางที่ 1-4 ตามลาดับ
ผลการทดลองในตารางที่ 1 และตารางที่ 3 พบว่าวิธีการ
ตรวจจับจุดเว้าที่นาเสนอโดยใช้ค่า w = 5 และ Thd = 1.5
ให้ผลลัพธ์ที่ ดีที่สุดสาหรับภาพที่ความละเอียด 300 DPI
โดยสามารถตรวจจับ จุดเว้าของข้าวขาวได้ถูกต้องให้ผล
เป็ น True Positive (จุดที่เป็ นจุดเว้าจริ งและถูกตรวจจับได้
จริ ง) จานวน 2,089 จุด จากจุดเว้าทั้งหมด 2,128 จุด คิดเป็ น
ร้อยละของความถูกต้อง 98.16 และสามารถตรวจจับจุดเว้า
ของข้าวกล้องได้ถูกต้องให้ผลเป็ น True Positive จานวน
1,626 จุด จากจุดเว้าทั้งหมด 1,652 จุด คิดเป็ นร้อยละของ
ความถูกต้อง 98.42 ในขณะเดียวกัน จากผลการทดลองใน
ตารางที่ 2 และตารางที่ 4 พบว่าการแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าว
ที่สัมผัสกันโดยใช้วิธีการที่นาเสนอสามารถแยกส่ วนภาพ
เมล็ดข้าวขาวที่สัมผัสกันได้อย่างถูกต้อง ให้ผลเป็ น True
Positive (เมล็ ด ข้า วสั ม ผัส กัน จริ ง และถู ก แบ่ ง ด้ว ยวิ ธี ที่
น าเสนอได้จ ริ ง ) จ านวน 999 เมล็ ด จากจ านวนเมล็ ด ที่
สั ม ผัส กัน ทั้งหมด 1,064 เมล็ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละของความ
ถูกต้อง 93.89 และสามารถแยกส่ วนภาพเมล็ดข้าวกล้องที่
สัมผัสกันได้อย่างถูกต้อง ให้ผลเป็ น True Positive จานวน
790 เมล็ด จากจานวนเมล็ดที่สัมผัสกันทั้งหมด 826 เมล็ด
คิดเป็ นร้อยละของความถูกต้อง 95.64

จานวนเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน
142
197
201
524
1,064

จานวนเมล็ดข้าวที่แยกส่วนได้ถกู ต้อง
133
189
191
486
999

ความถูกต้อง
93.66%
95.93%
95.02%
92.74%
93.89%

ตารางที่ 3: ผลการตรวจจับจุดเว้าบนเส้นขอบของเมล็ดข้าวกล้อง
ภาพที่

จานวนจุดเว้าจริ งที่เกิดจาก
การสัมผัสกันของเมล็ดข้าว

True Positive

1
2
3
4
รวม

186
372
410
684
1,652

184
366
405
671
1,626

จานวนจุดเว้าทีต่ รวจพบ
False Negative False Positive

2
6
5
13
26

2
6
4
1
13

ตารางที่ 4: ผลการแยกส่วนภาพเมล็ดข้าวกล้องที่สัมผัสกัน
ลาดับ
1
2
3
4
รวม

จานวนเมล็ดข้าวที่สัมผัสกัน
93
186
205
342
826

จานวนเมล็ดข้าวที่แยกส่วนได้ถกู ต้อง
87
175
194
334
790

ความถูกต้อง
93.54%
94.08%
94.63%
97.66%
95.64%

สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดความผิดพลาดคือ จุดเว้าบางจุด
ไม่ลึกมากพอ ดังแสดงในภาพที่ 12 (ก) ทาให้ไม่สามารถ
ตรวจจับได้และเกิดผลลัพธ์แบบ False Negative (จุดที่เป็ น
เว้าจริ งแต่ไม่สามารถตรวจจับได้) ในขณะที่สาเหตุรองทา
ให้เกิดผลลัพธ์แบบ False Positive (จุดที่ไม่ใช่จุดเว้าจริ งที่
เกิดจากการสัมผัสกันของเมล็ดข้าวแต่ถูกรายงานว่าเป็ นจุด
เว้า) ซึ่ งพบไม่บ่อยคือ จุดเว้าในบริ เวณที่เป็ นจมูกของเมล็ด
ข้าวที่แหว่งถูกรวมเข้าไปในผลลัพธ์การตรวจจับจุดเว้าด้วย
ดั ง แสดงในภาพที่ 12 (ข) นอกจากนี้ ยัง มี ก รณี ที่ ก าร
ตรวจจับจุดเว้าถูกต้อง แต่การจับคู่จุดเว้าผิดพลาดเนื่องจาก
ทิศทางของจุดเว้าเบี่ยงเบนไปจากแนวยาวของเมล็ดข้าวจน
ไม่สามารถจับคู่จุดเว้าได้ดงั ภาพที่ 12 (ค)
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การตรวจจับและจาแนกยานพาหนะ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกจากกล้องวีดิโอรักษา
ความปลอดภัย กรณีศึกษาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
Detection and Classification of vehicles using deep learning of Khonkaen
International Convention and Exhibition Center’s surveillance camera
ปรเมศวร์ ทองชมภู (Paramet Thongchomphu)1และ สายยัญ สายยศ (Saiyan Saiyod)2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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บทคัดย่อ

resolve this problem. Although the parking is built

ปั จจุบันยานพาหนะมีจานวนมากขึน้ ทุกวัน ทาให้ พืน้ ที่
จอดน้ อยลง เกิ ดปั ญหาที่จอดไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการ
จึงมีการสร้ างที่จอดยานพาหนะเพิ่มเพื่อรองรั บ ถึงจะมีการ
สร้ างที่จอดเพิ่มขึน้ แต่ กย็ ังมีหลายแห่ งที่ยังประสบปั ญหาที่
จอดไม่ เพียงพอ เช่ นเดียวกับปั ญหาที่เกิ ดขึน้ กับพื ้นที่ จอด
ของศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ านานาชาติ ขอนแก่ น
(KICE) ซึ่ งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการบริ หารจัดการพืน้ ที่
จอดที่ไม่ ดีพอ คงเป็ นเรื่ องดีถ้ามีระบบอัตโนมัติเข้ ามาช่ วย
ในการตรวจสอบจ านวนยานพาหนะโดยไม่ ต้ อ งอาศั ย
แรงงานมนุษย์ ในการดาเนินการ ซึ่ งมีโอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาดได้ สูง งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาระบบ
ตรวจจั บ และจ าแนกยานพาหนะจากกล้ อ งวี ดิ โ อรั ก ษา
ความปลอดภั ย โดยน าเทคนิ คการเรี ยนรู้ เชิ ง ลึ ก และ
โครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันมาประยุกต์ ใช้ ใน
การพั ฒ นาระบบ ผลการวิ จั ย พบว่ า การน าโครงข่ าย
ประสาทเที ยมแบบแบบคอนโวลูชัน ssd_mobilenet_v2
มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการตรวจจับและจาแนกยานพาหนะ
ทั้งในภาพนิ่งและภาพวีดิโอ
คาสาคัญ: การตรวจจับและจาแนกยานพาหนะ การเรี ยนรู ้
เชิงลึก การประมวลผลภาพ โครงข่ายประสาท
เทียมแบบแบบคอนโวลูชนั

increasingly but there are still many places that
there is insufficient parking, as well as the parking
problem at the Khon Kaen International Convention
and Exhibition Center (KICE) which is partly caused
by insufficient management of parking areas.

It

would be a good thing to have an automated system
to help monitor the number of vehicles without
human labour to operate, which has a high chance
for making a mistake. The purposes of this research
were to develop vehicle detection and classification
system based on surveillance cameras using deep
learning techniques, and Convolutional Neural
Networks to be applied in system development. The
results of the study indicated that the Convolutional
Neural Networks, SSD Mobilenet V2 was highly
effective in detecting and classifying vehicles in both
still images and video images.
Keywords: Vehicle Detection and Classification,
Deep Learning, Image Processing,
Convolutional Neural Network

1. บทนา
พื้นที่จอดยานพาหนะถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นพื้นฐานของ
ระบบการขนส่ ง ซึ่ งยานพาหนะทุ ก ชนิ ดเมื่ อ สิ้ น สุ ด การ
เดินทางแล้วจาเป็ นต้องมีสถานที่ จอดรองรับ ศูนย์ประชุม
แ ล ะ แ ส ด งสิ น ค้ า น าน าช าติ ข อ น แ ก่ น ( KICE) ก็
เช่นเดียวกัน ได้มีสถานที่จอดไว้รองรับบุคคลภายนอกที่มา
ติดต่อประสานงานหรื อลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การ และจาก
การศึกษาพบว่าบางช่วงเวลามีผูใ้ ช้บริ การจานวนมาก ทา

Abstract
Currently, the number of vehicles is increasing
every day, resulting in less parking place. There is a
problem with insufficient parking place, therefore,
the additional parking place is built to support to
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ให้พ้ืนที่จอดไม่เพียงพอและถ้าเจ้าหน้าที่ที่ ให้บริ การด้าน
การจัดการพื้นที่จอดไม่สามามารถให้บริ การได้ทนั ท่วงที
มักจะมีปัญหาในการหาที่จอด
จึ งไ ด้ มี ก ารศึ ก ษ าระบ บ ต รวจจั บ แ ล ะจ าแ น ก
ยานพาหนะที่ เข้ามาใช้บริ การ เพื่อหาข้อมูลแต่ละงานว่ามี
ปริ มาณมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการจัดการพื้นที่จอดให้เพียงพอ ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคนิ ค ต่ างๆทางคอมพิ วเตอร์ ช่ วยให้ การตรวจจับ และ
จาแนกยานพาหนะทาได้อ ย่างอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งอาศัย
แรงงานมนุ ษย์ในการดาเนิ นการและมีโอการผิดพลาดได้
สู ง
โดยเทคนิ คการตรวจจับและแยกแยะวัตถุใ นภาพ บน
ภาพนิ่ ง หรื อภาพเคลื่ อ นไหวมี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ใน
ปัจจุบนั ช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถวิเคราะห์จาแนกวัตถุต่างๆ
ที่สนใจ ซึ่ งเทคนิ คเกี่ยวกับ การตรวจจับและแยกแยะวัตถุ
ในภาพ ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในงานหลายๆด้าน อาทิเช่น
การตรวจจับ การการจราจรบนท้อ งถนน [1] การจาแนก
ภาพแมมโมแกรมโดยการประมวลผลภาพ [2] เป็ นต้น
งานวิ จั ย นี้ ได้ น าเทคนิ คการเรี ยนรู ้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep
Learning) ควบคู่กบ
ั โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน (Convolutional Neural Network) ในการตรวจจับ
และจ าแนกประเภทยานพาหนะ จากกล้อ งวี ดิ โ อรั กษา
ความปลอดภัย เพื่ อ น าข้อ มู ลที่ ได้ไปประยุกต์ ใช้ในการ
ตรวจจับ และแยกประเภทยานพาหนะที่ เข้ามาใช้บ ริ การ
ภายในศูนย์ป ระชุ มและแสดงสิ นค้านานาชาติ ขอนแก่ น
(KICE) ใน ส่ วน ถั ด ไป ข อ งบ ท ค วาม จะ อ ธิ บ ายถึ ง
วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เทคนิ ค และอัลกอลิ ทึมที่ เลื อกใช้
วิธีการดาเนินงานวิจยั ผลการดาเนินงานวิจยั และสรุ ป
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2.2 การเรียนรู้เชิงลึก
เป็ นเท คนิ คหนึ่ งทางด้ า น การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง
(Machine Learning) [4] ที่ ถูกพัฒ นาขึ้นมาอยู่บนพื้นฐาน
ของโครงข่ า ยไร้ ส ายประสาทเที ยมแบบลึ ก (Deep
Artificial Neural Networks) [5] เทคนิ ค ของการเรี ย นรู ้
เชิ ง ลึ กได้ถู ก น าไปใช้แ ก้ปั ญ หาหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ เกี่ ย ว กั บ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ( Artificial
Intelligence) [6] และการประมวลผลรู ปภาพ (Image
Processing)

ภาพที่ 1: การจาแนกวัตถุในภาพ
2.3 Convolutional Neural Network
Convolutional

Neural

Network

(CNN) [7]

โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั เป็ นโครงข่ายประสาท
เทียมหนึ่งในกลุ่ม Bio-Inspired โดยจะจาลองการมองเห็น
ของมนุ ษย์ที่มองพื้นที่ เป็ นที่ ย่อยๆ และนากลุ่มของพื้นที่
ย่อยๆมาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่ งที่เห็ นอยู่เป็ นอะไร การมอง
พื้ น ที่ ย่อ ยของมนุ ษ ย์จะมี การแยกคุ ณ ลักษณะ (feature)
ของพื้นที่ยอ่ ยนั้น เช่น ลายเส้น และการตัดกันของสี CNN
จะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่ วนใหญ่ๆ ได้แก่ Hidden layers
หรื อ Feature extraction และ Classification

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1 ตรวจจับวัตถุในภาพ (Object Detection)
คื อ เทคนิ ค อย่ า งหนึ่ งทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ วิ ทั ศ น์
(Computer Vision) และการประมวลผลภาพ (Image
Processing) [3] ที่ถูกนามาใช้ในการตรวจจับขอบเขตของ
วัตถุ หรื อสิ่ งที่เราสนใจในสื่ อดิจิทลั วัตถุในภาพแต่ละชิ้น
จะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ก่อนที่จะถูกวิเคราะห์
และสรุ ปผลออกมาเป็ นวัตถุประเภทใดๆ

ภาพที่ 2: Convolutional Neural Network Architecture
ที่มา: https://towardsdatascience.com

2.4 SSD (Single Shot multibox Detector)
SSD (Single Shot multibox Detector) [8] เป็ นเทคนิ ค
ประมวลผลรู ป ภาพ ถู ก ใช้ในการวิเคราะห์ ขอบเขตของ
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วัตถุยานพาหนะโดยอาศัยการจับกลุ่มของคุณลักษณะย่อย
ต่างๆ ของแต่ละวัตถุ ในภาพและทาการวิเคราะห์คะแนน
เพื่อกาหนดขอบเขตของแต่ละวัตถุออกมาซึ่งสามารถนามา
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ไปที่เรี ยกว่า Shape Tensor จะมาจากอะไรก็ได้ท้ งั ข้อมูลที่
ป้อนเข้าไป การคานวณทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน graph คือ
ลาดับของการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ในแต่ลาดับก็มีชื่อ
เรี ยกว่ า OP Node และแต่ ล ะ OP Node ก็ เ ชื่ อ มถึ ง กั น
Graph เป็ นโครงสร้างของตัวประมวลตัวและการเชื่ อมต่อ
กั น ระหว่ า ง Node และในแต่ ล ะ Node ก็ มี Tensor อยู่
มากมายที่รอประมวลผล

ประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก
ภาพที่ 3: SSD (Single Shot multibox Detector) Architecture
ที่มา: https://github.com/enginBozkurt/Object_Detection

2.5 MobileNet
MobileNet [9] เป็ นโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกแต่
มีขนาดที่เล็กกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกทัว่ ๆ ไป
เพื่ อ ให้ ส าม ารถ น าโม เด ล ไป ใช้ ง าน บ น อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก อาทิเช่น สมาร์ทโฟนหรื อ แท็บ เลต
อาจจะมี ความแม่นยาน้อยกว่าโมเดลเต็มรู ปแบบที่ เป็ นที่
นิยม แต่ก็แลกมากับ Latency ที่นอ้ ยลง และขนาดที่เล็กลง
มาก ส่งผลให้ใช้การประมวลผลน้อยลง

ภาพที่ 5: Tensor in TensorFlow
ที่มา: https://www.tensorflow.org

3 วิธีการดาเนินงานวิจัย
ผูว้ ิจยั มีจุดประสงค์ที่จะนาเทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิงลึกและ
เทคนิ คต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใ นการตรวจจับและจาแนก
ยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริ การภายในศูนย์ประชุมและแสดง
สิ นค้านานาชาติ ขอนแก่น งานวิจยั นี้ ได้ใช้ภาพจากกล้อง
วีดิโอรักษาความปลอดภัยจานวน 2 จุด ที่มีท้ งั ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวมาทาการทดสอบ โดยทาการเน้นไปที่การ
ตรวจจับ ยานพาหนะประเภทต่ างๆ แบ่ งเป็ น 6 ประเภท
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถเก๋ ง รถตู้ รถบรรทุก
และรถโดยสาร จึ งได้อ อกแบบการดาเนิ น ออกแบบการ
ด าเนิ น งาน วิ จั ย ไว้ ดั ง นี้ 1.การเก็ บ รวม รวม ข้ อ มู ล
ยานพาหนะ 2.การสร้ างจุ ด กาหนดขอบเขตวัต ถุ 3.การ
ฝึ กฝนชุ ดข้อ มูล 4.การทดสอบกับ ภาพนิ่ ง 5.ทดสอบกับ
ภาพวิดีโอ 6.การวิเคระห์ผลการทดลอง
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลยานพาหนะ
รวบรวมข้อมูลภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่ได้จาก
อินเทอร์ เน็ตและจากกล้องวงจรปิ ดของศูนย์ประชุมและ
แสดงสิ นค้านานาชาติ ขอนแก่ น จานวน 2 จุด เพื่อนามา
เป็ นข้อมูลในการประมวลผล จานวนทั้งสิ้น 2,660 ภาพ

ภาพที่ 4: MobileNet Architecture
ที่มา: https://github.com/Zehaos/MobileNet
2.6 TensorFlow
TensorFlow [10 ] คื อ Deep Learning Library ของ
Google มาจากชื่ อ เฟรมเวิ ร์ ก ที่ ถู ก น ามาพัฒ นาต่ อ อย่ า ง
Tensor การค าณวนทั้ ง หมดจึ ง เกี่ ย วข้ อ งเวกเตอร์

และ
เมทริ กซ์ ห ลายมิ ติ ที่ มี ข้ อ มู ล จุ อ ยู่ ห ลากหลายชนิ ด ค่ า
ทั้งหมดในหนึ่ ง Tensor จะมีขนาดของข้อมูลแตกต่างกัน
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3.2 สร้ างจุดกาหนดขอบเขตวัตถุ
การสร้ า งจุ ด ก าหนดขอบเขตวัต ถุ หรื อ Labeling
Picture คื อ การท า Markup Language (.XML) เพื่ อ บอก
ว่ าวัต ถุ น้ ี คื อ อะไร ในการ Training Data โดยจะท าการ
Mapping ชื่อ Class Name (วัตถุ) กับ Class ID
ท าการจัด กลุ่ ม ชุ ด ข้อ มู ล ภาพยานพาหนะ ตารางที่ 1
แบ่งประเภทยานพาหนะออกเป็ น 6 ประเภท
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3.3 การฝึ กฝนชุดข้ อมูล
งานวิจยั นี้ ได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน (CNN) และฝึ กฝนชุดข้อมูลเข้ากับ TensorFlow ผ่าน
Google Colab จานวน 200,000 รอบ เพื่อความแม่นยาใน
การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพ ภาพที่ 8 กราฟที่ ไ ด้ จ าก
TensorBoard จ ะ สั ง เก ต ไ ด้ ว่ ายิ่ ง มี ก าร ฝึ ก ฝ น ม าก
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะมีนอ้ ยตามลาดับ

ภาพที่ 8: ภาพกราฟแสดงข้อมูล BoxClassifierLoss

ภาพที่ 6: ภาพยานพาหนะประเภทต่างๆ
ตารางที่ 1: ตารางแสดงการแบ่งประเภทยานพาหนะ
ประเภทยานพาหนะ
จานวนภาพ
รถจักรยานยนต์
450
รถกระบะ
860
รถเก๋ ง
580
รถตู้
235
รถบรรทุก
335
รถโดยสาร
200

ภาพที่ 9: ภาพการตรวจจับยานพาหนะจาก TensorBoard

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

Create Label Map ภาพยานพาหนะโดยใช้โปรแกรม
LabelImg แล้ว แบ่ ง ภาพเป็ นชุ ด ข้อ มู ล ส าหรั บ ฝึ ก 90 %
(Training Data) และ 10 % ส าหรั บ ชุ ด ข้ อ มู ล ทดสอบ
(Testing Data)

4.1 การทดสอบกับภาพนิง่
ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการฝึ ก (Training Data) ในแต่ ล ะ
โครงข่ ายประสาทเที ย มมาท าการทดสอบเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิภาพกับภาพนิ่ง โดยการนารู ปภาพทั้งหมด 2,660
ภาพ ท าการเรี ยนรู ้ กับ โครงข่ายประสาทเที ยมแบบคอน
โวลูชัน ตารางที่ 2 ตารางแสดงประสิ ทธิ ภาพการท างาน
ของโครงข่ายประสาทเที ยมทั้ง 3 แบบที่ เป็ นที่ นิยม [11]
โ ด ย เริ่ ม จ าก โ ค ร ง ข่ าย ป ร ะ ส าท เที ย ม แ บ บ ที่ 1
faster_rcnn_resnet50 มี ค่าความแม่น ยาเฉลี่ ย 30 ใช้เวลา
ในการทางาน 89 มิลลิวินาที ต่อมาโครงข่ายประสาทเทียม
แบบที่ 2 ssd_inception_v3 มี ค่าความแม่นยาเฉลี่ ย 24 ใช้

ภาพที่ 7: ตัวอย่างภาพยานพาหนะที่ผ่านการทา Labeling Picture
89
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เวลาในการท างาน 42 มิ ลลิ วิน าที และสุ ด ท้ายโครงข่ าย
ประสาทเที ย มแบบที่ 3 ssd_mobilenet_v2 มี ค่ า ความ
แม่นยาเฉลี่ย 22 ใช้เวลาในการทางาน 31 มิลลิวินาที
ตารางที่ 2: ตารางเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการทางานของ CNN
Model name
faster_rcnn_resnet50
ssd_inception_v3
ssd_mobilenet_v2

Speed
(ms.)
89
42
31

COCO
mAP[^1]
30
24
22

ตารางที่ 4 ได้ แ สดงผลการตรวจจั บ และจ าแนก
ยานพาหนะด้วยกล้องวีดิโอจุดที่ 2 จากการทดลองพบว่ามี
จานวนผลการตรวจจับยานพาหนะจานวนทั้งสิ้ น 85 คัน
ทาการทดสอบภาพวีดิโอ มีจานวนรถจักรยานยนต์ในภาพ
ที่ถูกพบแบบถูกต้องตามประเภทจานวนทั้งสิ้ น 16 คัน คิด
เป็ นจานวน 100% จานวนรถกระบะในภาพที่ ถูกพบแบบ
ถูกต้องตามประเภทจานวนทั้งสิ้ น 24 คัน คิดเป็ นจานวน
100% จ านวนรถเก๋ ง ในภาพที่ ถู ก พบแบบถู ก ต้อ งตาม
ประเภทจ านวนทั้ งสิ้ น 35 คั น คิ ด เป็ นจ านวน 100%
จ านวนรถตู้ใ นภาพที่ ถู ก พบแบบถู ก ต้อ งตามประเภท
จ านวนทั้ ง สิ้ น 4 คัน คิ ด เป็ นจ านวน 66.67% จ านวน
รถบรรทุกในภาพที่ถูกพบแบบถูกต้องตามประเภทจานวน
ทั้ง สิ้ น 3 คัน คิ ด เป็ นจ านวน 75% ในขณะที่ มี จ านวน
ยานพาหนะที่ ระบุประเภทผิดพลาดคือ รถตู้จานวน 2 คัน
คิดเป็ น 33.33% และรถบรรทุกจานวน 1 คัน คิดเป็ น 25%
ตารางที่ 4: ตารางแสดงผลการตรวจจับและจาแนกยานพาหนะจาก

Outputs
Boxes
Boxes
Boxes

4.2 การทดสอบกับภาพวิดีโอ
เลื อ กโครงข่ า ยประสาทเที ย มที่ มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
ความเร็ วและขนาดที่ ดีที่สุด ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้เลือกที่
จะนาโครงข่ายประสาทเทียมแบบ ssd_mobilenet_v2 มา
ทาการทดสอบกับวีดิโอจากกล้องวงจรปิ ด 2 จุด จานวนจุด
ละ 10 ชุ ด ชุ ด ละ 1 นาที รวม 20 นาที ในตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4 เป็ นตารางแสดงผลการตรวจจับ และจ าแนก
ยานพาหนะจากภาพวีดิโอ
ตารางที่ 3 ได้ แ สดงผลการตรวจจั บ และจ าแน ก
ยานพาหนะด้วยกล้องวีดิโอจุดที่ 1 จากการทดลองพบว่ามี
จานวนผลการตรวจจับยานพาหนะจานวนทั้งสิ้ น 76 คัน
ถู ก แ บ่ ง อ อ ก เป็ น ป ร ะ เภ ท ต่ างๆ 6 ป ร ะ เภ ท ดั ง นี้
รถจักรยานยนต์จานวน 8 คัน รถกระบะจานวน 22 คัน รถ
เก๋ งจานวน 25 คัน รถตูจ้ านวน 11 รถบรรทุกจานวน 6 คัน
และโดยสารจานวน 4 คัน เมื่ อทาการทดสอบภาพวี ดิโอ
พบว่าระบบสามารถตรวจจับและจาแนกยานพาหนะได้ทุก
ประเภทถูกต้อง 100 %
ตารางที่ 3: ตารางแสดงผลการตรวจจับและจาแนกยานพาหนะ

ภาพวิดีโอจุดที่ 2

ประเภท
ยานพาหนะ
จักรยานยนต์
กระบะ
เก๋ ง
ตู้
บรรทุก
โดยสาร

จากภาพวีดิโอจุดที่ 1

ประเภท
ยานพาหนะ
จักรยานยนต์
กระบะ
เก๋ ง
ตู้
บรรทุก
โดยสาร
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จานวน ถูก
ผิด ถูกต้อง
ที่มี ประเภท ประเภท (%)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
8
8
100
22
22
100
25
25
100
11
11
100
6
6
100
4
4
100

จานวน ถูก
ผิด ถูกต้อง
ที่มี ประเภท ประเภท (%)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
16
16
100
24
35
6
4
-

24
35
4
3
-

2
1
-

ภาพที่ 10: ตัวอย่างภาพการตรวจจับรถกระบะ
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100
100
66.67
75
-
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จากการตรวจสอบอย่ างละเอี ย ดจะพบว่ ามี จ านวน
ยานพาหนะที่ระบุประเภทผิดพลาดคือประเภทรถตูจ้ านวน
2 คั น และประเภทรถบรรทุ ก จ านวน 1 คั น ซึ่ งทั้ ง 2
ประเภทนี้ เป็ นภาพของยานพาหนะที่ มีขนาดใหญ่ สาเหตุ
มาจากภาพจากกล้องไม่สามารถจับภาพได้ท้ งั คัน ซึ่ งอาจ
วิเคราะห์ ได้ว่าระบบที่ พฒ
ั นาขึ้น นี้ มีข้อผิดพลาดกับ ภาพ
ยานพาหนะที่ มีขนาดใหญ่ ต้ งั แต่ป ระเภทรถตู้ข้ ึนไปของ
ภาพที่ได้จากวีดิโอจุดที่ 2
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การรู้จาหมายเลขไอซีด้วยอิมพลัซเรสพอนซ์ ของระบบ FIR
IC numbers recognition by impulse response of FIR system
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1
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บทคัดย่อ

system to compute the impulse response of system and

บทความนีน้ าเสนอวิธีการใหม่ ในการรู้ จาหมายเลขไอซี
ด้ วยอิมพลัซเรสพอนซ์ ของระบบ FIR การดาเนินงานเริ่ ม
ต้ นด้ วยการค้ นหาบริ เวณที่เป็ นตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ ที่ด้านหน้ าของไอซีด้วยวิธี MSER ทา Labeling
บริ เวณที่เป็ นตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ จากนั้นตัด
ภาพที่ทา Labeling ไว้ ทีละภาพนาไปหาขอบภาพ หาพิกัด
จุดภาพบนเส้ นขอบภาพ ทา Normalization เพื่อหมุนภาพ
ให้ อยู่ในแนวเดียวกัน และคานวณค่ าสัมประสิ ทธิ์ ของ 1DDCT ของพิกัดจุดภาพในแนวแกน x และ y สุดท้ ายนาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ DCT ในแนวแกน x และ y มาใช้ เป็ นอินพุตและ
เอาท์ พุตของระบบ FIR เพื่อคานวนหาค่ าอิมพลัซเรสพอนซ์
และใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรั บการรู้ จา ผลการรู้ จาหมายเลข
ไอซีจานวน 120 ภาพ มีความถูกต้ อง 95%
คาสาคัญ: หมายเลขไอซี ระบบเอฟไออาร์ อิมพลัซเรส
พอนซ์

apply as database for recognition. The result of IC
number recognition from 120 images gives 95%
accurate.
Keywords: IC number, FIR system, impulse response

1. บทนา
ในปัจจุบนั วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในแขนงต่างๆมีความเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่งผลให้
การใช้ชีวิตของเรามีความสะดวกสะบายยิ่งขึ้น ดังนั้นเทค
โนโลยีดา้ นอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่ อง
มือทางการแพทย์ ล้วนแล้วแต่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นส่วนประกอบทั้งสิ้นและหัวใจสาคัญของอุปกรณ์อิเล็ค
ทรอนิกส์ต่าง ๆนั้นคือไอซี (Integrated Circuit)
ไอซีคือวงจรรวมที่นาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เช่น ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ ตัวต้านทาน เป็ นต้น มาประกอบ
เป็ นวงจรบนแผงวงจรขนาดเล็กที่ทามาจากซิ ลิคอน ไอซี
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆคือ ไอซีดิจิตอลและ
ไอซีอนาล็อก ไอซีที่ผลิตในปัจจุบนั มีขนาดเล็กมาก ซึ่ง
ไอซีบางแพคเกจ (Package) ไม่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนด้วยตาเปล่า
ไอซีมีกระบวนการผลิตที่ซบั ซ้อน และมีกระบวนการ
ตรวจสอบหลายขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งกระบวน
การหนึ่งที่มีความสาคัญมากคือ การตรวจสอบหมายเลข
ไอซี ถ้าหมายเลขไอซีผิดก็จะส่งผลเสี ยโดยตรงต่อผูใ้ ช้งาน
เมื่อนาเอาไปติดตั้งบนแผงวงจร อาจทาให้วงจรทางานผิด
พลาดหรื อเสี ยหายได้

Abstract
This paper presents a novel method of IC number
recognition by impulse response of FIR system. The
operation starts from searching the expected area of
numbers, characters and symbol on chip surface
using MSER’s method, labeling each detected area.
Then, crop each labeling area to perform edge
detection, coordinates extraction, normalization to
orientate each image on same alignment, and
compute

the

1D-DCT

coefficients

from

the

coordinates in x and y axes. Finally, use the DCT
coefficients in x and y axes as input and output of FIR
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ในอุตสาหกรรมการผลิตไอซีน้ นั ขั้นตอนในการตรวจ
สอบหมายเลขไอซี จะใช้เครื่ องจักรในการตรวจสอบแทน
มนุษย์ซ่ ึงมีความแม่นยาและเที่ยงตรงสู ง และสามารถทา
งานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง อย่างไรก็ตาม เครื่ องจักรที่ใช้
สาหรับตรวจสอบหมายเลขไอซีในสายการผลิตในปัจจุบนั
ใช้วิธีการรู ้จาแบบ Template Matching ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะต้องทาการสร้างภาพต้นแบบ (Master) ทุกครั้งที่มีการ
ทดสอบกับไอซีลอ็ ตใหม่หรื อไอซีเบอร์อื่น โดยขั้นตอน
การสร้างภาพต้นแบบนั้นจะต้องนาไอซีตวั อย่างจากล็อตที่
จะนามาทาการทดสอบอย่างน้อย 5 ตัว มาทาการเก็บข้อมูล
ของหมายเลขไอซีไว้ เพื่อที่จะใช้ในการเปรี ยบเทียบกับ
ไอซีตวั อื่น ๆที่นามาทดสอบในล็อตเดียวกัน จะเห็นได้ว่า
ขั้นตอนดังกล่าวนั้นมีความยุง่ ยาก และทาให้ขาดความต่อ
เนื่องในการผลิต
สิ่ งที่พิมพ์บนไอซีที่ตอ้ งการตรวจสอบจะประกอบด้วย
หมายเลขอุปกรณ์ โลโก้บริ ษทั วันที่ผลิต ล็อตที่ผลิต เป็ นต้น
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างตาแหน่งต่าง ๆที่ตอ้ งการการรู ้จาและ
ความหมายของแต่ละตาแหน่งบนไอซีของบริ ษทั Avago
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บนตัวอักษรบนพื้นฐานของ Grid Feature และใช้ SVM
เพื่อการจาแนกและรู ้จาตัวอักษร ซึ่งผลการทดลองได้ราย
งานว่ามีประสิ ทธิผล F. H, Hsu และคณะ [2] ได้พฒั นา
ระบบการตรวจสอบหมายเลขไอซีแบบอัตโนมัติ โดยได้
พัฒนาทั้ง Hardware และ Software เพื่อให้การทางานของ
ระบบเป็ น Real Time และใช้เวลาน้อยกว่าการทางานปกติ
ทัว่ ไป ในด้านการรู ้จาตัวอักษรได้ใช้วิธี Template Matching ร่ วมกับวิธีการประเมินมุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อหมุน
ตาแหน่งของไอซีมายังตาแหน่งที่ถูกต้อง ผลการทดลองได้
รายงานว่า วิธีที่นาเสนอสามารถปรับปรุ งความถูกต้องของ
วิธี Conventional Template Matching ได้ถึง 98% และใช้
เวลาประมวลผลเพียง 31 ms สาหรับภาพขนาด 640x480
pixels R. Nagarajan และคณะ [3] ได้นาเสนอวิธีการ
ตรวจสอบหมายเลขไอซีแบบ Real Time สาหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนา การตรวจสอบจะใช้สี่เทคนิคของการ
ตรวจหาลักษณะเด่น (Feature Extraction) ที่ประกอบด้วย
Projection Profile, Zoning, Moments และ Contour Profile
ลักษณะเด่นเหล่านี้ถูกป้อนให้กบั โครงข่ายนิวรอลแบบฟี ด
ฟอร์เวิอด์ (Feed Forward Neural Network) เพื่อการจาแนก
และรู ้จาตัวอักษร จากการทดลองพบว่าลักษณะเด่นชนิด
Projection Profile ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุดและ
เหมาะสาหรับการตรวจสอบหมายเลขไอซี B. C. Jiang
และคณะ [4] ได้ศึกษาการบ่งชี้ตวั อักษร (Character
Identification) บนชิพไอซีโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่มีความ
สัมพันธ์เชิงเทียงเคียงของระดับสีเทาและการวิเคราะห์องค์
ประกอบความสัมพันธ์ของระดับสี เทา วิธีน้ ีให้อตั ราความ
สาเร็ จของการบ่งชี้ตวั อักษรได้ถึง 97.5% เมื่อไม่นานมานี้
K. Sirisantisamrid ได้นาเสนอวิธีการแทนลักษณะเด่นของ
ตัวอักษรไทยด้วยอิมพลัซเรสพอนซ์ของระบบ FIR [5] และ
นาไปประยุกต์ใช้กบั การบ่งชี้ตวั อักษร และตัวเลขบนแผ่น
ป้ายทะเบียนรถยต์ [6] ซึ่งให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
สิ่ งที่เหลือในบทความนี้ ระบบการตรวจสอบหมายไอซี
ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3 วิธีการดาเนินงานเพื่อการรู ้จาตัว
เลข ตัวอักษรและสัญลักษณ์บนไอซีได้นาเสนอไว้ในหัว
ข้อที่ 4 และผลการทดลองกับไอซี 3 หมายเลขจานวน 120
ตัว แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 สุ ดท้ายหัวข้อที่ 6 เป็ นบทสรุ ป

ภาพที่ 1: ตาแหน่งต่างๆที่ตอ้ งการรู ้จาและความหมาย

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่กี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรู ้จาตัวเลข ตัวอักษรบน
ไอซีมีอยูจ่ านวนมาก ดังเช่น ระบบการรู ้จาตัวอักษรบนไอซี
อัตโนมัติสาหรับเครื่ องทดสอบไอซีบนพื้นฐานของ SVM
(Support Vector Machine) ที่นาเสนอโดย J. Fan และคณะ
[1] การรู ้จาวิธีน้ ีหลังจากทาการแยกตัวอักษร (Character
Segmentation) และทาการ Normalization เพื่อให้ภาพมี
ขนาดเท่ากันแล้ว จะหาลักษณะเด่น (Feature Extraction)
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งานเพื่อการรู ้จาตัวเลข และตัวอักษรที่พิมพ์อยูบ่ นไอซี เป็ น
ดังต่อนี้
1. เมื่อไอซี อยู่ท่ีจุดตรวจสอบ กล้อง CCD จะถ่ายภาพไอซี
ตัวอย่างภาพถ่ายด้านบนของไอซีที่ตอ้ งการตรวจสอบแสดง
ดังภาพที่ 3

3. ระบบการตรวจสอบหมายเลขไอซี
การทางานของระบบตรวจสอบหมายเลขไอซีจะใช้ PLC
(Programmable Logic Controller) ควบคุมการทางานทั้ง
หมด เริ่ มจากชุดป้อนงาน (Loader) ทาการส่งตัวไอซีที่อยู่
ในหลอดบรรจุงานไปยังรางของตัวป้อนงาน (Feeder) เมื่อ
ตัวไอซีไหลเข้าไปจนถึงจุดตรวจสอบ PLC จะส่งคาสั่งไป
ยังคอมพิวเตอร์ผา่ นทางพอร์ตแลน เพื่อสั่งให้กล้อง CCD
ถ่ายภาพตัวไอซี โดยคอมพิวเตอร์และกล้อง CCD ทาการ
สื่ อสารกันผ่านทางพอร์ต IEEE 1394 จากนั้นคอมพิวเตอร์
ก็จะทาการประมวลผลภาพที่ได้จาก CCD และส่งผลการ
ตรวจสอบกลับมาให้ PLC เพื่อควบคุมตัวแยก (Sorter) ว่า
ไอซีตวั ที่กาลังตรวจสอบถูกต้องตามที่กาหนดหรื อไม่ ถ้า
ถูกต้องก็จะแยกเป็ นสิ นค้าที่ดี ทาการบรรจุในหลอดบรรจุ
งานและรอส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป แต่ถา้ ไม่ถูกต้องจะถูก
คัดออกไป แผนผังการทางานของระบบตรวจสอบหมาย
เลขไอซี แสดงได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 3: ภาพถ่ายด้านบนของไอซี
2. ค้นหาบริ เวณที่เป็ นตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์บน
ตัวไอซีโดยใช้วิธี Maximum Stable Extremal Region
(MSER) ซึ่งมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจสอบพื้นที่ท้งั หมดของภาพ เพื่อตรวจหาวัตถุที่
เป็ นตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ จากนั้นตีกรอบสี่
เหลี่ยมเพื่อระบุตาแหน่งของวัตถุในภาพ
2) ตัดพื้นที่ที่ไม่ใช่ตวั อักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์ออก
โดยใช้คุณสมบัติทางเรขาคณิ ตพื้นฐาน (Basic Geometric
Property) และ Stroke Width Variation
3) หลังจากตัดพืน้ ที่ที่ไม่ใช่ตวั อักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ออกแล้ว ตรวจสอบพื้นที่ของวัตถุที่ถูกตีกรอบระบุ
ตาแหน่งที่เหลือ ถ้ามีพ้นื ที่คาบเกี่ยวกันให้ยบุ พื้นที่รวมกัน
และตีกรอบระบุตาแหน่งใหม่
รายละเอียดวิธี MSER ผูอ้ ่านสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้
จาก [7] ผลลัพธ์ของการค้นหาบริ เวณที่เป็ นตัวอักษร ตัว
เลขและสัญลักษณ์บนไอซีแสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งพบว่าบริ เวณ
ที่คาดว่าเป็ นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์มี 3 ตาแหน่ง
อย่างไรก็ดีเราจะพิจารณาให้บริ เวณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ น
พื้นที่ของหมายเลขไอซีที่ตอ้ งการรู ้จา

ภาพที่ 2: แผนผังการทางานของระบบ
ตรวจสอบหมายเลขไอซี

4. วิธีการดาเนินงาน
ในหัวข้อนี้เป็ นการอธิบายวิธีการรู ้จาหมายเลขไอซี โดย
ปกติแล้วสิ่ งที่พิมพ์อยูบ่ นไอซีจะประกอบด้วย 1) หมายเลข
อุปกรณ์ (Device Part Number) 2) โลโก้บริ ษทั (Company
Logo) 3) วันที่ผลิต (Date Code) 4) ล็อตที่ผลิต (Lot Code) 5)
อื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจะมีตวั เลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณ์ที่ตอ้ งการรู ้จาจานวน 15 ตัว ขั้นตอนการดาเนิน
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3. ตัดภาพเฉพาะบริ เวณที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จากนั้นทาการ
แปลงภาพจากภาพสี เป็ นภาพระดับสี เทา และภาพขาวดา
ตามลาดับ ทาการ Labeling พื้นที่เป็ นสี ขาวและตีกรอบ
ล้อมรอบพื้นที่น้ นั ๆด้วยสี เขียว ดังแสดงในภาพที่ 5
4. ตัดภาพที่ทา Labeling ไว้ทีละภาพ มาหาขอบภาพโดย
วิธี Gradient Operator จากนั้นหาพิกดั จุดภาพบนเส้นขอบ

NCCIT2020

2) หาค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย

(3-3)

̅𝑖
𝔹𝑖 = 𝔸𝑖 − 𝔸

3) คานวณค่า Covariance Matrix (ℂ)
(3-4)
4) คานวณ Eigenvalue และ Eigenvector จาก Covariance Matrix
ℂ𝕧𝑗 = 𝜆𝑗 𝕧𝑗
(3-5)
เมื่อ j = 1, 2
5) คานวณเวคเตอร์พิกดั จุดภาพอันใหม่ จาก
𝔻𝑖 = 𝔹′𝑖 𝕧𝑗
(3-6)
6. คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ของ 1D-DCT ในแนวแกน x และ
y จากเวคเตอร์ พิกด
ั จุดภาพอันใหม่ จาก
(2𝑖+1)𝑢𝜋
𝐸(𝑢) = 𝜔𝑢 ∑𝑛−1
̂𝑖 𝑐𝑜𝑠
(3-7)
𝑖=0 𝑥
2𝑛
(2𝑖+1)𝑢𝜋
𝑛−1
𝐹(𝑢) = 𝜔𝑢 ∑𝑖=0 𝑦̂𝑖 𝑐𝑜𝑠
(3-8)
2𝑛
1

ℂ = ∑𝑛𝑖=1 𝔹𝑖 𝔹′𝑖
𝑛

1

√𝑛

ภาพที่ 4: บริ เวณที่คาดว่าเป็ นตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์

𝑤𝑢 =

ภาพในแนวแกน x และ y โดยใช้วิธี Edge Tracing และให้
𝔸 เป็ นเวคเตอร์ พิกด
ั จุดภาพ
𝑥𝑖
𝔸𝑖 = [𝑦 ]
(3-1)
𝑖
เมื่อ xi และ yi เป็ นพิกดั จุดภาพในแนวแกน x และ y ตาม
ลาดับ และ i = 1, …. , n เป็ นจานวนจุดบนเส้นขอบภาพ
5. อย่างไรก็ตาม มีความเป็ นไปได้ที่ไอซีที่เข้ามาที่จดุ ตรวจ
สอบอาจมีการเอียงเล็กน้อย ดังนั้นก่อนการรู ้จาตัวอักษร
และตัวเลข จาเป็ นต้องทา Normalization ก่อนเพื่อหมุน
ภาพให้อยูใ่ นแนวเดียวกัน ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1) หาค่าเฉลี่ยของเวคเตอร์พิกดั จุดภาพ
𝑛

2
√ เมื่อ 1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑛 − 1
{ 𝑛

เมื่อ 𝑥̂𝑖 และ 𝑦̂𝑖 คือพิกดั จุดภาพใหม่ในแนวแกน x และ y
หลังจาก Normalization และ u = 0, 1, … n-1
7. นาค่าสัมประสิ ทธิ์ DCT ในแนวแกน x และ y (E และ F)
ที่คานวณได้ในขั้นตอนที่ 6 มาเป็ นอินพุต (Input) และ
เอาต์พุต (Output) ของระบบ FIR ซึ่งระบบ FIR สามารถ
อธิบายได้ดว้ ยสมการ
𝐹𝑚 = ∑𝐿𝑠=0 𝛿𝑠 𝐸𝑚−𝑠
(3-9)
เมื่อ s คือค่าอิมพลัซเรสพอนซ์ของระบบ FIR
L คือจานวนอิมพลัซเรสพอนซ์ และ m = 0, …, n-1
จากนั้นคานวณค่าอิมพลัซเรสพอนซ์ของระบบ FIR ด้วย
วิธี Least Square
∆= (𝐺 ′ 𝐺)−1 𝐺 ′ 𝐻
(3-10)
เมื่อ  คือเวคเตอร์ของอิมพลัซเรสพอนซ์
G คือแมทริ คที่สร้างจากค่าสัมประสิ ทธิ์ DCT ในแนว
แกน x
H คือเวคเตอร์ที่สร้างจากค่าสัมประสิ ทธิ์ DCT ในแนว
แกน y
ตัวอย่างอิมพลัซเรสพอนซ์ของระบบ FIR ของตัวเลข
“5” แสดงได้ดงั ภาพที่ 6 จานวนอิมพลัซเรสพอนซ์ของตัวเลข

ภาพที่ 5: Labeling พื้นที่สีขาวและตีกรอบล้อมรอบ

̅ 𝑖 = 1 ∑𝑛𝑖=1 𝔸𝑖
𝔸

เมื่อ 𝑢 = 0

(3-2)
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ตารางที่ 1: ผลการทดสอบของไอซีจานวน 120 ตัว
การ
จานวนภาพ จานวน เปอร์เซ็น
ประมวลผล ตัวอักษร
ทดสอบ
ความ
ภาพ
ทั้งหมด
ผ่าน
ถูกต้อง
การแยกตัว
1800
1800
100%
อักษร
การรู ้จา
1800
1790
99.44%
ตัวอักษร
ภาพที่ 6: อิมพลัซเรสพอนซ์ของระบบ FIR
ของตัวเลข “5”

กรอบล้อมรอบด้วยสี เขียวหลังจากผ่านการทา Labeling
ภาพแต่ละภาพที่ถูกตีกรอบล้อมรอบจะถูกนาไปคานวณค่า
อิมพลัซเรสพอนซ์ตามวิธีการที่นาเสนอไว้ในหัวข้อที่ 4 และ
นาไปเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูล ด้านขวามือบนสุ ดของภาพ
แสดงผลลัพธ์ของการรู ้จาของภาพไอซีดา้ นซ้ายมือ หลังจาก
เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูล อย่างไรก็ดีเนื่องจากสัญลักษณ์
ของ Lead Free มีลกั ษณะคล้ายกับจุดดังนั้นจึงแทนด้วย “.”
และสัญลักษณ์ UL Logo มีลกั ษณะคล้ายกับตัวอักษรอาร์
กลับด้านจึงแทนด้วย “R” ผลของการรู ้จาจะแสดงว่า
“ผ่าน” (PASS) หรื อ “ไม่ผา่ น” (FAIL) ถูกแสดงในแถวที่
สาม ซึ่งในภาพแสดงว่าไอซีที่กาลังถูกตรวจสอบ “ผ่าน”
ตรงกับล็อตที่กาลังตรวจสอบ ในแถวที่ห้าถึงแปดด้านขวา
มือของภาพแสดงจานวนไอซีท้งั หมดที่นามาทดสอบ ซึ่งมี
จานวน 120 ตัว มีหมายเลขไอซีตรงกับล็อตที่กาลังตรวจ
สอบจานวน 114 ตัว และมีความผิดพลาดจานวน 6 ตัว มี
ความถูกต้องคิดเป็ น 95% ซึ่งความผิดพลาดของการรู ้จา
ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่ น และรอยขีดข่วนที่ดา้ นหน้าของไอซี
ตัวอย่างของรอยขีดข่วนบนตัวไอซีที่มีผลกระทบต่อการรู ้จา
แสดงดังภาพที่ 8
เนื่องจาก Front ของตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ในการ
ผลิตไอซีจะเป็ น Front ชนิดเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับวิธีของ B. C. Jiang และคณะ [4] ซึ่งรายงานว่าอัตรา
ความสาเร็ จของการรู ้จาหรื อการบ่งชี้ตวั อักษรอยูท่ ี่ 97.5%
แต่ไม่ได้รายงานจานวนไอซี ท่ีนามาทดสอบ แสดงให้เห็น
ว่าวิธีที่นาเสนอให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ

ตัวอักษรและสัญลักษณ์แต่ละตัวจะมีเพียง 49 ตัว และจะ
ถูกเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลเพื่อการรู ้จาต่อไป

5. ผลการดาเนินงาน
ไอซี 3 หมายเลขคือ A3120V A3140V และ A3150V
ของบริ ษทั Avago จานวน 120 ตัว ได้ถูกนามาทดสอบกับ
วิธีที่นาเสนอที่เขียนด้วยโปรแกรม MATLAB และประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม จากไอซี
จานวน 120 ตัว เมื่อคิดเป็ นภาพหลังผ่านการทา Labeling
เพื่อแยกตัวอักษรและตัวเลขแต่ละตัวแล้ว จะมีภาพย่อย ๆ
จานวนทั้งหมด 1,800 ภาพ ซึ่งภาพย่อย ๆแต่ละภาพเหล่านี้
จะถูกนาไปรู ้จาตัวเลขและตัวอักษรต่อไป ผลการทดลอง
สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 ซึ่งจะพบว่าสามารถแยกตัว
อักษรในขั้นตอนการทา Labeling ได้ 100% ส่วนในขั้น
ตอนการรู ้จาตัวเลขและตัวอักษรด้วยวิธีที่นาเสนอสามารถ
รู ้จาได้ถูกต้องจานวน 1,790 ภาพ คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความ
ถูกต้องได้ 99.44% แต่เมื่อพิจารณาเป็ นความผิดพลาดของ
ตัวไอซีจะมีจานวน 6 ตัว จากไอซีท้งั หมด 120 ตัว นัน่ คือมี
ความถูกต้องในการรู ้จาหมายเลขไอซี 95% ความผิดพลาด
ของการรู ้จา เช่น ตัวเลข “9” ของล็อตที่ผลิตและตัวเลข “6”
ของวันที่ผลิต มีการรู ้จาผิดพลาดแสดงผลการรู ้จาเป็ นเลข
“0” เป็ นต้น
ตัวอย่างของผลการรู ้จาหมายเลขไอซีแสดงดังภาพที่ 7
โดยด้านซ้ายมือของภาพแสดงภาพด้านบนของไอซี ที่ถูกตี
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การจัดการความรู้ของระบบศูนย์กลางซ่ อมบารุงคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เทคนิคออนโทโลยี
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บทคัดย่อ

various intelligent systems. The purpose of this

ปั จจุบันออนโทโลยีมีการนามาใช้ กันอย่ างแพร่ หลาย
ในขอบเขตของทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้ างออนโทโลยีเพื่ อนามาใช้
เป็ นฐานความรู้ เชิ ง ความหมายในระบบอั จ ฉริ ยะต่ างๆ
งานวิ จั ย นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การ
ฐานความรู้ เชิ งความหมายของระบบศูนย์ กลางซ่ อมบารุ ง
คอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ ออนโทโลยี เ ป็ นฐานความรู้ การ
ออกแบบการวิจัยประกอบด้ วย 2 ส่ วนคื อการพัฒนาระบบ
การจั ดการความรู้ โดยใช้ ภาษา OWL/RDF และประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบฐานความรู้ ออนโทโลยี โ ดย
ผู้เชี่ ยวชาญ แบบจาลองฐานความรู้ ออนโทโลยีพัฒนามา
จากความรู้ ในกระบวนการของระบบศูนย์ กลางซ่ อมบารุ ง
คอมพิ ว เตอร์ ประกอบด้ วยแนวคิ ด หรื อของคลาส
ความสั มพันธ์ ในรู ปของคุ ณสมบัติ และตัวแทนข้ อมูล ใน
อนาคต ออนโทโลยี ข องระบบศู น ย์ ก ลางซ่ อมบ ารุ ง
คอมพิ วเตอร์ ประกอบด้ วยคลา ส 226 คลาส และ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ 168 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิ ท ธิ ภาพของออนโทโลยี ได้ รับการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านออนโทโลยีพบว่ ามีความถูกต้ อง
อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.37 ส่ วนเบี่ยงเบนเท่ ากับ
0.37 และสามารถดาเนินการได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ: ออนโทโลยี ศูนย์กลางซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ฐานความรู ้

research

was

to

develop

knowledge- based

management for the system of computer maintenance
center model using ontology. The research design
consisted of 2 parts, including the development of the
knowledge- based management system used by
OWL/ RDF language and an evaluation of the
effectiveness of the knowledge-based system assessed
by the experts. This knowledge- based model has
created concepts on classes, relations on properties,
and instants by defining the process of computer
maintenance

center

system.

The

computer

maintenance center ontology was exported in OWL
and RDF format that can be used as a semantic
knowledge- based

for

future

expert

system

development. As a result, the ontology contained 226
nodes and 168 relationships.

Furthermore, the

evaluation results by ontology experts found that the
accuracy is excellent; the average is equal to 4.37; the
standard deviation is equal to 0.37, and the system can
be carried out effectively.
Keywords: Ontology, Computer Maintenance Center,
Knowledge Based.

1. บทนา
การจัดการความรู ้ เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้เกิด
การถ่ ายทอดและน าความรู ้ ไ ปใช้ให้เ กิ ดประโยชน์ การ
จั ด การความรู ้ เ ชิ ง ความหมาย (Semantic Knowledge
Management) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัดการความรู ้ในเชิ ง ลึ ก

Abstract
Currently, the concept of ontology is widely used
in the areas of science and information technology
that can utilize as a semantic knowledge base in
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(Deep Knowledge) การพัฒนาและจัดเก็บองค์ความรู ้ ใ น
รู ปแบบของฐานความรู ้ อ อนโทโลยี (Ontology) เป็ น
ความรู ้ในรู ปแบบที่สามารถประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ด้ า น
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) [1] เช่ น การ
พั ฒ น าร ะ บ บ ผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ( Expert Systems) ร ะ บ บ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support System) เป็ น
ต้น [2]
ออนโทโลยีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บ
องค์ความรู ้ในขอบเขตข้อมูลนั้นๆ โดยมีความสามารถใน
การใช้ข้อมูลร่ วมกัน การนาข้อมูลกลับมาใช้ ซ้ า (Reuse)
แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด คุ ณ สมบั ติ
(Inheritance) การนาออนโทโลยีไปใช้งานจึงเป็ นทางเลือก
หนึ่งในการจัดการองค์ความรู ้ และแยกองค์ความรู ้ออกจาก
ฐานข้อมูล
ปั จจุ บั น ธุ รกิ จเกี่ ยวกั บ งานซ่ อมบ ารุ ง อุ ป กร ณ์
คอมพิ ว เตอร์ และไอที มีม ากขึ้น แต่ ส่วนใหญ่ ร้านขนาด
ใหญ่ จ ะเป็ นผูไ้ ด้รั บ งานจากลู กค้าเนื่ อ งจากได้รั บ ความ
ไว้วางใจมากกว่าร้านขนาดเล็ก ส่ งผลให้งานที่รอซ่อมใน
ร้ านค้าใหญ่มีปริ มาณมากทาให้ลูกค้าได้รับงานค่อนข้าง
ล่าช้า อีกทั้งร้ านขนาดเล็กจานวนมาก ไม่สามารถเข้าถึง
ลูกค้าส่ งผลในเรื่ องของรายได้ที่ลดลง จากประเด็นปั ญหา
ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ร่ วมกั บ ผู ้ ป ระกอบการพั ฒ นา
แอพลิ เ คชัน ที่ จ ะช่ วยสนับ สนุ น ให้ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ
ซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ ได้มีช่องทางและโอกาสรั บงานได้มากขึ้นเกิ ดการ
กระจายงานที่สมดุลมากขึ้น โดยหลักการของแอพลิเคชัน
จะเป็ นศู น ย์ก ลางเรื่ องการซ่ อ มอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
มีวตั ถุประสงค์หลักคือเชื่อมโยงผูป้ ระกอบการให้สามารถ
ทราบความต้องการซ่ อมจากลูกค้าที่ แจ้งเข้ามาในระบบ
และเป็ นช่ องทางให้ร้านค้าสามารถรั บงานผ่านระบบได้
โดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริ การร้าน
ซ่อมตามความพึงพอใจของตนเอง สามารถเลือกร้าน เลือก
ช่ าง เลื อกราคา และติ ดตามสถานการณ์ ซ่ อมได้
แอพลิเคชันจะช่วยอานวยความสะดวกในการแจ้งและรับ
บริ การการซ่อมจากร้านค้ารวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ลูกค้าและสร้างรายได้ให้ร้านค้าอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ร้ านขนาดกลางและเล็ก ในมุมมององค์ ความรู ้ ใหม่ด้าน
วิ ช าการแอพลิ เ คชั น ดัง กล่ า ว จะใช้ ท ฤษฎี ก ารจัด การ
ฐานความรู ้โดยใช้เทคนิคการสร้างออนโทโลยี (Ontology)
และฐานกฎ (Rule Base) เพื่อเพิ่มความชาญฉลาดให้ แ ก่
ระบบรองรับการแนะนาร้านค้าที่ตรงกับความต้องการของ
ฝั่ ง ลู ก ค้ า ที่ ท าการแจ้ ง ซ่ อ ม ซึ่ งแตกต่ า งจากระบบที่ มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกั น ในปั จ จุ บั น จากประเด็ น ที่ ม าและ
ความสาคัญดังกล่าวข้างต้น งานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ฐานความรู ้ (Knowledge Base) ในเรื่ อ งของระบบศู น ย์
ซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance Center)
โดยใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีในการสร้างฐานความรู ้เชิ ง
ความหมาย สาหรับเป็ นฐานความรู ้ในการพัฒนาต่อยอด
เป็ นแอพลิเคชันที่สามารถใช้งานจริ งได้ต่อไป

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ออนโทโลยี (Ontology)
เป็ นแนวคิ ด ที่ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การจัด การ
ความรู ้ เป็ นที่ นิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่ หลาย สามารถ
จัดการและนาเสนอความรู ้ในรู ปแบบของกลุ่มแนวคิดและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตที่สนใจ โดย
การรวบรวมข้ อ มู ล และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบลาดับชั้น ใช้เป็ นโครงร่ างพื้นฐานในการอธิ บาย
ความรู ้ เ ฉพาะด้า น มัก ถู ก ใช้ ใ นสาขาปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ออนโทโลยีเป็ นระบบคาศัพท์เชิงความหมาย โดยกลุ่มของ
คาที่มีโครงสร้างแบบลาดับชั้นสาหรับใช้อธิ บายขอบเขต
เนื้อหาที่สนใจ และสามารถนาไปประยุกต์กบั ระบบต่างๆ
ได้ การสร้ างออนโทโลยีน้ ันจะต้องอาศัย ภาษาเว็บ ออน
โทโลยี (Ontology Web Language: OWL) สาหรับอธิบาย
โครงสร้างของความรู ้ อยู่บนพื้นฐานของภาษาอาร์ ดีเ อฟ
(Resource Description Framework: RDF Language) ซึ่ ง
ใช้ ห ลั ก ไวยากรณ์ ตามภาษาเอ็ ก ซ์ เ อ็ ม เอล (XML:
Extensible Markup Language) ซึ่ ง เ ป็ น ภ า ษ า ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และถู กรั บ รองโดยองค์กร W3C ซึ่ ง ยัง คงใช้
รู ปแบบและไวยากรณ์ ตามแบบภาษาอาร์ ดีเอฟ ถูกสร้ าง
ขึ้ น มาเพื่ อ รองรั บ การท าออนโทโลยี โ ดยเฉพาะ โดยมี
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วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ใช้เป็ นภาษามาตรฐานสาหรั บเว็บเชิ ง
ความหมาย [3]
2.2 การจัดการความรู้เชิงความหมาย
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ เ ชิ ง ค ว า ม ห ม า ย ( Semantic
Knowledge Management) จึ ง เป็ นรู ปแบบการจั ด การ
ความรู ้ ที่มุ่งเน้นการจัดเก็บองค์ความรู ้ที่สามารถนาไปใช้
งานในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ได้ ในรู ปแบบของ
ฐานความรู ้ อ อนโทโลยี (Ontology) พัฒ นาโดยการใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม รู ้ ( Knowledge
Engineering) อาศัยแหล่งความรู ้ที่มีอยู่ ทั้งที่อยู่ในรู ปแบบ
ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู ้ที่อยูใ่ น
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เข้าด้วยกัน [4] ประโยชน์
ของการพัฒ นาฐานความรู ้ อ อนโทโลยี คื อ เพิ่ ม ความ
อัต โนมัติ ข องกระบวนการ (Automation) ลดภาระของ
มนุ ษย์ (Reduced Workloads) เพิ่ ม ความแม่ น ย า ลด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการทางาน (Reduced Errors) และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ในระบบสารสนเทศต่างๆ
ได้ก ว้า งขวางยิ่ ง ขึ้ น (Interoperability) สามารถแบ่ ง ปั น
และใช้ซ้ าได้ (Share and Reuse)
2.3 เครื่ องมือสนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี
โปรแกรมเครื่ องมือสาหรับสนับสนุนการพัฒนาออน
โทโลยี (Ontology Editor) ในปั จจุบันที่ ได้รับความนิ ยม
เ ช่ น โ ป ร แ กร มโ ป ร ที เ จ ( Protégé) ซึ่ ง พั ฒ น าโ ด ย
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) โปรแกรม
โฮโซะ (Hozo) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka
University) เป็ นต้น โดยเครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ เป็ นเครื่ อ งมื อ
สนับสนุ นกระบวนการวิศวกรรมความรู ้ ที่ช่วยให้ผูใ้ ช้ที่
เป็ นวิศวกรความรู ้ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถ
ถ่ายทอดและจัดเก็บองค์ความรู ้ในรู ปแบบของออนโทโลยี
ได้สะดวก และง่ายดายยิ่งขึ้น
2.4 ฐานความรู้ออนโทโลยีและการจัดการความรู้
ปั จจุ บั น มี ก ารน าออนโทโลยี ม าใช้ ใ นการสร้ า ง
ฐานความรู ้ในหลายขอบเขตความรู ้ เช่น วรรษพร อารยะ
พันธ์ และพัฑรา พนมมิตร [5] ได้พฒั นาออนโทโลยีความรู ้
ด้านผ้าล้านนา โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากทรัพยากรสารสนเทศที่
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เกี่ ย วข้อ งโดยใช้ท ฤษฎี การจัด หมวดหมู่ เพื่ อ สร้ า งเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการค้นคืนความรู ้ดา้ นผ้าล้านนาที่จดั เป็ น
องค์ค วามรู ้ ที่ มี คุ ณค่ า และความสาคัญ ต่ อ ภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ วินยั บังคมเนตร และ จันทร์จิรา พยัคฆ์
เพศ [6] ได้พฒั นาฐานความรู ้ออนโทโลยีในการผลิตลาไย
ให้ ไ ด้คุ ณ ภาพต้อ งอาศัย ประสบการณ์ โ ดยเฉพาะการ
จัด การโรคในล าไยและแมลงศัต รู มี ก ารพัฒ นาระบบ
สื บค้นข้อมูลโรคลาไยเพื่อใช้สนับสนุ นการตัดสิ น ใจใน
การวิ นิ จ ฉั ย โรคของเกษตรกรเพื่ อ รั ก ษาโรคได้ถู ก วิ ธี
สิ รยา สิ ทธิ ส าร และคณะ [7] ได้ พ ัฒ นาฐานความรู ้
ออนโทโลยีดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จั ง หวัด พัท ลุ ง ส าหรั บ ใช้ เ ป็ นฐานค าศั พ ท์ ใ นการให้
คาอธิ บายเชิ งความหมายเอกสารด้านวัฒนธรรมและเพื่อ
สนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ทาง
วัฒนธรรมในมิติที่หลากหลาย T. V. Avdeenko และคณะ
[8] นาเสนอระบบการจัดการความรู ้ ในองค์กรที่ อ านวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนความรู ้จากรู ปแบบโดยนัยไปสู่
ความรู ้ ชัด แจ้ง มี ก ารน าเสนอวิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สาหรั บการแปลงความรู ้จากแบบจาลองบนพื้นฐานของ
วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ J. Dang และคณะ [9] พัฒนาออน
โทโลยีเป็ นเครื่ องมือจัดการความรู ้เชิงความหมาย และสร้าง
ระบบค้นหาข้อมูลเชิ งความหมายแบบอัตโนมัติ ใช้เทคนิค
การค้นหาตามความหมายของคาค้นหาและสร้างดัชนีของ
ความหมาย ช่วยให้ผลการค้นหาข้อมูลที่ได้ที่มีความแม่นยา
สู ง L. Y. Ding และคณะ [10] พัฒ นาฐานความรู ้ โ ดยใช้
เทคนิคเว็บเชิงความหมาย ในขอบเขตของการจัดการความ
ปลอดภัยและความเสี่ ยงการก่อสร้าง ต้นแบบออนโทโลยี
ได้รับการพัฒนาเป็ นเครื่ องมือเพื่ออานวยความสะดวกใน
การจัดการความรู ้ความเสี่ ยงในการก่อสร้าง

3.ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ร ะ บ บ ศู น ย์ ก ล าง ซ่ อ ม บ า รุ ง คอ ม พิ ว เตอร์
(Computer Maintenance Center System)

ระบบศูนย์กลางซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ แบ่งส่ วนการ
ท างานเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1) ผูด้ ู แ ลระบบ มี ห น้าที่ จัด การ
ข้อมูลร้านค้า เรี ยกดูประวัติการซ่อม จัดการข้อมูลสมาชิ ก
แจ้งชาระเงินให้ร้านค้า จัดการข้อมูลธนาคาร จัดการข้อมูล
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ค่ า ตอบแทน และจัด การข้อ มู ล ระบบอื่ น ๆ 2) ร้ า นค้า
มี หน้าที่ ได้รับ การแจ้งเตือนกรณี ที่ลูกค้าเลือก แจ้งเตือน
รายการซ่อมใหม่ ดูประวัติการซ่อมของร้าน จัดการข้อมูล
ร้านเป็ นต้น 3) ลูกค้า มีหน้าที่ แจ้งซ่อมแบบเลือกร้านซ่อม
แจ้งซ่ อมให้ร้านค้าเสนอรับซ่ อม ดูขอ้ มูลร้านค้า ดูประวัติ
การซ่อม และเห็นสถานะของการซ่อมเป็ นระยะๆ จนซ่อม
เสร็ จ แจ้งชาระเงิน ด้วยการโอนเงินให้กบั บริ ษทั ตามราคา
ที่ได้ตกลงกับร้านค้าไว้
3.2 การพัฒนาออนโทโลยี
กรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาออนโทโลยี ร ะบบ
ศู น ย์ ก ลางซ่ อมบ ารุ งคอมพิ ว เตอร์ ประกอบด้ ว ย
กระบวนการหลัก 7กระบวนการคือ โครงสร้างฐานความรู ้
ออนโทโลยีประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง 7 ขั้นตอน [11]
1) ขั้ นตอนการก าหนดขอบเขตของการพัฒ นา
ออนโทโลยี มี เนื้ อหาครอบคลุมระบบหลัก 3 ระบบ คือ
ระบบผู ้ดู แ ลระบบ ร้ า นซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ และลู ก ค้ า
ผูใ้ ช้บริ การ (Specification)
2) ขั้น ตอนการจัด เก็ บ และรวบรวมองค์ความรู ้ ทั้ง
ความรู ้โดยนัย และความรู ้ชดั แจ้ง รวบรวมให้อยูใ่ นลักษณะ
ของหมวดหมู่ ประกอบไปด้วยแหล่ งข้อมู ลจากเอกสาร
งานวิจยั และจากตัวบุคคล (Knowledge Acquisition)
3) ขั้ นตอนการสร้ า งแบบจ าลองความสั ม พัน ธ์
เบื้ อ งต้น (Conceptualization) ผลที่ ไ ด้เ ป็ นลักษณะเป็ น
โครงร่ า งล าดับ ชั้น (Hierarchy) แสดงถึ ง ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างแนวคิด คาสาคัญ
4) ก า ร น า แ น ว คิ ด ค า ส า คั ญ ม า จั ด ก ลุ่ ม
(Formalization) ในรู ปแบบของคาพ้องความ (Synonym)
คาแปล (Translated Term) และคาย่อ (Acronym)
5) ขั้ น ต อ น ก าร น า ส่ ว น ที่ ไ ด้ ท้ ั ง ห ม ด ม าสร้ าง
ออนโทโลยี (Implementation) ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั เลือกใช้
โ ป ร แ ก ร ม Hozo Ontology Editor ซึ่ ง พั ฒ น า โ ด ย
มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนของการสร้างฐานความรู ้ออนโทโลยีประกอบไป
ด้วย กาหนดคลาส (Class) กาหนดความสัมพันธ์ เช่น Is-A,
Part-of (p/o) และ Attribute-of และก าหนดค่ า ข้ อ มู ล
อินสแตนส์ (Instants)
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6) การประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของออนโทโลยี
(Evaluation) ประเมิ น จากประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ง านวัด
ความถูกต้องของฐานความรู ้ 4 ด้านคือ การสื่ อความหมาย
(Interpretability: I) ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy: A) ความ
ชั ด เ จ น ( Clarity: C) แ ล ะ ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม
(Comprehensiveness: O) ประเมินผลโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งมี
ระดับคะแนนตั้งแต่ 0 คะแนน (เห็นด้วยน้อยที่สุด) จนถึง
ระดับ 5 คะแนน (เห็ นด้วยมากที่สุด) คานวณหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
7) เป็ นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล การสร้ า ง การดู แ ลรั ก ษา
(Documentation) และการนาออนโทโลยีไปใช้งาน

ภาพที่ 1: การพัฒนาออนโทโลยีระบบศูนย์กลางซ่อมบารุ ง
คอมพิวเตอร์

4.ผลการดาเนินการวิจัย
4.1 โครงสร้ างออนโทโลยี
ผลการพัฒนาออนโทโลยีในการสร้างฐานความรู ้เชิ ง
ความหมายของระบบศูนย์กลางซ่ อมบ ารุ ง คอมพิ วเตอร์
ผู ้วิ จัย ได้พ ัฒ นาโดยใช้เ ลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ คื อ โปรแกรม
Hozo ซึ่ งเป็ นโปรแกรมฟรี แพลตฟอร์ ม โอเพ่ น ซอร์ ส
ออนโทโลยีระบบซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ได้นาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร และประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ง
เป็ นฐานความรู ้คาศัพท์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงความหมาย
และใช้เป็ นโครงร่ างพื้นฐานในการอธิ บายความรู ้ เฉพาะ
ด้ า น ฐานความรู ้ ออนโทโลยี น้ ี ประกอบด้ ว ยคลาส
คุณสมบัติหรื อความสัมพันธ์ และข้อ มูลอินสแตนท์ ออน
โทโลยีประกอบด้วยคลาส 226 คลาส และความสัมพันธ์
168 ความสัมพันธ์ คลาสของออนโทโลยี ระบบศูนย์กลาง
ซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
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Shop_Member,

User_Member, User_Status, Condition_Paid, Bank_
Name, Qualification_Certificate, Repair_Detail
,Repair_Status, Bank_Transfer_Details, Device_Type

และ Webboard
คุ ณ สมบั ติ มี 2 ประเภท คื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ แ สดง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ล า ส กั บ ข้ อ มู ล ( Datatype
Properties) เ ช่ น ชื่ อ คุ ณ ส ม บั ติ has_repaid_id เ ป็ น
คุณสมบัติที่ระบุค่าคงที่ชนิดตัวเลข (Integer) เพื่อใช้อธิบาย
รหัสของการซ่ อ ม และคุ ณสมบัติ ที่แ สดงความสั ม พันธ์
ระหว่ า งคลาสกั บ คลาส (Object Properties) เช่ น ชื่ อ
คุณสมบัติ has_status ใช้แสดงความสัมพันธ์ระว่างคลาส
User_Member กับคลาส User_Status เป็ นต้น
สรุ ปผลการพัฒนาออนโทโลยีระบบศูนย์กลางซ่ อ ม
บารุ งคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 3: เอกสาร OWL

ภาพที่ 4: เอกสาร RDF
4.2 การวิเคราะห์ ความถูกต้ องของออนโทโลยี
การตรวจสอบความถู ก ต้อ งและการตรวจสอบ
โครงสร้างออนโทโลยีแต่ละขั้นตอนถูกตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้านออนโทโลยี จ านวน 3 ท่ าน และ
ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จานวน 2
ท่าน รวม 5 ท่านดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการประเมินฐานความรู้ออนโทโลยี

ภาพที่ 2: โครงสร้างคลาสของออนโทโลยีระบบศูนย์กลางซ่อม
บารุ งคอมพิวเตอร์

อ อ น โ ท โ ล ยี ข อ ง ร ะ บ บ ศู น ย์ ก ล า ง ซ่ อ ม บ า รุ ง
คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถถ่ า ยโอนออกมาไว้รู ป แบบแฟ้ ม
เอกสาร OWL และ RDF ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ออน
โทโลยีระบบศูนย์กลางซ่ อมบารุ ง คอมพิวเตอร์ พฒั นาขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้เป็ นฐานความรู ้ในระบบ
แอพลิ เ คชันซึ่ ง ทางานบนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ ฐานความรู ้
ออนโทโลยีที่สร้างจะช่วยเพิ่มความอัตโนมัติในการค้นหา
ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ ว และช่วยเพิ่มความฉลาดในการ
แนะน าร้ า นซ่ อ ม และช่ ว ยตั ด สิ น ใจในการซ่ อ ม ไฟล์
OWL/RDF นี้ สามารถน าไปใช้ เ ป็ นฐานความรู ้ ใ นการ
ค้นหาความรู ้เชิงความหมาย และเป็ นฐานความรู ้ของระบบ
อัจฉริ ยะต่างๆ เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ระบบให้
คาแนะนา ตลอดจนนาไปใช้ในระบบสารสนเทศอื่นๆได้
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ค่ าเฉลี่ย

แปล
ผล

4.32
4.48
4.42

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.36
0.34
0.40

การใช้คาในการสื่ อความหมาย
ความถูกต้องของความรู ้
ความชัดเจนในการนาเสนอ
ความรู ้
ความครอบคลุมของการนาเสนอ
ความรู ้
ค่ าเฉลี่ย

4.26

0.38

มาก

4.37

0.37

มาก

มาก
มาก
มาก
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จากผลการประเมินฐานความรู ้ออนโทโลยีพบว่าใน
ภาพรวมผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
ทั้ง 4 ด้า น และน าผลการประเมิ น และค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลให้เป็ นที่ยอมรับมากที่สุด
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เครื่ องมือประเมินความสามารถในการใช้ งานเชิงฮิวริสติก
สาหรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์เพื่อเด็กอายุ 6–12 ปี
Heuristic-Based Usability Evaluation Tool
for Android Applications for kids ages 6–12
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บทคัดย่อ

be automatically evaluated. The tool will report the

การออกแบบ โมไบล์ แอปพลิ เ คชั นส าห รั บเด็ ก
จ าเป็ นต้ องค านึ งถึ ง ประสบการณ์ ของผู้ ใช้ งานและ
ความสามารถในการใช้ งาน งานวิ จัย นี ้มี แ นวคิ ด ในการ
รวบรวมแนวทางการออกแบบความสามารถในการใช้ งาน
เชิ งฮิ วริ สติกสาหรั บโมไบล์ แอปพลิเคชันเพื่อเด็กอายุ 6–12
ปี และพัฒนาเครื่ องมือประเมินความสามารถในการใช้ งาน
ซึ่ งสามารถประเมิ น จากรหั สต้ น ฉบั บ ของแอปพลิ เคชั น
แอนดรอยด์ ตามแนวทางการออกแบบเฉพาะในส่ วนที่
สามารถตรวจสอบได้ อย่ างอัตโนมัติ และสามารถรายงาน
จุดผิดพลาดในรหั สต้ นฉบับที่ไม่ เป็ นไปตามแนวทางการ
ออกแบบ จากการทดลองพบว่ าเครื่ องมือสามารถช่ วยแบ่ ง
เบาภาระของผู้ ประเมิ น ความสามารถในการใช้ งาน
และสามารถตรวจพบข้ อผิ ด พลาดในการออกแบบซึ่ ง ผู้
ประเมินตรวจไม่ พบได้
คาสาคัญ: การออกแบบสาหรับเด็ก ความสามารถในการ
ใช้งาน การประเมิ น เชิ งฮิ วริ ส ติ ก ระบบปฏิ บัติ การแอน
ดรอยด์

locations in the source code where violation of the
guidelines is found. An experiment shows that the
tool can help the evaluator in the usability
evaluation task and can identify design defects that
are missed by the evaluator.
Keywords: Design for kids, Usability, Heuristic
Evaluation, Android operating system.

1. บทนา
การออกแบบแอปพลิ เคชั น ส าหรั บ เด็ ก นั้ นมี ค วาม
แตกต่างกับผูใ้ หญ่ เนื่ องจากมีพฤติกรรมและพัฒนาการที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยงั ต้องคานึ งถึงประสบการณ์ ของ
ผูใ้ ช้ (User Experience) และ ความสามารถในการใช้งาน
(Usability) อี ก ด้ว ย โดยแอปพลิ เคชั น ที่ มี ก ารออกแบบ
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้ที่ดีจะช่วยให้ผูใ้ ช้งานทางานได้ง่าย
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น เชิ ง ฮิ วริ ส ติ ก
(Heuristic Evaluation) [1] เป็ น วิ ธี ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการใช้งานของส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
(User Interface) ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม โ ด ย เป็ น ก า ร
เปรี ย บเที ย บการออกแบบส่ วนต่ อ ประสานกับ ผู ้ใ ช้ กับ
แนวทางการออกแบบหรื อฮิวริ สติ ก ว่ามีความขัดแย้งกับ
แนวทางการออกแบบแต่ละข้อหรื อไม่ แต่เนื่ องจากแนว
ทางการออกแบบมี เป็ นจานวนมากจึงทาให้เป็ นภาระใน
การประเมิน ทาให้บ่อยครั้งเกิดการตรวจพบข้อผิดพลาด
ได้ไม่ครบถ้วน จึงทาให้เกิดความผิดพลาดในการประเมิน
ได้ งานวิจัยนี้ จึ งมี แนวคิดในการรวบรวมและปรั บ ปรุ ง

Abstract
Mobile application design for kids need to
consider user experience and usability. This paper
aims to collect heuristic-based usability design
guidelines for mobile applications for kids ages 6-12
and develop a usability evaluation tool that can
inspect the source code of Android Applications
based on a certain number of guidelines which can
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แนวทางการออกแบบความสามารถในการใช้งานเชิ งฮิ ว
ริ สติ กสาหรั บ โมไบล์แ อปพลิ เคชัน เพื่ อ เด็ กอายุ 6–12 ปี
และพัฒนาเครื่ องมือประเมินความสามารถในการใช้งาน
ซึ่ งสามารถประเมิ น จากรหัสต้น ฉบับ ของแอปพลิ เคชัน
แอนดรอยด์ ตามแนวทางการออกแบบเฉพาะในส่ วนที่
สามารถตรวจสอบได้ อ ย่ า งอัต โนมั ติ จากนั้ นท าการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น
ผูป้ ระเมินความสามารถในการใช้งานเชิงฮิวริ สติก
หัวข้อที่ 2 ของบทความจะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 3 จะกล่าวถึงวิธีการดาเนินงาน หัวข้อ
ที่ 4 กล่าวถึงผลการทดสอบ และบทสรุ ปในหัวข้อที่ 5
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ขึ้นลง (Scrolling) แต่เด็กที่อายุมากกว่า 6 ปี ควรออกแบบ
ให้ มี ก ารเลื่ อ นขึ้ นลง นอกจากนี้ ยัง มี ล ั ก ษณ ะพิ เ ศษ
โดยเฉพาะแบบอื่นสาหรับเด็กที่ อายุ 6 ปี ขึ้นไป เช่น ควร
ออกแบบให้ มี ระบบการค้น หา (Search Feature) เป็ นต้น
กล่าวคือการออกแบบแอปพลิเคชันสาหรับเด็กอายุ 6–12 ปี
ขึ้นไปสามารถออกแบบให้มีความซับซ้อนของการใช้งาน
ได้มากกว่าเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี เนื่องจากมีทกั ษะการพัฒนา
กล้ า มเนื้ อ และ การประสานสั่ ง การที่ สู งกว่ า แต่ ใ น
ขณะเดี ย วกัน ก็ ย งั ต้อ งมี ก ารออกแบบในการจ ากัด การ
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ ความปลอดภัย ของเด็ ก
มากกว่าเด็กที่อายุต้งั แต่ 13 ปี ขึ้นไป
2.2 การประเมินเชิงฮิวริสติก
การประเมิ น เชิ ง ฮิ วริ ส ติ ก [1] เป็ นวิ ธี การตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้ง านของการออกแบบส่ วนต่ อ
ประสานกับผูใ้ ช้ โดยให้ผปู ้ ระเมินจานวน 3-5 คน ทาการ
ตรวจสอบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้จากประสบการณ์ของผู ้
ประเมิ น ว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการออกแบบด้ า น
ความสามารถในการใช้งานซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับกันหรื อไม่ ผู ้
ประเมิ น สามารถถามค าถามกั บ ที ม ผู ้พ ัฒ นาระบบได้
จากนั้ นจะท าการบั น ทึ ก ผลการประเมิ น และรายการ
ข้อผิดพลาดให้ผพู ้ ฒั นาทราบ
2.3 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอนดรอยด์ (Android) [5] คื อ ระบบปฏิ บัติ ก ารที่ มี
พื้นฐานอยูบ่ นลินุกซ์ (Linux) เป็ นระบบปฏิบตั ิการโอเพน
ซอร์ ซและกูเกิลได้เผยแพร่ ภายใต้ลิขสิ ทธิ์ อาปาเช ใช้ภาษา
จาวาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจยั หลายงานที่นาเสนอแนว
ทางการออกแบบแอปพลิ เคชัน สาหรับเด็ก เช่ น Liu และ
คณะ [4] ได้น าเสนอแนวทางการออกแบบเว็บ ไซต์และ
แอปพลิเคชันสาหรับเด็กทั้งหมด 156 ข้อ Arif และ Tahir
[6] นาเสนอแนวทางการออกแบบทั้งหมด 50 ข้อ Kioko
และคณะ [7] นาเสนอแบบจาลองของความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ไ ด้ (Learnability Model) ซึ่ งสามารถแบ่ ง ได้ 7
หมวดหมู่โดยแต่ละหมวดหมู่ป ระกอบด้วยแนวทางการ
ออกแบบรวมทั้ งหมด 64 ข้ อ Hujainah และคณะ [8]

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ประสบการณ์ ของผู้ใช้ ความสามารถในการใช้ งาน
และการออกแบบประสบการณ์ ของผู้ใช้ สาหรับเด็ก
ประสบการณ์ ของผูใ้ ช้ (User Experience หรื อ UX)
[2] ห มายถึ ง ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
เทคโนโลยี องค์ ป ระกอบหนึ่ งที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ด
ประสบการณ์ ของผู ้ใ ช้ ที่ ดี คื อ การออกแบบ ส่ วนต่ อ
ประสานกับผูใ้ ช้ให้มีความสามารถในการใช้งาน
ความสามารถในการใช้งาน (Usability) [3] หมายถึ ง
ความสามารถในการตอบสนองต่อ เป้ าหมายเฉพาะของ
ผู ้ใ ช้ จ ากการใช้ ง านสิ น ค้า หรื อบริ การใด ๆ ได้อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภาพ และท าให้ ผู ้ใช้เกิ ด ความพึ ง
พอใจ หลักการออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ Jakob
Nielsen’s Heuristics [1] เป็ นหลัก การออกแบบส่ ว นต่ อ
ประสานกับผูใ้ ช้โดยทัว่ ไปที่นิยมนามาใช้อย่างกว้างขวาง
เพื่อให้ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้มีความสามารถในการใช้
งาน ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห ลั ก ก าร ทั้ งห ม ด 10 ร ายก าร
อย่างไรก็ตาม Liu และคณะได้กล่าวไว้โดยสรุ ปในหนังสื อ
UX Design for Children (Ages 3-12) [4] ว่ า เด็ ก และ
ผู ้ใ หญ่ ต้ อ งการการออกแบบที่ อ้ า งอิ ง ถึ ง ข้ อ ก าหนด
ความสามารถในการใช้งานที่ แตกต่างกันด้วยพฤติ กรรม
และพัฒนาการที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าเด็กในแต่
ละช่ ว งอายุ ต้อ งการแนวทางการออกแบบในบางข้อ ที่
แตกต่างกัน เช่น เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ควรหลีกเลี่ยงการเลื่อน
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น าเส น อ แ น ว ท าง ก าร อ อ ก แ บ บ ทั้ ง ห ม ด 9 ข้ อ
ซึ่ ง ง า น วิ จั ย ทั้ ง ห ล า ย นี้ มี ทั้ ง ที่ น า เส น อ แ น ว
ทางการออกแบบส าหรั บ เด็ ก ส าหรั บ การใช้ ง านแอป
พลิ เคชัน ทั่ว ไป หรื อ สาหรั บ ช่ วงอายุที่ ต่ างกัน หรื อ เป็ น
แนวทางเฉพาะด้านซึ่ งไม่ ค รอบคลุ ม แง่มุ ม ทั้งหมดของ
ความสามารถในการใช้งาน ผูว้ ิจยั จะทาการรวบรวม ละ
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการออกแบบโมไบล์ แ อปพลิ เคชั น
สาหรับเด็กจากหลายแหล่งเพื่อให้ครอบคลุมความสามารถ
ในการใช้ ง านและเน้ น ที่ ช่ ว งอายุ 6-12 ปี โดยจัด กลุ่ ม
แนวทางการออกแบบตามกลุ่ ม ฮิ ว ริ ส ติ ก 12 กลุ่ ม ตาม
งาน วิ จั ย ข อ ง Thitichaimongkhol แล ะ Senivongse [9]
รวมทั้งพัฒ นาเครื่ องมื อประเมิ น ความสามารถในการใช้
ง าน ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น ไ ป ต าม แ น ว ท าง ง าน วิ จั ย ข อ ง
Phetcharakarn และ Senivongse [10] ที่ ได้นาเสนอเครื่ อง
มื อในการประเมิ น ความสามารถในการใช้งานของแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ แต่เครื่ องมือจาก
งานวิ จัยดังกล่าวไม่ ได้รองรั บ การประเมิ น ตามแนวทาง
การออกแบบสาหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
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3.1 ศึกษาและปรับปรุงแนวทางการออกแบบ
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษางานวิจยั ของ Liu และคณะ [4] ซึ่ งมี
แนวทางการออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้สาหรับเด็ก
ทั้งสิ้ น 156 ข้อ มาใช้เป็ นแนวทางการออกแบบตั้งต้น โดย
จะตัด แนวทางการออกแบบที่ ไ ม่ เกี่ ย วกับ การออกแบบ
โมไบล์แอปพลิเคชันและไม่เกี่ยวกับเด็กอายุ 6-12 ปี ออก
โดยจะได้เป็ นแนวทางการออกแบบตั้งต้นทั้งสิ้ น 114 ข้อ
จากนั้นเลือกแนวทางการออกแบบจากงานวิจยั [8] 3 ข้อ
งานวิจยั [6] 6 ข้อ งานวิจยั [7] จานวน 17 ข้อ มาปรับปรุ ง
โดยการผนวกรวม (Merge) หรื อ เพิ่ ม เติ ม (Enhance)
ร่ ว ม กั บ ง าน วิ จั ย [4] เพื่ อ ส ร้ าง ร าย ก าร ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการใช้ ง านของโมไบล์ แ อปพลิ เคชั น
สาหรั บ เด็ กอายุ 6-12 ปี และจัด กลุ่ ม ตามฮิ วริ สติ กได้ 12
หมวดตาม Jakob Nielsen’s Heuristics 10 หมวด และ
ต าม ง าน วิ จั ย [9] 2 ห ม ว ด ไ ด้ แ ก่ Pleasurable and
Respectful Design และ Privacy เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ ากั ด
ด้านเนื้อที่ ผูว้ ิจยั ขอเสนอตัวอย่างการปรับปรุ งดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตัวอย่างบางส่วนของการปรับปรุ งรายการประเมิน

3. แนวคิดในการออกแบบและวิธีพฒ
ั นาเครื่ องมือ

Proposed Guideline
Design Heuristic : User control and freedom

ขั้นตอนการดาเนินงานสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

Baseline Guideline :
1.) The interface should allow users to turn on / off
volume [4]
2.) Make the audio visible [4]
Action : Merge
Proposed Guidelines : The interface should allow
users to control audio and make it visible.

3.2 ทาการประเมินรายการประเมิน
ผู ้วิ จั ย น ารายการประเมิ น ที่ ผ่ า นการรวบรวมและ
ปรับปรุ งแล้วมาประเมินว่ารายการประเมินใหม่น้ นั มีความ
เหมาะสมหรื อไม่สาหรับโมไบล์แอปพลิเคชันเพื่อเด็กอายุ
6-12 ปี โดยท าการเชิ ญ ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์
ในการออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ของโมไบล์แอป
พลิ เคชัน จานวน 3 คนโดย 1 คนเป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ 5
ปี กั บ แ อ ป พ ลิ เค ชั น ส าห รั บ เด็ ก โ ด ย ต ร ง อี ก 2

รูปที่ 1: ขั้นตอนการดาเนินงาน
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คนมี ป ระสบการณ์ กับ แอปพลิ เคชันทั่วไป 2 ปี และ 7 ปี
ผูป้ ระเมินได้ทาการพิจารณารายการประเมินแต่ละข้อ และ
บันทึกผลลงในแบบฟอร์ มพิจารณา หลังจากได้รับผลการ
ตรวจสอบแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ
โดยการกาหนดคะแนนให้ กับ ผลการประเมิ น แต่ ล ะข้อ
โดยมี ลาดับ คะแนนตั้งแต่ 1-5 จากนั้นจึ งคิดคะแนนรวม
ของรายการประเมิ น แต่ล ะข้อและน ามาหาค่าเฉลี่ ย หาก
รายการประเมิ น ข้อ ใดมี ค่ าเฉลี่ ย มากกว่ าหรื อ เท่ ากับ 3
ผูว้ ิจยั จะคงรายการประเมินข้อนั้นไว้ หากมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
3 จะทาการพิจารณารายการประเมินข้อนั้นร่ วมกับความ
คิดเห็ นเพิ่มเติ มร่ วมกับผูป้ ระเมิ นว่าสามารถปรับ ปรุ งให้
สามารถคงรายการประเมิ นนั้นไว้ได้หรื อไม่ หากไม่ก็จะ
นารายการประเมินนั้นออกไป ผลลัพธ์จากการประเมินทา
ให้ จ าน วน รายการลด ลงเห ลื อ 94 รายการ (ดู ได้ ที่
https://www.cp.eng.chula.ac.th/~twittie/research/publicati
ons/Natthika_Usability_Guidelines_for_Kids_612_yrs.pdf).
3.3 ออกแบบขั้นตอนตรวจสอบรายการประเมิน
เนื่ อ งจากการประเมิ น ความสามารถในการใช้ง านเชิ ง
ฮิวริ สติกตามรายการประเมินนั้น ตามปกติแล้วต้องอาศัย
การพิจารณาโดยผูป้ ระเมิ นที่ มีความรู ้ด้านความสามารถ
ในการใช้งาน [1] แต่การประเมินนั้นเป็ นภาระมากเช่นกัน
เนื่ องจากผูป้ ระเมิ นต้องทดลองใช้งานแอปพลิ เคชันที ละ
หน้าจอเพื่อตรวจสอบกับรายการประเมิน ทั้งหมดทีละข้อ
ซึ่ งมี จ านวนมาก ผู ้วิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการช่ ว ยแบ่ ง เบา
ภาระนี้ โดยคัดเลือกรายการประเมินที่สามารถตรวจสอบ
ได้โดยอัตโนมัติ จากรหัสต้นฉบับ ของแอปพลิ เคชัน โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้สึกและวิจารณญาณของผูป้ ระเมินมา
เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อมาออ กแบ บ ขั้ น ตอน วิ ธี (Algorithm)
และพัฒ นา เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบต่ อ ไป ตัวอย่างรายการ
ประเมินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติแสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: ตัวอย่างรายการประเมินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดย
อัตโนมัติ
Unautomated Guideline
Design Heuristic : Aesthetic and minimalist design
Guideline :
Use simple icons. Avoid using old-styled or
elaborate, custom icons for young kids.

เหตุผล :
การพิจารณาไอคอน (icon) ต่าง ๆ ต้องอาศัยการพิจารณา
ด้วยวิจารณญาณของผูป้ ระเมินเป็ นหลัก
ทั้งนี้จะได้รายการประเมินที่สามารถตรวจอัตโนมัติได้
ทั้งสิ้น 25 รายการ ซึ่งถึงแม้จะมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับ
จานวนรายการประเมิ นทั้งหมด 94 รายการ แต่ผูป้ ระเมิ น
สามารถใช้เครื่ องมือที่ได้พฒ
ั นาขึ้นเป็ นส่ วนเสริ มในการ
ช่ วยลดภาระการประเมิ น บางส่ วนได้ โดยแนวทางการ
ตรวจสอบรายการประเมิ น ที่ สามารถตรวจสอบได้โดย
อัตโนมัติโดยย่อแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: รายการประเมินที่สามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติ
และแนวทางการตรวจสอบโดยย่อ
Automated Guideline
Design Heuristic : Visibility of system status
1. Use progress bars or percentages to indicate how
much time or file size remains for downloads.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบเอลิ เ มนต์ ชื่ อ
“ProgressBar” ว่ามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับหนึ่งหรื อไม่
2. Give a positive feedback whenever children have
completed a game or an activity.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการปรากฏของ
Negative words ว่ ามี ค่ าตามที่ ผู ้ใ ช้ง านก าหนดหรื อ ไม่
เช่นคาว่า “Idiot” เป็ นต้น
Design Heuristic : User control and freedom
3. Include navigation button such as “Quit”.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิ วต์
“android:text” ในเอลิเมนต์ “Button” ว่ามีชื่อปุ่ มสาหรั บ
ออกจากหน้าจอตามที่มีการกาหนดหรื อไม่ เช่น“Done”
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Automated Guideline (Continued)

Automated Guideline (Continued)
4. Allow the user to control multimedia clips.

Design Heuristic : Flexibility and efficiency of use

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
เอลิเมนต์ <MediaController> หรื อไม่

12. For those application that require space or
interaction, use landscape orientation.

แน วทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบ แอตท ริ บิ วต์
“android:screenOrientation” ว่ า มี การก าห น ดค่ าเป็ น
landscape หรื อไม่

5. The interface should allow users to control audio
and make it visible.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิ วต์
“android:text” ในเอลิเมนต์ “Button” ว่ามีชื่อปุ่ มสาหรับ
ควบคุมการใช้งานเสี ยงตามที่ผใู ้ ช้งานกาหนดค่าหรื อไม่
เช่น “Play” หรื อ “Pause” เป็ นต้น

13. If your users are familiar with other ways of
logging in, make those options available.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่ น Facebook โดยตรวจสอบแอตทริ บิวต์
“android:name” ในเอลิ เมนต์ “activity” ว่าถูกกาหนดค่ า
เป็ น “com.facebook.FacebookActivity” หรื อไม่

6. Do not offer to change the user’s settings
permanently with dialog boxes, pop-ups, or alerts.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
เอลิเมนต์ <uses-permission> หรื อไม่
Design Heuristic : Consistency and standards

14. Do not include multiple search boxes on a page.

7. Make sure all pages on an application have a

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
เอลิเมนต์ <SearchView> มากกว่า 1 อันหรื อไม่

consistent look and feel with adherence to the basic

15. Make sure your search box is big enough.

principles of good design.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการใช้แบบอักษรว่า
มีการใช้แบบอักษรมากกว่าค่าที่ผใู ้ ช้งานกาหนดหรื อไม่

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิวต์
“android:layout_width” ในเอลิเมนต์ “SearchView”
ว่ามีการกาหนดค่าเป็ น “match_parent” หรื อไม่

8. Create big target at least 2x2 CM, to tap.

16. Use typo-correction and auto-suggest.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิ วต์
“ layout_width” แ ล ะ “ layout_height” ใ น เอ ลิ เม น ต์
“Button” ว่ามีค่าเกินกว่าขนาดที่กาหนดหรื อไม่

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
เอลิเมนต์ “AutoCompleteTextview” หรื อไม่
17. For young kids (under 7) use short words.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบจานวนตัวพิมพ์ใหญ่
ที่พิมพ์ติดกันมีค่ามากกว่าที่ผใู ้ ช้งานกาหนดหรื อไม่

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบการใช้คาว่าเป็ นคาที่
ง่ายเหมาะสมกับเด็กหรื อไม่โดยอ้างอิงจากคาศัพท์ง่ายของ
Dale-Chall [11]

10. Text should be left-aligned for English.

Design Heuristic : Aesthetic and minimalist

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิ วต์
“android:textAlignment” ว่ าถู ก ก าห น ด ค่ าเป็ น left
หรื อไม่

design

9. Avoid write text in upper-case only.

18. For kids over 7, use simple dropdowns when
appropriate.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
เอลิเมนต์ <item> ใต้เอลิเมนต์ <menu> หรื อไม่

Design Heuristic : Recognition rather than recall
11. Design for scrolling, use inline scrolling only

19. Use font size at least 12-point print type.

when necessary.

แน วทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบ แอตท ริ บิ วต์
“android:textSize” ว่ามีค่าน้อยกว่า 12sp หรื อไม่

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ ามี แ อตทริ บิ ว ต์
<ScrollView> ในแต่ละหน้าหรื อไม่
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1. นาเข้าข้อมูลจากไฟล์นามสกุลเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ที่
ต้องการตรวจสอบ เช่น ไฟล์ Manifest.xml
2. ทาการ Config ข้อมูลในกรณี ที่ รายการประเมิ นข้อนั้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากการระบุโดยผูใ้ ช้งาน เช่น ระบุ
ว่ าในหนึ่ งหน้ าจอควรมี ช่ อ งส าหรั บ การค้น หา (Search
Bar) ได้ไม่ เกิ น 2 อัน ส าหรั บ ให้ เครื่ อ งมื อ ใช้ต รวจสอบ
จานวนช่องสาหรับการค้นหาที่ปรากฏบนหน้าจอต่อไป
3. ทาการสร้างตัวแปรอ็อบเจกต์ส่งข้อมูล (Data Transfer
Object) และทาการอ่านไฟล์ขอ้ มูลที่ผูใ้ ช้งานได้ทาการใส่
เข้า มาในโปรแกรม โดยเครื่ อ งมื อ จะท าการอ่ า นรหั ส
ต้นฉบับเพื่อค้นหาบรรทัดของอักขระที่ตอ้ งการตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น การอ่านรหัสต้นฉบับเพื่อค้นหาข้อมูลแอตทริ
บิ วต์ (Attribute) ในเอลิ เมนต์ (Element) activity ที่ ชื่ อ ว่ า
“android:screenOrientation” เพื่อทาการตรวจสอบว่ามีการ
ก าหนดค่ าเป็ น “landscape” หรื อ ไม่ และท าการเก็ บ ค่ า
ข้อมูลที่อ่านได้ลงในตัวแปรอ็อบเจกต์ส่งข้อมูลที่สร้างขึ้น
4. ทาการเปรี ยบเทียบค่าที่อ่านได้จากตัวแปรอ็อบเจกต์ส่ง
ข้ อ มู ล กั บ แนวทางการออกแบบหรื อค่ า การ config ที่
ผูใ้ ช้งานได้กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลแอตทริ บิวต์
“ android:screenOrientation” มี ก า ร ก า ห น ด ค่ า เป็ น
“landscape” ตามแนวทางการออกแบบ หรื อ มีช่องสาหรับ
การค้นหาไม่เกิน 2 อัน ตามค่าที่ผใู ้ ช้งานได้ทาการ Config
ไว้ ก็จะเป็ นไปตามแนวทางการออกแบบ
5. เมื่อรหัสต้นฉบับผ่านการตรวจสอบแล้ว เครื่ องมือจะทา
การแสดงหน้าจอรายละเอียดของรหัสต้นฉบับ โดยแสดง
จุดที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางการออกแบบในกรณี ที่ตรวจ
พบ โดยการแสดงผลจะเป็ นการ Highlight พื้นที่ขอ้ ความ
ของรหัสต้นฉบับโดยอาศัยการทางานของ CodeMirror
ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบรายการประเมิ น ที่ สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติแสดงดังตารางที่ 4

20. Do not use animated text.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิวต์
“android:ellipsize” ว่ามีการกาหนดค่าเป็ น
“marquee”หรื อไม่
21. Chunk text into 3-8 sentences in paragraph

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบเครื่ องหมายจบ
ประโยค “.”, “!”, “?” ในแต่ละแอตทริ บิวต์
“android:text” ว่ามีจานวนมากกว่า 8 หรื อไม่
22. Avoid crowding text into a small textbox with a
scrollbar.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบว่ามีการปรากฏของ
แอตทริ บิวต์ “android:scrollbars” ในเอลิเมนต์
“TextView” หรื อไม่
Design Heuristic : Pleasurable and Respectful
Interaction
23. Make introductory animation short and
interesting. Allow to skip the introductory part.

แน วทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบ แอตท ริ บิ วต์
“android:text” ในเอลิ เมนต์ “TextView” และ “Button”
ว่ามีค่าตามที่กาหนดหรื อไม่ เช่น “Skip Intro”
Design Heuristic : Privacy
24. Design standardized form and don’t ask kids for
personal information. For example, Full name or
Email.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบแอตทริ บิวต์
“android:inputType” ในเอลิ เมนต์ “EditText” ว่ า มี ก าร
กาหนดค่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ไม่ควรเปิ ดเผยหรื อไม่
เช่น “textEmailAddress”
25. Don’t ask kids to read or accept user agreements.

แนวทางการตรวจสอบ : ตรวจสอบ “android:text”
ในเอลิเมนต์ “TextView” ว่ามีการกาหนดค่า เช่น “accept
user agreements” หรื อไม่

ตารางที่ 4: ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบรายการประเมินที่สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติ
Method for Automated Checking

การออกแบบขั้ นตอนการท างานของเครื่ องมื อ
ตรวจสอบรายการประเมิ น ที่ สามารถตรวจสอบได้อย่าง
อัตโนมัติ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

Guideline :
For those application that require space or
interaction, use landscape orientation.
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Method for Automated Checking (Continued)
Evaluation Method:

1. นาเข้าไฟล์ “AndroidManifest.xml”
2. อ่านค่าจากรู ทเอลิเมนต์ “manifest”
3. อ่านค่าจากเอลิเมนต์ “android:screenOrientation”
ว่ามีค่าเป็ น “landscape” หรื อไม่
4. เก็บค่าลงใน DTO (Data Transfer Object)
5. เปรี ยบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
6. แสดงผลการตรวจสอบที่หน้าจอ

รูปที่ 3: หน้าจอการแสดงจุดที่ไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการออกแบบ

3.4 พัฒนาเครื่ องมือ
เครื่ องมื อที่ พฒ
ั นาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันที่ สามารถใช้
งานได้ บ นกู เกิ ล โครมพัฒ นาด้ ว ยภาษาเฮชที เอ็ ม แอล
(HTML) แ ล ะ จ าวาส ค ริ ป ต์ (JavaScript) ท างาน บ น
Apache Framework ผู ้ใ ช้ ง านต้ อ งท าการน าเข้ า ข้ อ มู ล
ไฟล์นามสกุลเอ็กซ์เอ็มแอลและทาการกาหนดค่าเพิ่มเติม
สาหรั บ แนวทางการตรวจสอบบางข้อ ที่ ต้อ งการข้อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม เช่ น ในแอปพลิ เคชัน สามารถมี ตัว พิ ม พ์ใ หญ่
ติดกันได้ไม่เกินกี่ตวั เป็ นต้น โดยเครื่ องมือที่พฒั นาจะทา
การตรวจสอบรหั สต้น ฉบับ ว่าเป็ นไปตามแนวทางการ
ออกแบบหรื อ ไม่แ ละแสดงผลบนหน้าจอ ภาพรวมการ
ทางานของเครื่ องมือที่พฒั นาแสดงดังรู ปที่ 2 หน้าจอการ
แสดงจุดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบแสดงดัง
รู ปที่ 3 (Avoid write text in upper-case only.)

4. ผลการทดสอบ
การทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือที่ได้พฒั นาเป็ น
การเปรี ยบเทียบการตรวจหาส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ที่ไม่
เป็ นไปตามแนวทางการออกแบบที่ตรวจหาด้วยเครื่ องมือ
และ ตรวจหาด้ ว ยผู ้ป ระเมิ น เนื่ อ งจากแอปพลิ เ คชั น
ส่ วนมากจะไม่มีการเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับด้วยเหตุผลทาง
การค้า ดังนั้นจึงทาการเลือกแอปพลิเคชันที่มีการเปิ ดเผย
รหั ส ต้น ฉบับ จากเว็บ ไซต์ GitHub โดยแอปพลิ เคชั น ที่
นามาทาการทดสอบได้แก่ แอปพลิเคชัน Bit Forest ซึ่ ง
แสดงดังรู ปที่ 4 โดยเป็ นประกอบด้วยเกมเพื่อความบันเทิง
และ เนื้ อหาเพื่อการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเชิ ญผูป้ ระเมิ น
ที่มีประสบการณ์ 3-7 ปี ในด้านการออกแบบโมไบล์แอปพลิเคชันเพื่อความสามารถด้านการใช้งาน จานวน 3
คน ท าการทดลองใช้ แ อปพลิ เคชั น และประเมิ น ตาม
รายการประเมิน 25 รายการซึ่ งตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติ
จากนั้ นจึ ง ใช้ เ ครื่ องมื อ ตรวจสอบจากรหั ส ต้ น ฉบั บ
แล้วเปรี ยบเทียบผลการประเมินที่ได้ โดยมีผลการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 5

รูปที่ 2: ภาพรวมการทางานของเครื่ องมือที่พฒั นา

รูปที่ 4: แอปพลิเคชัน Bit Forest
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ตารางที่ 5 : ผลการทดสอบ
ผู ้
จานวนที่
จานวนที่
ประเมิน ตรวจสอบพบ ตรวจสอบไม่พบ
1
4
3
2
3
4
3
4
3
เครื่ องมือ
7
-

5. บทสรุปและแนวทางวิจัยในอนาคต
เวลา
(นาที)
8.46
6.38
7.25
6.24

ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ น า เส น อ แ น ว ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
ความสามารถในการใช้งานสาหรับโมไบล์ แอปพลิเคชัน
เพื่อเด็กอายุ 6–12 ปี จากนั้นจึงนาเสนอเครื่ องมือประเมิน
ความสามารถในการใช้งานเชิงฮิวริ สติก สาหรับตรวจสอบ
แนวทางการประเมิ น เฉพาะส่ วนที่ ส ามารถตรวจสอบ
ได้จากรหัสต้น ฉบับ ของแอปพลิ เคชัน แอนดรอยด์ อย่าง
อัต โนมั ติ เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระในการประเมิ น ของผู ้
ประเมินที่ ตอ้ งทาการพิจารณาแนวทางการออกแบบเป็ น
จานวนมากและยังช่วยแบ่งภาระในด้านเวลาของผูป้ ระเมิน
ได้อีกด้วย
แนวทางการวิจยั ในอนาคตและสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ
คือการพัฒนาเครื่ องมือให้สามารถตรวจสอบรหัสต้นฉบับ
อื่นได้นอกเหนือจากไฟล์นามสกุลเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น ไฟล์
ต้น ฉบั บ นามสกุ ล จาวา และปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอนวิ ธี เพื่ อ
ให้สามารถตรวจสอบรายการประเมินข้ออื่น ๆ ได้มากขึ้น
และทดสอบกับ แอปพลิ เคชั น จ านวนมากขึ้ น และจาก
หลากหลายหมวดหมู่ อาทิ แอปพลิเคชันเพื่อการอ่าน หรื อ
แอปพลิเคชันเกม เป็ นต้น
รวมถึ ง แนวทางของงานวิ จั ย ยัง สามารถขยายให้
ครอบคลุมแนวทางการออกแบบสาหรับผูใ้ ช้กลุ่มอื่น เช่น
ผูใ้ ช้ในช่วงอายุอื่นหรื อมีลกั ษณะเฉพาะอื่นที่จะส่ งผลต่อ
การใช้งานโมไบล์แอปพลิเคชัน

จากผลการทดลองพบว่าจานวนของจุด ผิดพลาดที่ ผู ้
ประเมิ น ทั้งสามไม่ ส ามารถตรวจสอบได้พ บเหมื อ นกัน
แสดงตามแนวทางการออกแบบได้ดงั นี้
1. Create big target at least 2x2 CM, to tap.
2. Avoid write text in upper-case only.
3. Use simple, relatively large fonts, comparable in
size to at least 12-point type.

เหตุ ผ ลของการที่ ผู ้ ป ระเมิ น ทั้ งสามไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบจุดผิดพลาดทั้งสาม แสดงดังตารางที่ 6 การใช้
เครื่ องมื อร่ ว มด้วยในการประเมิน จึ งช่วยลดข้อผิดพลาด
จากการตรวจสอบ ไม่ พ บ และช่ วยลดเวลาใน การ
ประเมินได้
ตารางที่ 6 : เหตุผลที่ผปู ้ ระเมินไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาด
ได้เหมือนกันทั้งสามแห่ง

ข้อ
1

2

3
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เหตุผล
ผูป้ ระเมิ น ทั้งสามต้องท าการประมาณขนาด
ของปุ่ มในการประเมินและแอปพลิเคชันที่ใช้
ทดสอบมีปุ่มเป็ นจานวนมาก นอกจากจะไม่
สามารถประมาณขนาดที่แน่นอนได้แล้วยังใช้
เวลาในการประเมินมากอีกด้วย
แอปพลิเคชันที่ทาการทดสอบมีจานวนหลาย
หน้าทาให้ไม่สามารถตรวจสอบตัวพิมพ์ใหญ่
ที่พิมพ์ติดกันได้ครบทุกหน้า ซึ่งอาจมีบางแห่ ง
ที่มีการใช้ขอ้ ความที่มีตวั พิมพ์ใหญ่ติดกันใน
จุดที่ไม่สามารถเห็นได้เด่นชัด
ผูป้ ระเมินทั้งสามไม่สามารถวัดขนาดตัวอักษร
ที่แน่นอนได้ จึงต้องทาการประมาณขนาดของ
ตัวอักษรในการประเมิน
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1. บทนา
รถยนต์ถือเป็ นสิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่งสาหรับการดาเนินชีวิต
ในยุคปัจจุบนั การนารถหรื อยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ไปใช้
บนท้องถนนได้น้ นั จะต้องมีกฎหมายคุม้ ครองผูใ้ ช้รถ ซึ่ ง
กฎหมายนั้นหมายถึ ง พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
อันจะนาไปสู่ การใช้รถยนต์ และปฏิ บัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้องเมื่ออยู่บนท้องถนน พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522 เป็ นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ใน
ชีวิตประจาวันของประชาชน ซึ่ งรายละเอียดครอบคลุมถึง
ข้อ ปฏิ บัติ แ ละข้อ ห้ า มต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การจดทะเบี ย น
เครื่ องหมาย การใช้รถ ภาษีประจาปี ใบอนุญาตขับรถ และ
บทกาหนดโทษ
ทั้งนี้ ปัญหาที่ พบในปั จจุบัน พบว่าประชากรจ านวน
มากมี ความรู ้ เรื่ อง กฎห มาย และความรู ้ เกี่ ยวกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ น้ อ ยมาก แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น จะมี
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่ น เอกสาร หนังสื อ ซึ่ งส่ วนใหญ่มักถูก
จัดเก็บในรู ปแบบของไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์ ซึ่ งมีความ
หลากหลายรู ปแบบ เช่ น ไฟล์เอกสาร PDF ไฟล์เอกสาร
HTML ข้อ มู ล ที่ อ ยู่ บ นเอกสารเหล่ า นี้ มัก อยู่ ใ นรู ป แบบ
ข้อความธรรมดา (Plain Text) หรื อข้อความกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Text) ทาให้มีความยุ่งยากต่อผูท้ ี่ตอ้ งการ
ทราบข้อ มูล โดยเฉพาะการเข้าถึ ง และค้น หาเพื่อให้ได้
คาตอบที่ตรงตามความต้องการชัดเจนมากที่สุด แม้ว่าเสิ ร์
ชเอนจิน (Search Engine) จะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูล
ได้ก็ ต าม แต่ ค าตอบที่ ไ ด้รั บ จากเสิ ร์ ช เอนจิ น ยัง มี ค วาม
หลากหลาย ทาให้อาจเกิดความกากวม ไม่ชดั เจน

งานวิ จั ย นี ้น าเสนอวิ ธี การสื บ ค้ น เชิ ง ความหมายบน
โดเมนองค์ ความรู้ กฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ ซึ่ ง ช่ วย
ให้ ผ้ ูที่ไม่ มีความรู้ ด้านกฎหมาย หรื อผู้ที่กระทาความผิดขัด
ต่ อข้ อ กฎหมาย ได้ รั บค าตอบเกี่ ย วกั บ กฎหมาย และ
บทลงโทษชั ด เจน ไม่ มี ค วามก ากวม กระบวนการ
ประกอบด้ วย การสร้ างออนโทโลยี การนิยามเงื่อนไขหรื อ
กฎ และการสร้ างข้ อ ค าถาม ส่ วนการทดลองจะสร้ าง
ชุดคาถาม 62 คาถาม เพื่อส่ งไปค้ นหาบนเครื่ องมืออนุมาน
และวั ด ประสิ ท ธิ ภาพด้ วยเอฟเมเชอร์ จากการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพของโปรแกรมพบว่ า มี ค่ า ( F-Measure)
เท่ ากับ 96.67%
คาสาคัญ: พระราชบัญญัติรถยนต์ ออนโทโลยี สื บค้นเชิง
ความหมาย อนุมาน

Abstract
This research presents semantic search method on
knowledge domain of automobile act law that helps
people who are lack of legal knowledge or violators
understand the law including the clear Penalties. The
process consists of the ontology creation, defining
condition or rules and question creation. For the
experiment, a question set of 62 questions is created
to search on the inference tools. and be measured the
efficiency by F-Measure. For the performance
evaluation of the program shows 96.67% of the FMeasure.
Keywords: Vehicle Act Law, Ontology, Semantic
Search, Inference
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งานวิ จัย ที่ น าเสนอแนวทางในการแก้ไ ขการสื บ ค้น
ข้อมูล เพื่อให้ได้รับคาตอบที่ชดั เจน ไม่กากวม ในปัจจุบนั
ได้นาออนโทโลยีมาใช้ในการจัดโครงสร้าง และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ เพื่ออธิ บายความหมายระหว่ างข้อ มู ล ทุ ก
ส่ วนอย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์ขอ้ ความประกอบกับการ
สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หลังจากนั้นใช้วิธีการแทนความรู ้
(Knowledge Representation) ในรู ปแบบมาตรฐาน เพื่อให้
ได้ฐานความรู ้ (Knowledge Base) ที่สามารถนาไปสื บค้น
เพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั
ด้านสุ ขภาพที่พฒั นาต้นแบบออนโทโลยีสมุนไพร [1] ได้
พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีของพืชสมุนไพรไทย ที่ใช้เป็ น
ส่ วนประกอบของยาสามัญ ประจ าบ้านแผนโบราณ 27
ชนิ ด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากจะนา
ออนโทโลยีมาใช้ในงานด้านสุ ขภาพแล้ว ยังมีงานวิจยั ด้าน
โภชนาการ เช่ น การพัฒ นาออนโทโลยีผลิ ตภัณฑ์เ สริ ม
อาหาร [2] เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร
พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มอาหาร และ
พฤติกรรมการสื บค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร [3] อีก
ทั้ง งานวิ จัย ด้า นกฎหมาย เช่ น ขั้น ตอนการขยายค าค้น
สาหรับการสื บค้นคาพิพากษาศาลฎีกาด้วยออนโทโลยี ซึ่ ง
จะเห็นได้ว่าออนโทโลยีได้ถูกนาไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
หลากหลายวงการ แต่ ย ัง ไม่ ป รากฏการน าไปใช้ ใ น
กฎหมาย พระราชบัญ ญัติ ร ถยนต์ ท าให้ ง านวิ จัย นี้ ได้
นาเสนอ การสร้ างออนโทโลยี กฎหมายพระราชบัญญัติ
รถยนต์ ข้ ึ น เพื่ อ เป็ นต้ น แบบส าหรั บ การสื บค้ น เชิ ง
ความหมายบนโดเมนพระราชบัญญัติรถยนต์ ใช้หลักการ
อนุ ม านความสั ม พั น ธ์ และการก าหนดกฎส าหรั บ
ความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะ เพื่อเพิ่มความแม่นยาของ
คาตอบ ซึ่ งทาให้ได้รับคาตอบที่มีความถูกต้องและมีความ
ชัดเจนมากที่สุด
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มีความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของประชาชน
ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก ประชาชนจึงจาเป็ นต้องทราบกฎ
ระเบี ย บและบทลงโทษต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นข้ อ กฎหมายใน
พระราชบัญญัติรถยนต์ จากตารางที่ 1 เป็ นส่วนหนึ่งที่หยิบ
ยกมาแสดง
ตารางที่ 1: ตัวอย่างข้อหาหรื อฐานความผิด
ข้อหาหรือฐานความผิด

ปรับไม่ เกิน/บาท

รถที่แสดงแผ่นป้ายไม่ครบ
รถที่อุปกรณ์ไม่ครบ
ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสี
เปลี่ยนแปลงตัวรถ
ไม่ปฏิบตั ินายทะเบียนหรื อผูต้ รวจการ
รถไม่แจ้งการย้าย

2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000

2.2 ออนโทโลยี
ออนโทโลยี คือ การอธิ บายองค์ความรู ้ตามขอบเขตที่
สนใจ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นตั ว กลางระหว่ า งซอฟท์ แ วร์ หรื อ
ระบบงานคอมพิ วเตอร์ ภาษาออนโทโลยี ใ นปั จ จุ บัน มี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ภาษาหนึ่งซึ่ ง
ถู ก พัฒ นาเพื่ อ เป็ นภาษาออนโทโลยี คื อ ภาษา OWL
งานวิจยั นี้เลือกภาษา OWL เพื่ออธิบายองค์ประกอบหลัก 4
ส่ ว น คื อ อิ น สแตนซ์ (Instance) คุ ณ สมบั ติ (Property)
คลาส และการสื บทอดคลาส
1) อิ น สแตนซ์ คื อ อ็ อ บเจกต์ ข องคลาสในองค์
ความรู ้ ซึ่ ง อยู่บ นหน่ วยความจาของรี ซันเนอร์
(Reasoner) ในช่วงการประมวลผล
2) คุ ณสมบัติ คื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ าง ตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ ใช้คุณสมบัติเพื่อบรรยายลักษณะของ
อิ น สแตนซ์ ที่ ใ ช้ใ นการค้น หาพระราชบัญ ญัติ
รถยนต์
3) คลาส คื อ กลุ่ ม หรื อประเภทของอิ น สแตนซ์
คลาสจะท าหน้ า ที่ อ ธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปที่
ต้อ งการสาหรั บการเป็ นสมาชิ กคลาส ในส่ วน
งานวิจัยนี้ ได้กาหนดคลาสเพื่อเป็ นตัวแทนของ
สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ท้งั หมด
4) การสื บทอดคลาส คือ การใช้คุณสมบัติของคลาส
เดิ ม เพื่ อ ขยายเป็ นคลาสใหม่ ที่ มี ค วามจ าเพาะ
เจาะจงมากขึ้นด้วยความสัมพันธ์แบบเชื่ อมโยง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ความรู้ทางด้ านกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 [4] เป็ นบทบัญญัติที่
มี ความเกี่ ยวข้องกับการใช้รถยนต์ในชี วิตประจาวันของ
ประชาชนซึ่ งมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการใช้รถ ใช้ถนน
ของประชาชน ดังนั้นพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จึง
114

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

(Subsumption relationship) ความสั ม พั น ธ์ ใ น
แบบนี้ สามารถประมวลผลอัต โนมัติ โ ดยรี ซั น
เนอร์ ได้ เพื่อพิสูจน์ชนิดของคลาสและคุณสมบัติ
ที่ได้รับการสื บทอดจากบรรพบุรุษ งานวิจยั นี้ได้
ใช้คุณสมบัติการสื บทอดคลาสเพื่อนิ ยามลาดับ
ชั้นของส่ วนประกอบต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติ
รถยนต์ และชนิดของข้อมูลที่จาเป็ นในการค้นหา
คาตอบที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์
องค์ป ระกอบหลัก ทั้ง 4 ส่ ว น ซึ่ ง ได้แ ก่ อิ น สแตนซ์
คุณสมบัติ คลาส และการสื บทอดคลาส เป็ นส่วนสาคัญใน
การอธิ บายองค์ความรู ้ของพระราชบัญญัติรถยนต์ แนวคิด
ที่นิยามด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ถูกทางานโดย OWL รี ซัน
เนอร์ (OWL Reasoner) ซึ่ งท าหน้ า ที่ ใ ห้ เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกับ
แนวคิดบนออนโทโลยีและประมวลผลจัดแบ่งประเภท ทา
ให้ ก ารสื บ ค้น ได้รั บ ค าตอบที่ ส มเหตุ ส มผล หรื อ อยู่ ใ น
รู ปแบบการสื บค้นเชิงความหมาย
2.3 การนิยามกฎและเงื่อนไขบนออนโทโลยี
องค์ประกอบของออนโทโลยีที่กล่าวมา แม้ว่าจะช่วย
ให้เกิดการอนุมานเพื่อให้สืบค้นเชิงความหมายได้แล้ว แต่
องค์ค วามรู ้ บ างส่ ว นอาจมี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกัน ได้ ซึ่ ง
ความแตกต่างนี้อาจส่ งผลให้การอนุมาณผิดพลาด การเพิม่
กฎและเงื่ อนไขเข้าไปในองค์ความรู ้ จะช่ วยเสริ ม ความ
แม่นยาของคาตอบมากขึ้น ซึ่ งในบทความนี้จะชี้ให้เห็นใน
ส่ วนวิธีดาเนิ นงาน ที่ เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพระหว่าง
ออนโทโลยี ที่ ไ ม่ มี การกาหนดกฎและเงื่ อ นไข กับ ออน
โทโลยี ที่ มี ก ารกาหนดกฎและเงื่ อ นไข ปั จ จุ บัน มี ภาษา
สาหรับแทนกฎและเงื่อนไขที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่ งงานวิจยั นี้
ได้นามาปรั บใช้ คือ ภาษาเอสดับบิ วอาร์ แอล (Semantic
Web Rule Language: SWRL) [5] เป็ นภาษากฎที่มีพ้ืนฐาน
ของการรวมกัน ระหว่ า งภาษา RuleML และ OWL ซึ่ ง
พัฒนามาเพื่อทางานร่ วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
ที่ใช้ในการอนุมานความรู ้ใหม่จากฐานความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว
2.4 โปรทีเจ (Protégé)
โปรที เ จเป็ นโปรแกรมที่ ใช้พฒ
ั นาออนโทโลยี และ
ฐานความรู ้ที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรม [6]
ซึ่ ง ถู ก พัฒ นาขึ้ น โดยมหาวิ ทยาลัย สแตนฟอร์ ด ประเทศ
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สหรัฐอเมริ กา มีส่วนการติดต่อผูใ้ ช้งานเป็ นแบบกราฟฟิ ก
ที่ ตอบสนอง และอานวยความสะดวกต่อนักพัฒนาออน
โทโลยี และยังช่วยให้นกั พัฒนาไม่ตอ้ งกังวลกับไวยากรณ์
ภาษามาตรฐานต่ า งๆ เนื่ อ งจากมี ก ารจัด การรู ป แบบ
แฟ้ ม ข้อ มู ล และฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ที่ ห ลากหลาย มี
เครื่ องมือสาหรับสร้างโดเมนของออนโทโลยี และรู ปแบบ
ข้อมูลที่สะดวกในการป้ อนข้อมูลโดยยอมให้ผูใ้ ช้ทางาน
พร้อมกันบนคลาสหรื ออินสแตนซ์เดียวกัน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มี ง านวิ จัย จ านวนมากที่ ศึ ก ษาและสร้ า งระบบตอบ
คาถามขึ้น เช่น การพัฒนาออนโทโลยีสาหรับให้คาแนะนา
ข้อมูลการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ [7] เป็ น
งานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ มี ระบบจัดการ
แนะนาข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อ การเข้าถึ งข้อ มูล นอกจากนี้
งานวิจยั [8] การสื บค้นรู ปภาพบนอินเตอร์ เน็ตใช้หลักการ
เว็บเชิงความหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
คือ การเตรี ยมข้อมูลสาหรับการสื บค้น และขั้นตอนที่สอง
เป็ นการออกแบบขั้นตอนสื บค้นและพัฒนาแบบจาลองใน
การสื บค้น ทาให้สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อ มูล
อีกทั้งงานวิจยั [9] นาเสนอฐานความรู ้ออนโทโลยีโรคใน
ลาไย และระบบสื บค้นข้อมูลโรคลาไย เพื่อแก้ปัญหาการ
จัด การโรคในล าไยและแมลงศัต รู ล าไย สามารถเป็ น
ต้น แบบของระบบผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นโรคล าไยได้ ส่ ว น
งานวิจยั [10] เป็ นงานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่ได้กาหนด
เรื่ องความผิด บทลงโทษ มีการสร้างองค์ความรู ้กฎหมาย
อาญาด้วยออนโทโลยี และสร้ างกฎเอสดับบลิวอาร์ แอล
เพื่อใช้สาหรับพิจารณาเจตนาข้อมูลต่าง ๆ ทาให้เข้าใจถึง
ความหมาย นอกจากนี้ ในต่ า งประเทศได้ มี ก ารน า
ฐานความรู ้ออนโทโลยีมาช่วยในการสื บค้นเชิงความหมาย
โดยมี [11] การสร้ างระบบตอบคาถามโดเมนการเกษตร
เพื่ อ ตอบค าถามเกี่ ย วกับ การเกษตรท าให้ ร ะบบมี ค วาม
แม่นยามากยิ่งขึ้น งาน [12] สร้างออนโทโลยีสาหรับตอบ
คาถามกฎหมายอาญา เพื่อตอบคาถามในกระบวนการทาง
กฎหมายอาญาของอเมริ กา โดยใช้กระบวนการสร้างออน
โทโลยี ที่จัด เก็บในลักษณะตัวอย่างสถานการณ์ เพื่ อให้
ค าปรึ กษาที่ เ หมาะสมกับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ [13] และน าเสนอ
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ระบบตอบคาถามโดเมนฟิ สิ กส์ โดยการนาเทคโนโลยีการ
ดึ ง ข้ อ มู ล อ อ น โ ท โ ล ยี แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง
ภาษาธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นว่าออนโทโลยี
ถูกนาไปใช้ในงานวิจยั ที่หลากหลายแต่ยงั ไม่ปรากฏการ
นาไปใช้ในกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ งานวิจยั นี้จึง
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการน าออนโทโลยี ม าเพื่ อ ใช้
สื บค้นเชิ งความหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้รถใช้ถนนที่มีองค์ความรู ้ดา้ น
กฎหมายไม่เพียงพอ และมีการใช้กฎสาหรับการอนุมานทา
ให้เกิ ดข้อมูลใหม่และทาให้ขอ้ มูลมี ความถูกต้องแม่นยา
มากขึ้น
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User or Application
Question

Ontology
Building
(Protégé)
Defining
Constraint and
Semantic Rule
(SWRL)

Knowledge
Base
(Ontology)

Inference
Engine

Answer

Semantic
Search Tool
(SPARQL)

ภาพที่ 1: โครงสร้างของระบบ
3.1 การออกแบบออนโทโลยี
การสร้ างออนโทโลยีของระบบ เริ่ มจากการจ าแนก
ประเภทของสิ่ งต่างๆ ออกเป็ นคลาสหลัก และคลาสย่อย
โดยใช้การสื บทอดคลาส (subClassOf) ซึ่ งเป็ นแกนหลัก
ขององค์ค วามรู ้ หลัง จากนั้น วิ เ คราะห์ห าความสั ม พันธ์
ระหว่ า งคลาส ซึ่ งต้ อ งวิ เ คราะห์ ชื่ อ ความสั ม พั น ธ์ ที่
สอดคล้องและให้ความหมายชัดเจน การศึกษารายละเอียด
เกี่ ยวกับโดเมนจะทาให้ได้อินสแตนซ์ ของคลาส ซึ่ งเป็ น
เสมือนข้อมูลที่จะถูกนาไปใช้เป็ นคาตอบ ภาพที่ 2 แสดง
โครงสร้างออนโทโลยีโดเมนพระราชบัญญัติรถยนต์
3.2 การนิยามเงื่อนไข
การสร้างเงื่อนไข (Defining Constraint) และสร้างกฎ
เชิ งความหมาย (Semantic Rule) เป็ นการระบุกฎสาหรั บ
ใช้ในการพิสูจน์ตรรกะในการอนุมาน เพื่อทาให้เกิดข้อมูล

3. วิธีการดาเนินงาน
งานวิ จัย นี้ ได้น าเสนอกระบวนการตั้ง แต่ ก ารสร้ า ง
โดเมนออนโทโลยี กฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ การ
นิ ย ามกฎและเงื่ อ นไข (Define Constraint and Rule) และ
การสร้างส่ วนสื บค้นเชิงความหมาย โครงสร้างของระบบ
แสดงดังภาพที่ 1

Literal
synonyms

พระราชบัญญัติ
รถยนต์

Literal

มาตรา

type

โทษ

อัตรา
ค่ าปรับ
SubClssOf

การจดทะเบียน
และการ ช้ รถ

มาตรา
56

พาหนะ

รถยนต์

ภาษีประจาปี
ไม่ มี บอน ญาต
ขับรถ

บอนญาตขับรถ

บทกาหนดโทษ

type

type
รถยนต์ สาธาร ะ

มาตรา60

้ ไู ม่มี บอนญาต
ขับรถ

ภาพที่ 2: โครงสร้างออนโทโลยีโดเมนพระราชบัญญัติรถยนต์
ใหม่ โดยนิยามจากภาษา SWRL ตัวอย่างการนิยามเงื่อนไข
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แสดงดังภาพที่ 3 ใช้กาหนดกฎที่
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มีความหมายว่า "ผู้ไม่ มีใบอนุญาตขับรถ x และใช้ พาหนะ
y และ y มีค่าปรั บขั้นตา่ 500 บาท ดังนั้น ผู้ไม่ มีใบอนุญาต
ขับรถมีค่าปรั บขั้นตา่ 500"

NCCIT2020

ค่าที่บ่งบอกถึงอัตราผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากการค้นหา ส่ วน
ค่า Precision คือ ค่าที่บ่งบอกถึงอัตราผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
จากการค้นหา ค่า Precision และ Recall จะแปรผกผันกัน
กล่าวคือ เมื่อค่า Recall สู งแล้ว Precision จะต่า ซึ่งหมายถึง
อัต ราของผลลัพ ธ์ ที่ ถู กต้อ งสู ง แต่ เ มื่ อ ค่ า Recall ต่ าแล้ว
Precision จะสู ง ซึ่ งหมายถึง อัตราของผลลัพธ์ที่ถูกต้องต่า
การวัดประสิ ทธิ ภาพของการค้นหาข้อมูลนั้นอาจเลือกใช้
ค่ า Precision หรื อ Recall ก็ ไ ด้ แต่ เ มื่ อ ต้อ งการค่ า ที่ เ ป็ น
ตัวแทนของทั้ง Precision และ Recall จะใช้ค่าเอฟเมเชอร์
ซึ่ ง เป็ นค่ าวัด ประสิ ท ธิ ภาพที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ รวมค่ า
Precision และ Recall ให้เหลือเพียงค่าเดียว เพื่อให้ง่ายต่อ
การวิเคราะห์ผล

ใบอนุญาตขับรถ ( ผูไ้ ม่มีใบอนุญาตขับรถ )
 มีบทลงโทษ ( ผูไ้ ม่มีใบอนุญาตขับรถ, ?x )
 พาหนะ ( ?y )
 มีค่าปรับขั้นต่า ( ?y, 500บาท )
→ มีพาหนะ( ผูไ้ ม่มีใบอนุญาตขับรถ, ?y )

ภาพที่ 3: ตัวอย่างกฎ
3.3 การสื บค้นเชิงความหมาย
การสื บค้นเชิงความหมายคือส่ วนที่สร้างข้อคาถามขึ้น
เพื่อใช้ประโยชน์จากการอนุมานบนออนโทโลยี งานวิจยั นี้
จะเริ่ มต้นการค้นหาจากการสร้างคิวรี (Query) ซึ่ งงานที่จะ
ต่อขยายในอนาคตนั้น ก่อนจะสื บค้นเชิงความหมาย จะรับ
คาถามจากผูใ้ ช้ในรู ปแบบภาษามนุษย์ แล้วนามาแปลด้วย
เครื่ องมือวิเคราะห์คา (Parser) สกัดคานาม และคากริ ยา ที่
สาคัญ เพื่อนามาจัดเป็ นโครงสร้างของคิวรี สาหรับใช้กบั
ออนโทโลยี ในบทความนี้ จะข้า มขั้น ตอนนี้ ไป โดยจะ
กล่าวถึงหลังจากที่ได้คาหลักออกมาแล้ว และสร้างคิวรี ซึ่ ง
ในงานวิจัยนี้ ใช้ภาษา SPAQL ซึ่ งเป็ นภาษามาตรฐานใน
การดึงข้อมูลจากออนโทโลยี ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคาถามว่า
"ผู ้ที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตขับ รถที่ มี พ าหนะตามที่ ร ะบุ จ ะมี
ค่าปรับเท่าไร" จะได้รูปแบบคิวรี แสดงดังภาพที่ 4

F-measure

=

R (Recall)

=

P (Precision)

=

2𝑅𝑃

(1)

𝑅+𝑃

จานวนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
จานวนข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง

จานวนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
จานวนผลลัพธ์ท้งั หมดที่คน้ หาเจอ

(2)

(3)

4.2 การทดสอบและประเมิน ล
ชุ ดคาถามที่ ใช้ในการทดสอบมี 62 คาถามโดยเขี ย น
ค าถามทั้ง หมดที่ ค รอบคลุ ม ความรู ้ ใ นออนโทโลยี ใ น
รู ปแบบภาษามนุ ษย์ หลังจากนั้นนามาแปลงเป็ นคิวรี ใน
รู ปแบบภาษา SPARQL และทดสอบคิวรี่ ผ่านเครื่ องมื อ
อนุ ม าน ซึ่ ง การทดสอบนี้ ต้อ งการพิ สู จ น์ ว่าการหาออน
โทโลยีน้ นั ไม่มีการนิ ยามกฎและเงื่อนไข จะให้คาตอบที่
แตกต่ า งจากออนโทโลยี ที่ มี ก ารนิ ย ามกฎและเงื่ อ นไข
หรื อไม่ โดยนาคิวรี ท้ งั 62 คาถาม ประมวลผลเครื่ องมือ
อนุมาน ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า การสื บค้นบนออนโทโล
ยี ที่ ส ร้ า งขึ้ น ท าให้ ไ ด้ รั บ ค าตอบที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งสู ง
โดยเฉพาะเมื่อมีการนิยามกฎและเงื่อนไขจะทาให้มีความ
ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นโดยมี ค่าความแม่นยา (Precision) คิด
เป็ น 100% ค่าความถูกต้อง (Recall) คิดเป็ น 93.54% และ
ค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (F- measure) คิดเป็ น 96.67% ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบ

SELECT
?พาหนะ ?อัตราค่าปรับ
WHERE {
ns:ผู ้ไม่มใี บอนุญาตขับรถ ns:มีพาหนะ ?พาหนะ.
?พาหนะ ns:มีอัตราค่าปรับ ?อัตราค่าปรับ
}

ภาพที่ 4: ตัวอย่างคาถาม
4. ลการดาเนินงาน
4.1 การวัดประสิทธิภาพ
งานวิจัยนี้ ได้เลื อกการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าเอฟเม
เชอร์ (F-measure) ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ ใ ช้ อ ย่ า งแพร่ หลายใน
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสื บค้นข้อมูล ค่าเอฟเมเชอร์ คือ ค่า
วัดประสิ ทธิ ภาพพื้นฐานในการค้นหาข้อมูล ซึ่ งเกิ ดจาก
การนาค่า Precision และ Recall มาใช้ในการคานวณ การ
หาค่าเอฟเมเชอร์แสดงดังสมการที่ (1) ถึง (3) ค่า Recall คือ
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ค่าที่วดั

Precision
Recall
F-measure

สื บค้นบนออนโทโลยีทไี่ ม่
นิยามกฎและเงื่อนไข

สื บค้นบนออนโทโลยีที่
นิยามกฎและเงื่อนไข

100.00%
90.32%
94.91%

100.00%
93.54%
96.67%

[3]

[4]

5. สรป
งานวิจยั นี้นาเสนอการสื บค้นเชิงความหมายบนโดเมน
กฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์โดยใช้ออนโทโลยี โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ ด้า นกฎหมาย หรื อ ผู ้ที่
ต้องการทราบบทลงโทษของการกระทาความผิด สามารถ
ได้รั บ ค าตอบที่ มี ค วามชั ด เจน ไม่ มี ค วามก ากวม โดย
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งความรู ้ที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อ
น ามาสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ นรู ป แบบออนโทโลยี ที่ มี ก าร
เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ปแบบต่ า งๆ ช่ ว ยให้ มี
ความหมายที่ชัดเจน และส่ งผลไปยังการสื บค้นที่มีความ
ถูกต้องตามความต้องการ นอกจากนี้งานวิจยั นี้ยงั ชี้ให้เห็น
ว่า นอกจากการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยออนโทโลยีแล้ว การ
นิ ยามกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติม ยังช่วยให้การค้นหามีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย แนวทางในการพัฒนาต่อ คือ การ
น าไปประกอบเป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบถามตอบแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบนั มีความนิยมแพร่ หลาย ในรู ปแบบของ
แชทบอท (Chatbot) ซึ่ งปั จจุบนั ใช้เทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ และการค้น คื น ข้อ มู ล เป็ นหลัก ในการ
ท างาน หากน าออนโทโลยี ไ ปเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบ
ผูว้ ิจยั เห็นว่าจะช่วยเพิ่มความถูกต้อง หรื อเสริ มการทางาน
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

[5]

[6]

[2]
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ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นหลักฐานสาคัญที่ใช้ยืนยันการซื้ อขาย
สิ น ค้า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ข้อ มู ล ในใบเสร็ จรั บเงิ น นั้นเป็ น
ข้ อ มู ล ส าคัญ ในกรณี ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การรั บ ประกั น สิ น ค้ า แต่
ใบเสร็ จรั บเงิน ในปั จจุบนั ยังมี ผลกระทบทั้งด้านการใช้งาน
และด้านสิ่ งแวดล้อม
ผู ้วิ จัย จึ ง พัฒ นาแพลตฟอร์ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ใบเสร็ จ ในรู ปแบบเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ Smart contract บนเครื อข่าย
อี เ ธ อ เ รี ย ม ( Ethereum) ที่ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี บ ล็ อ ก เ ช น
(Blockchain) ที่เป็ นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสู ง
คำสำคัญ - ใบเสร็ จรับเงิน, อีเธอเรี ยม, บล็อกเชน, เว็บแอป
พลิเคชัน, สัญญาอัจฉริ ยะ

1. บทนำ
ใบเสร็ จรับเงิน [1] เป็ นหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันว่า ผูข้ าย
ได้รับเงินจากผูซ้ ้ือเรี ยบร้อยแล้ว รวมถึงสิ นค้าที่มีมูลค่าสู ง ห้าง
ร้านส่ วนใหญ่จะอ้างอิงข้อมูลในใบเสร็ จ ซึ่ งต่อเนื่องกับการมี
บริ การการรับประกันสิ นค้าให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยน คืน หรื อ
ใช้บริ การซ่ อมสิ นค้าให้ฟรี ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตาม
เงื่ อ นไขของห้ า งร้ า นนั้น ๆ ซึ่ ง สิ่ ง ส าคัญ ที่ ลู ก ค้า ต้อ งน าไป
แสดงให้กับร้ านค้าคือ ใบเสร็ จรั บเงิ น ตัวจริ งที่เป็ นกระดาษ
เพื่อแสดงเป็ นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสิ นค้าชิ้นนั้นจริ ง
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็ จ การรับประกันสิ นค้า
และข้อมูลการใช้กระดาษ พบว่าปั ญหาสาคัญแบ่งออกเป็ น 2
หัวข้อ คือ ปั ญหาด้านการใช้งานใบเสร็ จ และ ปั ญหาใบเสร็ จ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
1.1 ปัญหำด้ ำนกำรใช้ งำนใบเสร็จ
การใช้บริ การการรับประกันสิ นค้า จาเป็ นต้องมีหลักฐาน
เพื่ อ ยื น ยัน การซื้ อ ขาย เมื่ อ ลู ก ค้า น าสิ น ค้า มาขอใช้บ ริ ก าร
รับประกันสิ นค้า ลูกค้าก็จาเป็ นต้องนาใบเสร็ จตัวจริ ง หรื อใบ
รั บ ประกัน มาแสดงให้ กับ ร้ านค้า หากลู กค้าไม่ มี ห ลักฐาน
ดังกล่าว ร้านค้าก็ไม่สามารถอ้างอิงหลักฐานได้ ดังนั้นลูกค้า
จาเป็ นต้องเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินหรื อใบรับประกันสิ นค้าไว้
ตลอดระยะเวลาการรับประกันสิ นค้า
ในการเก็ บ ใบเสร็ จรั บเงิ นไว้น้ ัน เป็ นวิ ธี ก ารที่ ค่อนข้าง
ยุ่งยาก ไม่สะดวกต่อการเก็บรักษา การชารุ ด การสู ญหายได้
ง่าย และร้านค้าส่ วนใหญ่พิมพ์ใบเสร็ จบนกระดาษความร้อน
ซึ่ งหากใบเสร็ จ นั้น โดนความร้ อ น หรื อเก็ บ ไว้เ ป็ นระยะ
เวลานาน ข้อ มู ล ในใบเสร็ จก็จะเลื อ นหายไปได้ เมื่ อ ลู กค้า

Abstract
The receipt is an essential document to
confirms the transactions. The information on the
receipt is valuable. Especially in the case of using it
for product warranty. However, the use of paper
receipt still impacts in terms of usage and
environment.
The researcher develops a platform for storing
receipt data digitally. This platform is be developed
as a Web Application to make it easier to use and
easy to access. Storing data uses a Smart contract
on the Ethereum network using Blockchain
technology that is well-known as a highly secure.
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ได้รับใบเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว อาจต้องถ่ายรู ปใบเสร็ จเก็บไว้
เพื่อป้องกันข้อมูล หรื อใบเสร็ จนั้นสู ญหาย นอกจากนี้ใบเสร็ จ
ที่ พิ ม พ์จ ากกระดาษความร้ อ นนั้น ถู ก เคลื อ บด้ว ยสาร BPA
(Bisphenol A) ซึ่ งหากได้รับสารชนิ ดนี้ ในปริ มาณมากก็อาจ
ส่งผลเสี ยต่าง ๆ ต่อร่ างกายได้อีกด้วย [2]
1.2. ปัญหำใบเสร็จต่ อสิ่งแวดล้อม
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมนั้นสามารถแบ่งปั ญหาได้เป็ น 2
ส่วนดังนี้
1.2.1. กระบวนกำรผลิต
ในขั้น ตอนการผลิ ต กระดาษทั่ว ไปนั้น จากการสารวจ
พบว่าจาเป็ นต้องใช้ตน้ ไม้ในการผลิต และปล่อยของเสี ยเป็ น
จานวนมาก ทั้งการปล่อยสารเคมี เช่น คลอรี นลงสู่ แหล่งน้ า
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการใช้ไฟฟ้า ซึ่ งต้อง
ใช้ตน้ ไม้จานวนมากในการดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ถูกปล่อยออกมา [3]
1.2.2. ผลกระทบหลังกำรใช้ งำน
เมื่อใบเสร็ จหรื อใบรับประกันนั้นหมดอายุการรับประกัน
สิ นค้าแล้ว กระดาษเหล่านั้นก็จะกลายเป็ นขยะมากมาย และ
ขยะกระดาษเหล่านั้นไม่สามารถนามารี ไซเคิลได้ท้งั หมด
จากปั ญหาที่กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญของ
ใบเสร็ จ โดยเฉพาะที่ ใช้เพื่อการรั บประกันสิ นค้า ซึ่ งหากมี
ระบบที่ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลใบเสร็ จโดยการใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) ที่เป็ นระบบดิจิทลั มีความปลอดภัย
สู ง และเชื่อถือได้ ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บ
รักษาใบเสร็ จของลูกค้า ไม่ตอ้ งเก็บใบเสร็ จในรู ปแบบของ
กระดาษ ข้อ มู ล ไม่ สูญหาย มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ในการใช้เป็ น
หลัก ฐานยื น ยัน การซื้ อ ขายสิ น ค้า ได้ ช่ ว ยลดขั้น ตอนการ
ทางานจากระบบเดิมของร้านค้าในการตรวจสอบหลักฐาน อีก
ทั้งยังช่วยลดปริ มาณการใช้กระดาษ ในการออกใบเสร็ จให้กบั
ลูกค้า และลดปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย [3]
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ความสาคัญของใบเสร็ จ และให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบอย่างแท้จริ ง
2.1. ข้ อมูลใบเสร็จและกำรใช้ กระดำษ
2.1.1. ควำมสำคัญของใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงิน [1] เป็ นเอกสารหรื อหลักฐานสาคัญที่ ใช้
ยืนยันการทาธุ รกรรม ซื้ อขายสิ นค้าระหว่าง ผูซ้ ้ื อ และ ผูข้ าย
ว่ามีการชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การออกใบเสร็ จรับเงิ น
เป็ นหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกฎหมายกาหนดให้ “ผู้รับเงิ น
ต้ องออกใบเสร็ จรั บเงินให้ อีกฝ่ ายในทันทีและในทุก ๆ ครั้ ง ที่
รั บเงิ นมาไม่ ว่าอีกฝ่ ายจะขอให้ ออกหรื อไม่ ก็ตาม” ดังนั้นจะ
เห็ นได้ว่าใบเสร็ จเป็ นหลักฐานสาคัญที่ใช้ยืนยันการซื้ อขาย
สิ นค้าและการรับเงินจากลูกค้า
2.1.2. บทบำทของใบเสร็จต่ อกำรรับประกันสินค้ำ
ในสิ น ค้า บางประเภทที่ มี มู ล ค่ า ค่ อ นข้า งสู ง จะมี ก าร
รั บประกันสิ นค้าให้กับลูกค้า โดยมี เงื่ อนไขการรั บประกัน
สิ น ค้า ต่ า ง ๆ ขึ้ น อยู่กับนโยบายของร้ า นนั้น ๆ ซึ่ ง โดยส่ วน
ใหญ่แล้วการนาสิ นค้าไปเปลี่ยน คืน หรื อส่งซ่อม ตามเงื่อนไข
การรับประกันของร้านค้านั้น ลูกค้าจะต้องแนบใบเสร็ จรับเงิน
ไปกับผลิตภัณฑ์ดว้ ย เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่าได้ทาการซื้ อ
สิ นค้าจากทางร้านจริ ง ดังนั้นลูกค้าจาเป็ นจะต้องเก็บใบเสร็ จ
ไว้ตลอดระยะเวลาของการรับประกันสิ นค้า หากลูกค้าไม่มี
หลักฐานดัง กล่ าวไปแสดงกับ ร้ านค้า ก็ไ ม่ สามารถท าการ
เปลี่ยนคืนสิ นค้าได้ หรื อลูกค้าอาจต้องไปแจ้งความเพื่อนาใบ
แจ้งความมาใช้แสดงเป็ นหลักฐานแทน [4], [5], [6], [7]
2.1.3. สถิติกำรใช้ กระดำษในประเทศไทย
ข้อมูลจากโครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ โดย มูลนิธิศูนย์สื่อ
เพื่อการพัฒนา [3] ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2556 คนไทยใช้กระดาษ
เฉลี่ ย คนละประมาณ 60 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี คิ ด ตามจ านวน
ประชากรแล้ว คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยประมาณ 3.9 ล้านตัน
ต่ อ ปี ในการผลิ ตกระดาษ 1 ตัน จะต้อ งใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น
หากจะผลิตกระดาษให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย
ใน 1 ปี จะต้องตัดต้นไม้มากถึง 66.3 ล้านต้นเลยทีเดียว
ในข้อมูลยังได้ระบุอีกว่า การผลิตกระดาษให้ได้ปริ มาณ 1
ตั น นอกจากจะใช้ ต้ น ไม้ ม ากถึ ง 17 ต้ น แล้ ว ยัง ต้ อ งใช้
กระแสไฟฟ้ ามากถึ ง 4,100 กิ โ ลวัต ต์ชั่ว โมง, ใช้น้ า มากถึ ง
31,500 ลิตร, ปล่อยคลอรี นที่ใช้ในการฟอกกระดาษเป็ นของ

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ผู ้วิ จัย ได้ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ใบเสร็ จ , การใช้
กระดาษและเทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่ จ ะน ามาใช้ใ นการพัฒนา
ระบบ ทดแทนใบเสร็ จกระดาษ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
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เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ ากว่ า 7 กิ โ ลกรั ม และการผลิ ต ไฟฟ้ า 1
กิ โลวัตต์ต่อชั่วโมง จะปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 0.71
กิ โ ล ก รั ม โ ด ย ต้ น ไ ม้ 1 ต้ น ส า ม า ร ถ ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียงปี ละ 15 กิโลกรัมเท่านั้น
เมื่อได้ผลผลิตเป็ นกระดาษมาใช้งานแล้ว หลังใช้งานเสร็ จ
กระดาษเหล่ า นั้น ก็ จ ะกลายเป็ นขยะ ซึ่ ง ขยะกระดาษนั้น มี
จานวนมากที่สุด มากกว่า พลาสติก, แก้ว และโลหะ คิดเป็ น
ขยะที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศประมาณ 2.47 ล้านตัน
และขยะกระดาษนั้นมี จานวนเพียงร้ อยละ 30 เท่านั้นที่
สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ เนื่ องจากขยะที่เหลืออีกร้อยละ 70
เป็ นขยะกระดาษที่ ถูกทิ้งปะปนกับขยะอื่น ๆ หรื อเป็ นกระ
ดาษที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่ไม่สามารถนาเข้าสู่กระบวนการ
รี ไซเคิลได้เพราะสารเคมี ที่เคลือบจะไปอุดตันและขัดขวาง
การทางานของเครื่ องจักรรี ไซเคิล
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เมื่ อ น าเทคโนโลยี Blockchain และ Smart contract มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ใน
เรื่ องของการทางานที่ปลอดภัย และเป็ นอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งผ่าน
ตัวกลาง ลดเวลาและขั้นตอนในการทางาน สามารถนามาใช้
ในการพัฒนาร่ วมกับเทคโนโลยีอื่นเช่ น แอปพลิ เคชัน, เว็บ
แอปพลิ เคชัน, Internet of Things หรื อเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อ
สร้ างสรรค์แพลตฟอร์ ม หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากมาย
ขึ้นอยูก่ บั ผูพ้ ฒั นา
Blockchain ที่นกั พัฒนานิยมใช้มากที่สุดคือ Ethereum ซึ่ ง
เป็ นสกุลเงิ นดิ จิตอลที่ สามารถพัฒนา Smart contract ขึ้นไป
ทางานบนเครื อข่ายของ Ethereum ได้ [8], [9]
2.2.2. ควำมปลอดภัยของ Blockchain
จากการศึ กษาพบว่ า เทคโนโลยี Blockchain เป็ น
เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสู งมาก เนื่ องจากถื อกาเนิ ดมา
เพื่ อ แก้ ปั ญหาการเกี่ ย วกั บ การเงิ น และถู ก พั ฒ นาขี ด
ความสามารถเพิ่ ม เติ ม มาเรื่ อ ย ๆ โดยความปลอดภัย ของ
เทคโนโลยี Blockchain นั้นจะเป็ นความปลอดภัยในแง่ของ
ความโปร่ งใสของข้ อ มู ล ข้ อ มู ล บนเครื อข่ า ยสามารถ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลที่อยู่บนเครื อข่าย ไม่สามารถลบ แก้ไข
หรื อเปลี่ ย นแปลงได้ ข้อ มู ล ชุ ด นั้ น จะคงอยู่ ต ลอดไปบน
เครื อข่าย ดังนั้นหมายความว่า ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
Blockchain คื อ ค ว า มน่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี วั น
เปลี่ยนแปลงได้เลย และสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลมีความ
โปร่ งใส่ ไม่ได้เป็ นความลับ
ในการนาเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ จึ งควร
คานึ งถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จะบันทึกไว้บนเครื อข่าย
ให้ดี ควรพิจารณาให้ดีว่าควรบันทึกข้อมูลใดบ้าง เพราะหาก
เราพัฒนาบนเครื อข่ายที่เป็ นสาธารณะ การบันทึกข้อมูลที่เป็ น
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคนอื่นจึงไม่ควรทา อาจเป็ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ระบุตวั ตนเจ้าของข้อมูลนั้นได้ [10], [11]

2.2. ควำมส ำคั ญ ของ Smart contract และเทคโนโลยี
Blockchain
ผูว้ ิจัยได้ทาการศึ กษาค้นคว้า ข้อมู ลจากบทความตี พิ ม พ์
งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart contract และเทคโนโลยี
Blockchain โดยพบว่ามีสิ่งสาคัญอยู่ 2 ประการ คือเรื่ องของ
การประยุกต์ใช้ และความปลอดภัยดังนี้
2.2.1. กำรประยุกต์ ใช้ Smart contract ร่ วมกับเทคโนโลยี
Blockchain
ในการนาเทคโนโลยี Blockchain และ Smart contract มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันนั้นเป็ นการนาเอาความสามารถของทั้ง 2
เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยเอาจุดเด่นในเรื่ องของ
ความสามารถ และความปลอดภัยของ 2 เทคโนโลยีน้ ีมาใช้
กล่าวคือ Blockchain เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตัวกลางในการ
จัด การข้อ มู ล ของระบบ ท าให้ ร ะบบนั้น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ข้อมูลหรื อการทางานต่าง ๆ ไม่ต้องผ่านตัวกลาง ข้อมูลไม่
สามารถแก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงได้ ส่ วนของ Smart contract
มีความสามารถในการทางานที่เป็ นอัตโนมัติ เมื่อมีใครก็ตาม
ส่ งข้อมูลเข้าไปใน Smart contract และตรงตามเงื่อนไขที่ถูก
กาหนดไว้ Smart contract นั้นก็จะทางานทันทีโดยอัตโนมัติ
และตรวจสอบได้ดว้ ยตัวมันเอง

3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในหัวข้อนี้ผวู ้ ิจยั กล่าวถึงการวิเคราะห์ระบบจากปั ญหาที่
พบเพื่ อ น ามาออกแบบระบบ ก่ อ นที่ จ ะพัฒนาในขั้นต่อไป
โดยมี การแสดงองค์ป ระกอบต่ าง ๆ ภายในระบบ รวมถึ ง
ขั้นตอนการทางานของระบบเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา
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MetaMask เป็ นส่ วนเสริ มของเว็บบราวเซอร์ เพื่อใช้ใ น
การจ่ายค่าธรรมเนียมในการบันทึกข้อมูลใบเสร็ จ
• Back-end ประกอบด้วย Web Server ที่เชื่ อมต่อกับ
ฐานข้อมูลของระบบ KeepSlip ซึ่ งเก็บข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ
เอาไว้ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของร้านค้า ที่เก็บข้อมูล
สิ นค้า และข้อมูลใบเสร็ จของร้านค้านั้น ๆ ไว้
• Ethereum Network คื อ เครื อ ข่ายอี เธอเรี ยมบล็อก
เชน ซึ่ งประกอบด้ ว ย Smart contract หรื อชุ ด ค าสั่ ง ที่
ออกแบบไว้สาหรับร้านค้าที่ส่งข้อมูลใบเสร็ จมาบันทึก

3.1. Input/Output Specification
• Input คือ
- ข้ อมูลใบเสร็ จ โดยดึ งข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของ
ร้ า นค้า พนั ก งานท าหน้ า ที่ ก รอกเลขที่ ใ บเสร็ จ เพื่ อ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลจากใบเสร็ จนั้น ๆ
- ข้ อมูลลูกค้ ำ โดยพนักงานกรอกเบอร์ โทรศัพท์ของ
ลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในระบบ เพื่อใช้ใน
การระบุเจ้าของใบเสร็ จ
• Output คือ ข้อมูลใบเสร็ จที่ถูกบันทึกบนเครื อข่ายอี
เธอเรี ยมเรี ยบร้อยแล้ว โดยข้อมูลใบเสร็ จจะระบุ ข้อมูล
การซื้ อสิ นค้า/ข้อมูลสิ นค้า, ข้อมูลร้านค้า และข้อมูลลูกค้า
ที่เป็ นเจ้าของใบเสร็ จ

3.3. โครงสร้ ำง Smart contract
เนื่ องจากระบบนั้นพัฒนาเป็ น Decentralized App จึง
ขออธิ บ ายโครงสร้ า งของ Smart contract ที่ ท างานใน
ระบบโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
• ตัวแปร ประกอบด้วย Receipt, receipts, Item, items
- Receipt ข้อมูลใบเสร็ จ เป็ นข้อมูลประเภท struct ซึ่ง
ภ า ย ใ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย receiptId, customerId แ ล ะ
customerName
- reciepts คื อ การก าหนดตัว แปรประเภท mapping
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นคี ย ์ใ นการชี้ ข้ อ มู ล ใน Receipt ซึ่ งในที่ น้ ี
กาหนดให้เป็ นตัวแปร receiptId
- Item ข้อมูลสิ นค้าแต่ละชิ้ นในใบเสร็ จ เป็ นข้อมูล
ประเภท struct ซึ่ งภายใน ประกอบด้ ว ย receiptId,
productName, price และ amount
- items คื อ การกาหนดตัวแปรประเภท mapping ใช้
เป็ นคียใ์ นการชี้ มูลใน Item ซึ่ งในที่น้ ีกาหนดให้เป็ นตัว
แปร receiptId และใช้ Index เป็ นตัวชี้ขอ้ มูลสิ นค้าแต่ละ
ชิ้นในใบเสร็ จ
• ฟังก์ชันกำรทำงำน ประกอบด้วย
- createReceipt() สาหรับสร้างใบเสร็ จ ข้อมูลภายใน
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล หมายเลขใบเสร็ จและข้ อ มู ล
หมายเลขลูกค้า
- getReceiptInformation() ส า ห รั บ เ รี ย ก ดู ข้ อ มู ล
ใบเสร็ จว่าใบเสร็ จหมายเลขใด เป็ นของลูกค้าคนไหน
- addItemIntoReceipt() ส าหรั บ เพิ่ ม สิ น ค้า ลงไปใน
ใบเสร็ จ

3.2. โครงสร้ ำงของระบบ (System Architecture)
แสดงภาพรวมโครงสร้างของระบบดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1: โครงสร้างของระบบ KeepSlip
• User ผูใ้ ช้งานระบบประกอบด้วย ร้านค้า และลูกค้า
มีความสามารถในการใช้งานระบบต่างกันดังนี้
- ร้ ำนค้ำ ทาหน้าที่บนั ทึกใบเสร็ จไว้บนเครื อข่ายอีเธอ
เรี ยมให้กบั ลูกค้า
- ลูกค้ ำ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลใบเสร็ จที่ถูกบันทึกบน
เครื อข่ายอีเธอเรี ยมแล้วได้
• User Interface ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานระบบเป็ น Web
Application ซึ่ งในฝั่ งของร้ านค้ า จ าเป็ นต้ อ งติ ด ตั้ ง
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- getItem() สาหรั บ เรี ย กดู ข้อ มู ล สิ น ค้าจากใบเสร็ จ
โดยเรี ยกดูทีละชิ้น
- getAllItemFromReceipt() ส าห รั บ เ รี ยกดู ข้ อ มู ล
สิ นค้าทั้งหมดจากใบเสร็ จ
- countItem สาหรั บเรี ยกดู จานวนสิ นค้าในใบเสร็ จ
เพื่อที่จะทราบจานวนของสิ นค้าในแต่ละใบเสร็ จ

NCCIT2020

ผูใ้ ช้สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดของใบสร็ จใบ
นั้นได้ดงั ภาพที่ 4 (a)

4. ผลกำรดำเนินงำน
จากการด าเนิ น การพัฒ นาระบบ สามารถสรุ ป ผลการ
ดาเนินการพัฒนาตามฟี เจอร์ต่าง ๆ ของระบบดังนี้
• กำรบันทึกข้ อมูลใบเสร็จ เป็ นส่ วนที่ร้านค้าจะต้องทาการ
นาข้อมูลใบเสร็ จของร้ านค้าเข้ามาในระบบ และนาเข้า
ข้อมูลลูกค้าดังภาพที่ 2 และ 3 เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูล
ว่า ข้อมูลใบเสร็ จนั้นเป็ นของผูใ้ ช้คนใด แล้วทาการบันทึก
ข้อมูลลงบน Smart contract ในเครื อข่ายอีเธอเรี ยม

(a) ใบเสร็จขนาดย่อทั้งหมดของลูกค้า (b) หน้าใบเสร็จเต็มรู ปแบบ

ภำพที่ 4: การเรี ยกดูใบเสร็จของลูกค้า
• กำรส่ งออกข้ อมูลใบเสร็จ ภายในหน้าแสดงข้อมูลทั้งหมด
ของใบเสร็ จ จะมี ปุ่ม “Export” ให้ผูใ้ ช้สามารเลื อกที่ จะ
บันทึกไฟล์เป็ น JPG หรื อ PDF ได้ ดังภาพที่ 4 (b)
• กำรค้ น หำข้ อ มู ล ใบเสร็ จ ผูใ้ ช้สามารถค้น หาข้อ มู ล บน
ใบเสร็ จได้ โดยการพิมพ์คาค้นที่ช่อง “Search” แล้วระบบ
จะแสดงเฉพาะใบเสร็ จที่มีขอ้ มูลตามคาค้น
• กำรแจ้ ง เตื อ นวั น หมดอำยุ ก ำรรั บ ประกั น สิ น ค้ ำ ระบบ
จะแจ้งเตือนให้กบั ผูใ้ ช้ทราบก่อนใบเสร็ จจะหมดอายุการ
รับประกันสิ นค้าเป็ นเวลา 7 วัน รู ปแบบการแจ้งเตือนเป็ น
ดังภาพที่ 5

ภำพที่ 2: การกรอกหมายเลขใบเสร็จ และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

ภำพที่ 3: ระบบแสดงข้อมูลใบเสร็จ และข้อมูลของลูกค้า
• กำรเรี ย กดู ข้ อ มู ล ใบเสร็ จ ระบบจะท าการแสดงข้อ มู ล
ใบเสร็ จแบบย่อ ของผูใ้ ช้งาน และมีปุ่ม “Read more” ให้
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ภำพที่ 5: การแจ้งเตือนวันหมดอายุการรับประกันสิ นค้า
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เอกสำรอ้ำงอิง
[1] FlowAccount, "ใบเสร็ จรับเงิน มีหน้าที่ทาอะไรแล้วแตกต่าง

5. บทสรุป
งานวิจยั นี้ได้แสดงให้เห็นถึงการนาเทคโนโลยีบล็อคเชน
มาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่ อ พัฒ นาระบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล ใบเสร็ จ ซึ่ ง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ทาให้การเก็บข้อมูลใบเสร็ จของผูใ้ ช้
ในฐานะลู ก ค้า นั้น ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว ขึ้ น และประหยัด
กระดาษ ส่ วนของร้านค้าก็สามารถลดขั้นตอนการยืนยัน และ
ระยะเวลาในการอ้างอิงหลักฐานได้
ส่ วนของระบบ ผูว้ ิจัยมี ความคิดที่ จะพัฒนาต่อเนื่ อง ให้
ระบบนั้นมี ความสมบูร ณ์ ม ากยิ่งขึ้นในด้านของการจัด การ
ข้อมูลภายในระบบ การทางานอื่น ๆ รวมถึงการทดสอบ ให้
เหมาะสมกับการใช้งานตามกลุ่มผูใ้ ช้ให้มากที่สุด ทาให้ระบบ
จั ด การง่ า ยขึ้ น การใช้ ง านระบบง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนก็ ย ัง มี สิ่ ง ที่ ค วร
พิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนา คือ ระยะเวลาในการยืนยัน
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิ จัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อทาการพัฒนาระบบจั ด
เส้ นทางเดิ น รถขนส่ งสิ น ค้ า อั จ ฉริ ยะ โดยแบ่ ง งานวิ จั ย
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี ้ ในส่ วนแรกเป็ นการคัดเลื อกวิธีหา
เส้ นทางที่สั้นที่สุดด้ วยวิธีตัวแบบปั ญหาการเดิ นทางของ
พนั ก งานขาย และวิ ธี ของไดก์ สตรา ท าการสร้ าง
แ บ บ จ าลอ ง จากข้ อมู ล ลู ก ค้ า 16 เ ข ต ข อ ง จั งหวั ด
กรุ งเทพมหานคร จานวน 311 ราย โดยจั ดชุ ดข้ อมูลด้ วย
การสุ่ม ชุดละ 5 ราย จานวน 50 ชุดต่ อเขต ร่ วมกับการใช้
ข้ อมู ล ระยะทางจาก Google Maps API จากนั้ น วั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในเรื่ องระยะทาง และระยะเวลาในการ
ประมวลผล ผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี ตั ว แบบปั ญ หาการ
เดินทางของพนักงานขายให้ ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่ า โดยใน
เรื่ องของระยะทางให้ ผลมากกว่ า หรื อเท่ ากับ อัลกอริ ทึม
ของไดก์ สตรา แต่ ระยะเวลาที่ใช้ ในการประมวลผลเฉลี่ย
เร็ ว กว่ า ถึ ง 7.01 เท่ า จากนั้ น น าวิ ธี ตั ว แบบปั ญ หาการ
เดิ น ทางของพนั ก งานขายไปท าการพั ฒ นาระบบจั ด
เส้ นทางเดิ นรถขนส่ งสิ นค้ าอั จฉริ ยะ ทาการประเมิ น ผล
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ า มีความเหมาะสมเฉลี่ย
ในระดั บมาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.13 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.50 และประเมินการยอมรั บโดยผู้ใช้ งาน
พบว่ า มีการยอมรั บ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.40 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.61
ค าส าคั ญ : อัล กอริ ทึ ม การหาเส้ นทางที่ ส้ ั น ที่ สุ ด ตัวแบบ
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ไดก์สตรา

The objective of this research is to development of
intelligent transportation system. The research is
divided into 2 parts, the first part is the selection of
the shortest path algorithm compare with Traveling
Salesman Problems and Dijkstra's Algorithm, then
create model from 311 customers in 16 districts of
Bangkok, 50 sets of data were chosen randomly, 50
sets per districts together with the use of distance data
from Google Maps API. Then measure the efficiency
of distance and processing time. The results showed
that the Traveling Salesman Problems provides better
efficiency. Which in terms of distance gives more
results or equal to Dijkstra's Algorithm but the
average processing time is up to 7.01 times faster.
After that, Traveling Salesman Problems modeling
method is used to development of intelligent
transportation system. Then assessing the suitability
by experts, it was found that the average level was
appropriate at a high level. With an average of 4.13,
a standard deviation of 0.50 and evaluating user
acceptance, found that the average acceptance is at a
high level. With an average of 4.40 and a standard
deviation of 0.61
Keywords: Shortest Paths Algorithm, Traveling
Salesman Problems, Dijkstra's Algorithm.
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บ้านใกล้สุด (Nearest Neighbor) โดยใช้ตารางระยะทาง
(Distance Matrix) ช่วยในการคานวณระยะทางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาจุด S และลูกค้า A, B, C, D, E มาใส่
ในตาราง และใส่ระยะระหว่างจุดด้วย แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตารางระยะทาง

1. บทนา
ปั จจุบันการประกอบธุ รกิ จมี ความเจริ ญเติ บโตอย่าง
รวดเร็ ว ท าให้ ภาคธุ ร กิ จ ต้อ งมองหากลยุท ธ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ
ยกระดับความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งการส่งสิ นค้า
จากผูป้ ระกอบธุรกิจถึงผูบ้ ริ โภค โดยการหาเส้นทางที่ส้ ัน
ที่ สุ ด ถื อ ได้ว่ า เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถน ามาสร้ า งความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ทั้งเป็ นการลดต้นทุน
ในการขนส่งสิ นค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ
อัลกอริ ทึม การหาเส้นทางที่ ส้ ันที่ สุด (Shortest Path
Algorithm) มี อล
ั กอริ ทึมที่ได้รับความนิ ยมมากมายหลาย
วิธี เช่ น วิธีตัวแบบปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย
(Traveling Salesman Problems) [1] อัลกอริ ทึมของไดก์
สตรา (Dijkstra's Algorithm) [2] อัลกอริ ทึมของฟลอยด์วอร์ แ ชล (Floyd–Warshall Algorithm) [3] อัล กอริ ทึ ม
ของจอห์นสัน (Johnson's Algorithm) [4] อัลกอริ ทึมของ
เบลแมน-ฟอร์ ด ( Bellman-Ford Algorithm) [5] และ
อัลกอริ ทึมของเอสตาร์ (A*Algorithm) [6] เป็ นต้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ทาการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ 2 อัลกอริ ทึม คือ 1) วิธีตวั แบบปั ญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย (Traveling Salesman Problems) และ 2)
อั ล กอริ ทึ ม ของไดก์ ส ตรา ( Dijkstra's Algorithm) มา
เปรี ยบเทียบกัน โดยทาการสร้างแบบจาลองเส้นทางจาก
ข้อมูลตัวอย่าง ร่ วมกับการใช้ขอ้ มูลระยะทางจาก Google
Maps API เพื่อหาอัลกอริ ทึม ที่ดีที่สุด มาช่ วยในการเลือก
เส้ น ทางที่ เหมาะสม และน าอัลกอริ ทึม ที่ เลื อ กมาพัฒนา
ระบบจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสิ นค้าอัจฉริ ยะต่อไป

ลูกค้ า
S
A
B
C
D
E

S

A

B

C

D

E

17.7
20.9
19.3
22.5
20.9

17.7
4.8
3.2
6.4
6.4

20.9
4.8
3.2
1.6
4.8

19.3
3.2
3.2
3.2
6.4

22.5
6.4
1.6
3.2
6.4

20.9
6.4
4.8
6.4
6.4
-

ขั้นตอนที่ 2 หาลูกค้าที่ระยะทางสั้นที่สุดจากจุด S คือ
ลูกค้า A ที่มีระยะทางเท่ากับ 17.7
ขั้นตอนที่ 3 หาลูกค้าที่ระยะทางสั้นที่สุดจากลูกค้า A
ซึ่งได้จากขั้นตอนที่ 2 คือ ลูกค้า C ที่ระยะทางเท่ากับ 3.2
ขั้นตอนที่ 4 หาลูกค้าที่ระยะทางสั้นที่สุดจากลูกค้า C
ซึ่ งได้จ ากขั้น ตอนที่ 3 คื อ ลู ก ค้า B หรื อ ลู ก ค้า D ที่ มี
ระยะทางเท่า กับ 3.2 ซึ่ ง ทั้ง 2 ต าแหน่ งนั้นมี ร ะยะทางที่
เท่ากัน ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะเลือกลูกค้า B เพราะถือได้ว่า
เป็ นลูกค้าที่มีลาดับก่อนหน้า D
ขั้นตอนที่ 5 หาลูกค้าที่ระยะทางสั้นที่สุดจากลูกค้า B
ซึ่งได้จากขั้นตอนที่ 4 คือ ลูกค้า D ที่ระยะทางเท่ากับ 1.6
ขั้นตอนที่ 6 หาลูกค้าที่ระยะทางสั้นที่สุดจากลูกค้า D
ซึ่ งได้จากขั้นตอนที่ 5 คือ ลูกค้า E ที่ระยะทางเท่ากับ 6.4
ซึ่ งก็คือลูกค้ารายสุ ดท้ายที่จะต้องเดินทางไปพบ และจาก
ลูกค้า E กลับไปยังจุด S ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินทาง
ที่มีระยะทางเท่ากับ 20.9 จึงถือว่าจบการเดินทาง ซึ่ ง การ
เดินทางนี้มีระยะทางสะสมเท่ากับ 53 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ตารางระยะทาง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวนศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 อัลกอริ ทึมการหาเส้ นทางที่ส้ ั นที่สุด (Shortest Path

ระยะ
ต่อจุด
สะสม

S

A

C

B

D

E

S

0
0

17.7
17.7

3.2
20.9

3.2
24.1

1.6
25.7

6.4
32.1

20.9
53

2.1.2 อัลกอริทึมของไดก์สตรา
อัลกอริ ทึมนี้ใช้แก้ไขปัญหาวิถีส้ นั สุ ดจากจุดหนึ่งไปยัง
จุดหนึ่ งใด ๆ บนกราฟ สามารถใช้ได้กบั กราฟทั้งแบบมี
ทิศทางและแบบไม่มีทิศทาง โดยมีข้นั ตอนดังนี้

Algorithm)

2.1.1 วิธีตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
วิ ธี น้ ี ได้รั บ ความนิ ย มในการน ามาประยุกต์ใ ช้แ ก้ไข
ปั ญหาการเดิ นทางไปยังจุดต่าง ๆ โดยใช้หลักการเพื่อน

126

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ขั้นตอนที่ 1 กาหนดให้จุดเริ่ มต้น S มีค่าเป็ นศูนย์ และ
จุดอื่น ๆ มีค่าตามระยะทางของจุดนั้น ๆ ไว้ก่อน แต่ค่าของ
เส้นเชื่อมให้มีค่าเป็ น α
ขั้นตอนที่ 2 ทาเครื่ องหมายทุกจุดว่ายังไม่ผ่านยกเว้น
จุดเริ่ มต้น แล้วสร้างเซตของจุดที่ยงั ไม่ผา่ นขึ้นมา 1 เซต ซึ่ง
ประกอบด้วยทุกจุดยกเว้นจุดเริ่ มต้น เช่น A, B, C, D, E
ขั้นตอนที่ 3 จากจุดปั จจุบนั (ถ้าเป็ นจุดเริ่ มต้นคือ S)
พิจารณาจุดข้างเคียงตามเส้นเชื่อมทุกจุด ที่ยงั ไม่ผ่าน และ
คานวณระยะทางต่อเนื่องของเส้นเชื่อม ตัวอย่างเช่น ถ้าจุด
ปั จจุบนั คือ S มีระยะทางของจุดเป็ น 1 และเส้นเชื่อมที่ต่อ
จาก S ไปจุดข้างเคียง A มีระยะทางเป็ น 2 ดังนั้นระยะทาง
ของจุ ด A (โดยผ่ า น S) จึ ง เท่ า กั บ 1+2=3 เป็ นต้ น ถ้ า
ระยะทางที่คานวณได้น้ ีมีค่าน้อยกว่าค่าระยะทางที่บนั ทึก
ไว้ก่ อ นหน้า ของจุด นั้น ให้ เ ขี ย นทับค่า ระยะทางของจุด
ดังกล่าว แม้ว่าจุดข้างเคียงจะได้ถูกพิจารณาแล้ว แต่ก็ยงั ไม่
ทาเครื่ องหมายว่าไปผ่านในขั้นตอนนี้ จุดข้างเคียงนั้นจะ
ยังคงอยูใ่ นเซตของจุดที่ยงั ไม่ไปผ่านเช่นเดิม
ขั้นตอนที่ 4 เมื่ อพิจารณาจุดข้างเคียงจากจุดปั จจุบนั
ครบทุกจุดแล้ว ทาเครื่ องหมายจุดปั จจุบนั ว่าผ่านแล้ว และ
นาออกจากเซตของจุดที่ยงั ไม่ไปผ่าน ซึ่งจุดที่ไปผ่านแล้วนี้
จะไม่ถูกนามาตรวจสอบอี ก ค่าระยะทางที่ บันทึ กอยู่จ ะ
สิ้นสุ ดและมีค่าน้อยสุ ด
ขั้นตอนที่ 5 จุดปั จจุบนั ตัวถัดไปที่ถูกเลือก จะเป็ นจุด
ที่มีค่าระยะทางน้อยสุ ดในเซตของจุดที่ยงั ไม่ไปผ่าน
ขั้นตอนที่ 6 ถ้าเซตของจุดที่ยงั ไม่ผา่ นว่างแล้ว คือผ่าน
ทุกจุดแล้ว ถือว่าขั้นตอนเสร็ จสิ้ น แต่หากไม่ใช่ให้เลือกจุด
ที่ยงั ไม่ผ่านที่มีค่าระยะทางน้อยสุ ดเป็ นจุดปัจจุบนั แล้ววน
กลับไปทาขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนต่อไปเรื่ อย ๆ จนกว่า
เซตของจุดว่างลง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิรัลพัชร [1] นาเสนอการเปรี ยบเทียบในการออกแบบ
เส้นทางท่องเที่ยว กรณี ศึกษา จ.พระนครศรี อยุธยา โดย
วิธีการออกแบบเส้นทาง 3 วิธี คือ 1) แบบเรี ยงลาดับตาม
ความนิยม 2) อัลกอริ ทึมละโมบ และ 3) ตัวแบบปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขายจากนั้นนาทั้ง 3 วิธีมาเปรี ยบเทียบ
กั น เ พื่ อ ห า วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ไ ด้ ร ะ ย ะ ท า ง ที่ ดี ที่ สุ ด
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ประหยัดเวลา และเที่ยวชมจุดท่องเที่ ยวต่าง ๆ ได้มากที่สุด
ซึ่ งมี ข้อจากัดด้านระยะเวลาภายใน 1 วัน หรื อ 9 ชั่วโมง
โดยวิธีที่ 1) แบบเรี ยงตามความนิ ยม ผลรวมระยะทาง 56
กิ โลเมตร รวมเวลา 121 นาที วิธีที่ 2) อัลกอริ ทึมละโมบ
ผลรวมระยะทาง 58.6 กิโลเมตร รวมเวลา 104 นาที และ
วิ ธี ที่ 3) ตั ว แบบปั ญ หาการเดิ น ทางของพนั ก งานขาย
ผลรวมระยะทาง 45.95 กิโลเมตร รวมเวลา 90 นาที ซึ่งผ่าน
สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวได้ ม ากที่ สุ ด 7 สถานที่ ผลการ
เปรี ย บเที ย บสรุ ป ว่ า วิ ธี ตัว แบบปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พนักงานขาย ออกแบบเส้นทางได้ดีที่สุด
Hagai and et. al. [2] ค านวณหาเส้ น ทางที่ เ ป็ นไปได้
ทั้งหมด จากการจาลองพิกัดของโหนด 20 โหนด ซึ่ งถูก
ป้ อนเข้าสู่ ซอฟต์แวร์ Microsoft Office Excel รวมไปถึง
การลาดับความสาคัญของแต่ละโหนด จากนั้นเลือกหนึ่ง
เส้ น ทางที่ ส้ ั นที่ สุ ด โดยจัด ล าดับ ความส าคัญ ของสิ่ ง ที่
พิจารณา ได้แก่ ระยะทางและการลาดับความสาคัญ การ
จัด ส่ ง ท าได้อ ย่างรวดเร็ ว ผ่า นเส้ นทางที่ ส้ ั นที่ สุ ด โดยใช้
อัลกอริ ทึมของไดก์สตรา สร้างแบบจาลองของระบบการ
จัดส่ งสิ นค้า สามารถทาได้โดยแสดงผลลัพธ์ของเส้นทาง
และระยะทางด้วยกราฟ ซึ่ ง กราฟสมบู ร ณ์ ร ะยะทางได้
473.83 เหมาะสมกว่ า กราฟที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ที่ มี ร ะยะทาง
989.24 กราฟที่สมบูรณ์มีจานวน 190 เส้น เวลาดาเนินการ
0.8 วินาที ในขณะที่กราฟที่ไม่สมบูรณ์มีจานวน 131 เส้น
เวลาดาเนินการ 1.66 วินาที
จารุ พงษ์ และคณะ [7] เสนอการจัดเส้นทางบารุ งรักษา
เครื่ องเอกซเรย์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาลใน จ.นครราชสี มา
โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ตัว แบบปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พนักงานขาย (Traveling salesman problem) ร่ วมกับการ
ประยุกต์ใช้ระยะทางจาก Google Maps โดยจะมีตาแหน่ง
บริ ษทั ซ่อมบารุ ง 1 ตาแหน่ง และโรงพยาบาล 20 ตาแหน่ง
แล้วทาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้ได้ระยะทางที่
สั้นที่สุด คือ 419.6 กิโลเมตร และมีตน้ ทุนที่ต่าที่สุด

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒ นาระบบจั ด เส้ น ทางเดิ น รถขนส่ ง สิ นค้ า
อัจฉริ ยะผูว้ ิจยั มีกรอบแนวความคิดแสดงดังภาพที่ 1
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ตารางที่ 3 : ตารางระยะทางและระยะเวลาประมวลผลเฉลี่ย
เขต

ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด
จากภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบและคัดเลือกวิธีการหาเส้ นทาง
นาข้อมูลตัวอย่างจานวน 311 ตาแหน่ง ใน 16 เขต ของ
จ.กรุ งเทพฯ คือ คลองเตย พระโขนง ดุสิต บึงกุ่ม บางแค
ลาดพร้าว จตุจกั ร บางกอกน้อย บางกะปิ ดินแดง บางนา
บางเขน บางบอน มีนบุรี สวนหลวง และบางซื่ อ แล้วทา
การสุ่ มและจัดเป็ นชุ ด ๆ ละ 5 ตาแหน่ ง รวม 50 ชุ ด/เขต
โดยแต่ละชุดจะมีตาแหน่งในเขตนั้น ๆ ที่ซ้ ากันมากสุ ดกับ
ชุดอื่น ๆ ได้เพียง 4 ตาแหน่ง แล้วคานวณหาระยะทางเชื่อม
ทุกจุดโดยใช้ขอ้ มูลระยะทางจาก Google maps API แล้ว
เก็บไว้ใน Distance Matrix จากนั้นประมวลผลเส้นทาง
โดยสร้างแบบจาลอง และใช้เทคโนโลยีของ SQL Server
มาช่วยประมวลผลจากจุดเริ่ มต้น 13.891683, 100.411869
และเชื่อมผ่านทุกจุดแล้วกลับมายังจนเริ่ มต้น

TPS

DJS

ระยะ
เฉลี่ย
(ก.ม.)

ประมวลผล
เฉลี่ย
(มิลลิวินาที)

ระยะ
เฉลี่ย
(ก.ม.)

ประมวลผล
เฉลี่ย
(มิลลิวินาที)

คลองเตย

60.48

5

59.78

43

จตุจกั ร

68.27

4

66.30

39

ดินแดง

57.00

4

55.94

31

ดุสิต

44.87

5

44.42

37

บางกอกน้อย

46.22

5

45.67

49

บางกะปิ

66.91

4

66.17

41

บางเขน

63.86

3

61.48

32

บางแค

60.19

16

59.26

62

บางซื่อ

39.49

4

38.39

31

บางนา

84.14

4

83.75

30

บางบอน

63.28

5

62.64

41

บึงกุ่ม

70.49

6

69.81

27

พระโขนง

73.23

4

72.32

29

มีนบุรี

80.89

6

80.15

33

ลาดพร้าว

56.39

3

56.04

25

สวนหลวง

73.13

3

71.74

33

ตารางที่ 4 : ตารางสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม
Compare TSP vs DJS

คลองเตย

ประมวลผลเฉลี่ย
(มิลลิวินาที)
-38

จตุจกั ร

1.96

-35

8.75

ดินแดง

1.06

-27

6.75

ดุสิต

0.45

-32

6.40

บางกอกน้อย

0.55

-44

8.80

บางกะปิ

0.74

-37

9.25

บางเขน

2.38

-29

9.67

บางแค

0.93

-46

2.88

บางซื่อ

1.09

-27

6.75

บางนา

0.39

-26

6.50

บางบอน

0.64

-36

7.20

บึงกุ่ม

0.68

-21

3.50

พระโขนง

0.90

-25

6.25

มีนบุรี

0.74

-27

4.50

ลาดพร้าว

0.35

-22

7.33

สวนหลวง

1.38

-30

10.00
7.01

เขต

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
นาวิธีการหาเส้นทางที่เลือกมาพัฒนาระบบจัดเส้นทาง
เดินรถขนส่งสิ นค้าอัจฉริ ยะ โดยแบ่งการพัฒนาเป็ น 4 ส่วน
ดังนี้ 1) การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล 2) การออกแบบ
และสร้างส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้งานบน PC และ Mobile
3) การนาวิธีการหาเส้นทางที่คดั เลือกมาพัฒนาระบบ และ
4) การออกแบบรายงานเส้นทางการเดินรถส่งสิ นค้า

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม
การสร้างแบบจาลองการเดินทาง สามารถสรุ ปผลการ
เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมแสดงดังตารางที่ 3 และ4
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อัตราส่ วนเวลา
ประมวลผล

ระยะเฉลี่ย
(ก.ม.)
0.71

7.60
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จากตารางที่ 3 และ 4 สรุ ปได้ว่าวิธี TPS ให้ประสิ ทธิภาพ
ที่ดีกว่า โดยระยะทางให้ผลมากกว่าหรื อเท่ากับอัลกอริ ทึม
DJS และเวลาในการประมวลผลเฉลี่ยเร็ วกว่าถึง 7.01 เท่า
4.2 ผลการพัฒนาระบบฯ
การพัฒนาระบบส่วนของ PC ประกอบด้วยเมนูดงั นี้
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ข้อมูลใบสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อแสดงรายการของใบสั่งซื้ อ
สิ นค้าที่เข้ามาในระบบแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 : เมนูใบสั่งซื้อสินค้า
การค านวณระยะทางลู ก ค้า เพื่ อ ท าการประมวลผล
ระยะทางระหว่างลูกค้าในพื้นที่เดียวกันแสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 2 : เมนูการทางานของระบบ
ข้อ มู ล ลู ก ค้า เพื่ อ กาหนดกลุ่ม พื้ นที่ และก าหนดพิกัด
ของลูกค้าแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 7 : เมนูคานวณระยะทางลูกค้า
จัดเส้นทางการส่งสิ นค้าทาการประมวลผลเส้นทางการ
ส่ งสิ นค้าของลูกค้า ในวันที่ จัดส่ งวันเดียวกัน และอยู่ใน
พื้นที่เดียวกันแสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 3 : เมนูการกาหนดข้อมูลลูกค้า
ข้อ มู ล สิ น ค้า เพื่ อ ก าหนดขนาดและน้ า หนัก รวมถึ ง
รู ปภาพของสิ นค้าแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 8 : เมนูจดั เส้นทางการส่งสินค้า
รายการส่ งสิ นค้าเพื่อแสดงรายการที่ถูกประมวลผลมา
จากเมนูจดั เส้นทางการส่งสิ นค้าแสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 4 : เมนูการกาหนดข้อมูลสินค้า
ข้อ มู ล กลุ่ ม พื้น ที่ จัดส่ ง เพื่ อ ก าหนดกลุ่ม พื้ นที่ ในการ
จัดส่งสิ นค้าแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 9 : เมนูรายการส่งสินค้า
การพัฒนาระบบส่วนของ Mobile จะทางานเหมือนกับ
PC แต่หน้าจอจะถูกปรับให้ขนาดพอดีกบั Mobile เท่านั้น

ภาพที่ 5 : เมนูการกาหนดกลุ่มพื้นที่จดั ส่ง
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พนั ก งานขาย มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาระบบจัด
เส้นทางเดินรถขนส่ งสิ นค้าอัจฉริ ยะ หลังจากพัฒนาระบบ
เรี ยบร้อยแล้ว ทาการประเมินผลความเหมาะสมของระบบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมเฉลี่ยในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.50 และประเมิ น การยอมรั บโดยผูใ้ ช้ง านพบว่ า มี การ
ยอมรั บเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.40
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61

4.3 ผลการประเมินระบบ
4.3.1 ผลการประเมิ นความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ต่อการใช้งานระบบ 5 ด้าน สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 : ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการ
1. ความสามารถของระบบตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้
2. ความถูกต้องของการทางานของฟังก์ชนั
3. ความง่ายและเหมาะสมในการใช้งานระบบ
4. ความรวดเร็วในการทางานของระบบ
5. ความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานระบบ
สรุ ปผล

X̄

S.D.

4.05 0.39
4.11
3.78
4.25
4.47
4.13

0.67
0.65
0.43
0.35
0.50

เอกสารอ้างอิง
[1]

ดังนั้น จึงสรุ ปผลได้ว่าระบบจัดเส้นทางเดินรถขนส่ ง
สิ นค้าอัจฉริ ยะมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
4.3.3 ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ ช้งานต่อการใช้
งานระบบ 4 ด้าน สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 6 : ผลการประเมินการยอมรับจากผูใ้ ช้งานระบบ
การประเมินการยอมรับ
1. ปัจจัยด้านรับรู้ประโยชน์
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สรุ ปผล

X̄
4.42
4.34
4.50
4.35
4.40
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Abstract

จำกสถิติปีพ.ศ. 2560 ของกรมปศุสัตว์ พบว่ ำมีกำรเลีย้ ง
สุ ก รและมี จ ำนวนมำกถึ ง อั น ดั บ 3 จำกจ ำนวนสั ต ว์
เศรษฐกิจที่นิยมเลีย้ งทั้ง 8 ชนิด แต่ เจ้ ำของฟำร์ มสุกรมักจะ
ประสบปั ญหำที่สำคัญภำยในฟำร์ มคือ กำรระบุตัวตนและ
กำรจัดกำรข้ อมูลของสุกรแม่ พันธุ์และพ่ อพันธุ์ รวมถึงกำร
ให้ คะแนนสภำวะร่ ำงกำยของสุ ก ร เพื่ อ ประเมิ น กำรให้
อำหำรสุ กร อย่ ำงไรก็ตำมในปั จจุบันมีเทคโนโลยีต่ำง ๆ
เข้ ำ มำอ ำนวยควำมสะดวกและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ทำงำน เช่ น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ กำรระบุตัวตนโดยใช้ คลื่น
ควำมถี่วิทยุ หรื อแม้ แต่ กำรเรี ยนรู้ เครื่ อง ดังนั้นโครงงำนนี ้
จึ งมีแนวคิดที่จะพัฒนำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
เพื่อให้ สำมำรถรำยงำนประสิ ทธิ ภำพและผลผลิตของฟำร์ ม
สุ กรแม่ พันธุ์ โดยประยุกต์ เทคโนโลยีกำรระบุตัวตนของ
สุ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ควำมสะดวกและรวดเร็ ว เพื่ อ บั น ทึ ก กำร
เจริ ญเติบโต นอกจำกนีย้ ังผนวกเทคโนโลยีกำรเรี ยนรู้ เชิ ง
ลึกมำใช้ ในกำรให้ คะแนนสภำวะร่ ำงกำยของสุกรแม่ พันธุ์
เพื่ อช่ วยวิเครำะห์ ควำมสมบูรณ์ ของสุ กรเบื ้องต้ น ร่ วมกับ
กำรวัดประเมินจำกเจ้ ำของฟำร์ มสุ ก ร โครงงำนนีท้ ดสอบ
กำรใช้ งำนจำกกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจำกสุ ก รในฟำร์ มทดลอง
ภำยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
คาสาคัญ: สุ กร, การระบุตวั ตน, การเรี ยนรู ้เชิงลึก

According to 2017 statistics of the department of
Livestock Development shows that pigs are farmed
and ranks number 3 out of the 8 popular economical
animals, but owners of sow farms often face
significant problems within the farm, namely,
identification, data management of swine and
breeders including grading of the physical condition
of pigs to assess pig feeding. However, nowadays,
there are various technologies to facilitate and
increase work efficiency, such as mobile phones,
Radio frequency identification (RFID), and machine
learning; therefore, this project has an idea to develop
a mobile application that can report the efficiency and
productivity of the sow farm by applying RFID to
identify the pigs to increase the convenience and
speed in reference to the pigs for recording their
growth rate. In addition, deeps learning technology is
also used to assess the physical condition of the sows
to help preliminary analysis of the fertility of sows
with the evaluations by using samples from sows on
an experimental farm from livestock owners within the
northeast region of Thailand.
Keywords: Swine, RFID, Deep Learning
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

เมื่อสุ กรอายุ 5 ถึง 6 เดือน ได้รับอาหารเต็มที่จะมีน้ าหนัก
ราว 90 ถึง 100 กิโลกรัม จะสามารถขายส่งตลาดได้ [5]
2.1.2 Radio Frequency Identification (RFID) คื อ
เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
แทนที่ระบบฉลากแบบบาร์ โค้ด โดยมีจุดเด่นคือ การอ่าน
ข้อ มู ล ได้โ ดยที่ ไ ม่ ต้อ งมี ก ารสั ม ผัส สามารถอ่ า นค่ า ได้
แม่นยาแม้ในสภาพที่ทศั นวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปี ยกชื้น
แรงสั่นสะเทื อน การกระทบกระแทก และสามารถอ่าน
ข้อมูลได้ดว้ ยความเร็ วสู ง [6]
2.1.4 การเรี ยนรู้ เชิ งลึก คือชุ ดคาสั่ง ที่ ถูกสร้ างขึ้นมา
เพื่อการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักรหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
ชุดคาสั่งนี้จะทาให้ตวั เครื่ องจักรสามารถประมวลผลข้อมูล
จานวนมาก เป็ นวิธีการหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ ของเครื่ อ งที่
พยายามเรี ยนรู ้วิธีการแทนข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
หลักการของ การเรี ยนรู ้เชิ งลึกจะมีลกั ษณะเป็ นโครงข่าย
ประสาทเที ยม ที่ แ บ่ ง โหนดหลายชั้ น และใช้ ก าร
ประมวลผลแบบขนาน ทาให้สามารถประมวลผลได้ครั้ง
ละจานวนมาก ช่ วยให้การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อ งสามารถให้
ผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจและคาดการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น [7]
2.1.5 Android คือ ซอฟต์แวร์ ที่มีโครงสร้างแบบเรี ยง
ทับซ้อนซึ่ งรวมเอาระบบปฏิบตั ิการ Middleware และแอป
พลิ เคชันที่ สาคัญเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อใช้สาหรับทางานบน
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ [8]
2.16 TensorFlow คือ คลังข้อมูลที่จดั เก็บรายละเอียด
เกี่ ยวกับ การเรี ยนรู ้ เชิ ง ลึ กของ Google โดยใช้การเรี ย นรู ้
เครื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการงาน สามารถน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ไ ด้อ ย่ า งยื ด หยุ่ น อี ก ทั้ง เป็ น Open Source ที่
สามารถรองรั บ การท างานบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ [9]

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 การเลี้ยงสุ กร โดยสุ กรเป็ นสัตว์สี่เท้าที่นิยมเลี้ยง
อย่างแพร่ หลาย เนื่องจากเลี้ยงง่ายและให้ลูกเร็ ว สี ขนของ
สุ กรมีลกั ษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั สายพันธุ์ สุ กรที่นิยม
เลี้ยงส่ วนเป็ นพันธุ์ต่างประเทศและพันธุ์ลูกผสม เนื่องจาก
เติบโตเร็ วและคุณภาพของซากดี สามารถขุนให้อว้ นง่าย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 PigBase Version 1.0 เป็ นแอปพลิ เคชัน ที่ ใช้ใน
การบริ หารจัดการฟาร์มเลี้ยงสุ กรแม่พนั ธุ์และพ่อพันธุ์ และ
ฟาร์ มสุ กรขุนโดยทัว่ ไป และสามารถใช้งานร่ วมกับ RFID
ได้ สามารถบันทึกข้อมูลครอบคลุมในทุกเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตัวสุ กร [10]

1. บทนา
ในปั จจุบนั มีฟาร์ มสุ กรเกิดขึ้นมากมาย ซึ่ งเจ้าของฟาร์ ม
สุ กรมักจะประสบปั ญ หาภายในฟาร์ ม สุ กรคื อ การระบุ
ตัว ตน การจัด การข้อ มู ล ของสุ กรแม่ พ ัน ธุ์ แ ละพ่ อ พัน ธุ์
รวมถึงการให้คะแนนสภาวะร่ างกายของสุ กรแม่พนั ธุ์ โดย
ที่ ใ นแต่ ล ะฟาร์ ม มี ระบบการจัด การหลากหลายรู ปแบบ
โดยส่วนมากใช้วิธีการจดบันทึกผ่านทางบัตรประจาตัว [1]
จากนั้นจึงนาข้อมูลไปบันทึกที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีการ
ติ ดตั้งแอปพลิ เคชัน การจัดการฟาร์ มสุ กร ซึ่ งมี ข้ นั ตอนที่
ซับซ้อนและเกิดความยุง่ ยากในการบันทึกข้อมูล เนื่องจาก
จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ มที่ชานาญการใช้แอปพลิเค
ชัน และหากเจ้า ของฟาร์ ม ต้อ งการทราบถึ ง ค่ าคะแนน
สภาวะร่ างกายของสุ ก ร ก็จ ะต้อ งใช้ผูเ้ ชี่ ย วชาญในการ
ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้ต่อไป [2]
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารและเทคนิคความเป็ นอัจฉริ ยะ เช่น การเรี ยนรู ้
เชิ งลึ ก เข้ามามี บทบาทในชี วิตประจาวัน มี การประยุกต์
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ [3-4] ดังนั้น
ผูพ้ ฒั นาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการฟาร์ มสุ กร
แม่พนั ธุ์ โดยใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ระบุตัวตนสุ กร
และใช้เ ทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก จ าแนกคะแนนสภาวะ
ร่ างกายของสุ กรแม่พนั ธุ์
นอกจากนี้ โครงงานยัง ได้ พ ัฒ นาแอปพลิ เ คชั น บน
โทรศัพท์ เคลื่ อ นที่ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ฟั ง ก์ ชั น หลัก คื อ
ฟังก์ชนั บันทึกประวัติสุกร, ฟังก์ชนั บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับ
สุ กร, ฟังก์ชนั ดูรายละเอียดข้อมูลสุ กร, ฟังก์ชนั แสดงผลและ
ออกรายงาน และฟังก์ชนั วิเคราะห์สภาวะรู ปร่ างสุ กร
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2.2.2 ISAPORK เป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสุ ขภาพ
สุ กร มีฟังก์ชนั พื้นฐานในการสุ่ มเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ
และปั สสาวะ รวมถึ งสามารถบันทึ กผลการตรวจนั้นเป็ น
รายตัวได้ ใช้เทคโนโลยีการระบุขอ้ มูลโดยใช้ RFID ในการ
ระบุ ตัว ตนของสุ ก รก่ อ นบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงในฐานข้อ มู ล
ภายในคอมพิวเตอร์ อีกทั้งแอปพลิเคชันสามารถแจ้งประวัติ
การป่ วย การเข้ารับการรักษาของสุ กรอย่างละเอียด [11]
2.2.3 “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ วินโดวส์ 2000 เวอร์ ชัน
3.0 เป็ นแอปพลิเคชันบริ หารจัดการฟาร์มสุ กรแม่พนั ธุ์และพ่อ
พันธุ์ และฟาร์ มสุ กรลูกขุน และช่ วยในการวิเคราะห์ปัญหา
ผลผลิตสุ กรในระดับฝูง สามารถบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ภายในตัวเครื่ องและแสดงรายงานผลการวิเคราะห์ได้ละเอียด
และสามารถแยกตรวจสอบในแต่ละเหตุการณ์ได้ [12]
2.2.4 AutoFarm เป็ นแอปพลิ เ คชั น บริ หารจั ด การ
ฟาร์ มสุ กรแม่พนั ธุ์และพ่อพันธุ์ สามารถบันทึกข้อมูลต่าง
ๆ ที่ เกิ ดขึ้นภายในฟาร์ ม สามารถบริ หารจัดการฟาร์ มได้
จากทุกที่ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบจัดเก็บและสารอง
ข้อมูลแบบออนไลน์ [13]
2.2.5 BSC SowDition เป็ นแอปพลิ เ คชั น ส าหรั บ
ประเมิ นความสมบูรณ์ ของร่ างกายสุ กรแม่พนั ธุ์ โดยการ
ถ่ายภาพร่ วมกับการเลื อ กตัวเลื อ กเพื่อ ช่ วยสร้ างคะแนน
ความสมบูรณ์ของร่ างกาย [14]
จากงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่าแอปพลิเคชันที่
ใช้เทคโนโลยี RFID จะอยู่ในส่ วนของ PigBase Version
1.0 และ ISAPORK และสาหรับการบันทึกข้อมูลสุ กรจะมี
อยู่ในทุกแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ส่วนการจัดเก็บข้อมูล
ออนไลน์จะมี ในแอปพลิ เคชัน AutoFarm, ส่ วนของการ
ออกรายงานการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดจะมีในแอปพลิเค
ชัน “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ วินโดวส์ 2000 เวอร์ ชัน 3.0
ส่ วนการวิเคราะห์คะแนนสภาวะร่ างกายแม่พนั ธุ์จะมี ใน
แอปพลิเคชัน BSC SowDition เท่านั้น
ดังนั้นโครงงานนี้นาจุดเด่นของแอปพลิเคชันต่าง ๆ นามา
พัฒนา ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาวะร่ างกายแม่พนั ธุ์
ซึ่ งจะแตกต่ างจากแอปพลิ เคชั น BSC SowDition ที่ มี การ
ถ่ ายภาพร่ วมกับเลื อกตัวเลื อกในการประเมิ น ให้ เป็ นการ
ถ่ายภาพและสามารถประเมินความสมบูรณ์ของร่ างกายได้ทนั ที
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3. วิธีดาเนินงาน
3.1 วิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการ
ในขั้นตอนนี้มีการสอบถามและหาความต้องการจากผู ้
ที่ มี ส่ วน เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ ก าร เ ลี้ ย ง สุ กร ใ น พื้ น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย โดยใช้แอปพลิ เค
ชัน จัด การฟาร์ ม สุ กร เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในแก้ไ ขและ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
3.2 ค้นคว้า ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในส่วนนี้มีการทางานโดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนคือ
• ศึกษาการเลี้ยงสุ กรจากผูเ้ ลี้ยงสุ กรและจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
• ศึ กษาและรวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับ การพัฒนาแอป
พลิเคชัน รวมไปถึงการทางานของ RFID และเทคนิค
การเรี ยนรู ้เชิงลึก
• ศึ ก ษาข้อ มู ล ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาระบบ และ
วิธีการใช้งานเครื่ องมือต่าง ๆ เช่น Java, Python และ
Android Studio
3.3 การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบ

ภาพที่ 1 ภาพรวมระบบ
ภาพที่ 1 แสดงถึงภาพรวมระบบโดยผูใ้ ช้งานต้องเข้าสู่
ระบบแอปพลิเคชันแล้วผูใ้ ช้งานจะสามารถบันทึกประวัติ
และบันทึกเหตุการณ์สุกร เมื่อกดบันทึก ข้อมูลสุ กรจะถูก
นาไปเก็บที่ฐานข้อมูล หรื อผูใ้ ช้สามารถเลือกเมนูวิเคราะห์
หุ่ น สุ กรเพื่ อ ถ่ ายภาพหุ่ น สุ กร ภาพถ่ ายสุ กรจะถู กน าไป
เปรี ยบเที ยบ โดยจะใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ เชิ งลึ ก ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่นาภาพถ่ายหุ่ นสุ กรนามาเปรี ยบเทียบกับ
ภาพที่อยู่ภายในฐานข้อมูลเพื่อให้คะแนนสภาวะร่ างกาย
สุ กร จากนั้นจะบันทึกคะแนนเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล
นอกจากนี้ ผู ้ใ ช้ง านสามารถเลื อ กเมนู ร ายงาน เพื่ อ
แสดงข้อ มู ล ประสิ ท ธิ ภ าพภายในฟาร์ ม อี ก ทั้ง สามารถ
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ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการทางานภายในฟาร์ มและ
ข้อผิดพลาดการบันทึกข้อมูลภายในฟาร์มบางส่วนได้
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3.5 เทคนิคที่ใช้ พฒ
ั นา
โครงงานนี้ มีการประยุกต์ใช้เทคนิ ค การเรี ยนรู ้เชิ งลึ ก
ซึ่ ง ก็ คื อ อัล กอริ ทึ ม ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
เครื่ อง โดยเลี ยนแบบการทางานของสมองมนุ ษย์ในการ
ประมวลผลข้อมูลและสร้างรู ปแบบเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ดังภาพที่ 3 [15]
ในการประยุกต์ใช้งานมี การจัด เก็บภาพถ่ายหุ่ นสุ กร
แบ่ ง เป็ น 4 ช่ วงคะแนน และน าภาพถ่ ายของแต่ ล ะช่ ว ง
คะแนน มาแบ่งแยกเป็ นชุดข้อมูลฝึ ก และชุดข้อมูลทดสอบ
จากนั้นนาชุดข้อมูลฝึ กไปทาการฝึ กฝนรู ปแบบ โดยจะฝึ ก
ใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้เชิงลึก ให้ผลลัพธ์เป็ นไปตามชุดข้อมูล
ต้นฉบับ จากนั้นนารู ปแบบที่ได้ฝึกฝนไปใช้งานโดยการ
ป้อนภาพในชุดข้อมูลทดสอบให้รูปแบบประมวลผล และ
จะแสดงผลลัพธ์เป็ นกลุ่มของประเภทหุ่นสุ กรออกมา โดย
อ้างอิงจากชุดข้อมูลฝึ กที่ได้ฝึกฝนไว้

3.4 Use Case Diagram
ในโครงงานนี้มีการแบ่งออกเป็ น 5 ฟังก์ชนั หลัก (ภาพที่ 2)
ดังนี้

ภาพที่ 2 Use Case Diagram
3.4.1 บั นทึ กประวั ติ สุ กร โดยผูใ้ ช้เลื อกฟั งก์ชันบันทึ ก
เหตุ การณ์ แอปพลิ เคชันจะแสดงหน้าให้ ผู ้ใช้กรอกข้อมู ล
ประวัติสุกร
3.4.2 บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ โดยผูใ้ ช้เ ลื อ กฟั งก์ชันบันทึ ก
เหตุการณ์ แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าให้ผใู ้ ช้กรอกข้อมูล
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสุ กร
3.4.3 จัดการข้ อมูลสุ กร โดยผูใ้ ช้เลือกฟั งก์ชันจัดการ
ข้อ มู ล สุ ก ร แอปพลิ เ คชัน จะแสดงหน้ า ข้อ มู ล สุ ก รผูใ้ ช้
สามารถดูขอ้ มูลสุ กร, แก้ไขข้อมูลสุ กร, ดูขอ้ มูลเหตุการณ์
และแก้ไขข้อมูลเหตุการณ์
3.4.4 ออกรายงาน โดยผู ้ใ ช้ ง านเลื อ กฟั ง ก์ ชั น ออก
รายงาน ผูใ้ ช้สามารถดู การออกรายงานผลจากข้อมูลที่ผู ้
ใช้ได้ทากรอกได้
3.4.5 วิ เ คราะห์ ส ภาวะรู ป ร่ า งสุ ก ร โดยผูใ้ ช้งานเลื อก
ฟังก์ชนั วิเคราะห์หุ่นสุ กร ผูใ้ ช้ทาการถ่ายภาพหุ่นสุ กรบริ เวณ
สะโพกหรื อบริ เวณกระดูกโคนหาง กาหนดมุมที่ใช้ถ่ายภาพ
คือมุมตั้งฉากกับสุ กร และจะทาการย่อขนาดภาพถ่ายให้มี
ความละเอียด 1200 × 1600 พิกเซลจากนั้นทาการประมวลผล
ภาพ และแสดงผลประเมินว่าจัดอยูใ่ นระดับคะแนนใด

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของการเรี ยนรู ้เชิงลึก
โครงงานประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค Deep Learning ซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ย Input Layer มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ ข้อ มู ล ,
Hidden Layer เป็ นชั้นซ้อนที่ใช้ในการประมวลข้อมูล ซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ย ค่ า Bias และค่ า Weight และ Output
Layer เป็ นส่วนสุ ดท้ายในการแสดงผลข้อมูลในการจาแนก
ออกมาอยูใ่ นระดับคะแนนใด

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 4 (ก) การเข้าสู่ระบบ (ข) การเลือกยูนิต
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(ค) การแสดงผล

(ก)

(ข)

4.2.2 การทดสอบความแม่ นยาในการวิเคราะห์ การให้
คะแนนสภาวะร่ างกายสุ กร เป็ นการทดสอบโดยการให้
คะแนน โดยจะนามาทดสอบในช่วงคะแนนที่ คือ 2, 2.5, 3
และ 3.5 โดยจะมีระดับละ 5 ถึง 20 รู ป โดยข้อกาหนดของ
การถ่ า ยภาพต้อ งถ่ า ยช่ ว งบริ เ วณด้า นหลัง ของสุ ก ร ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแยกคะแนนสภาวะร่ างกายสุ กร

(ค)

ภาพที่ 5 (ก) การแสดงผล (ข) การเปิ ดประวัติสุกร
(ค) การจัดการข้อมูล

(ก)

(ข)

ช่ วง
คะแนน
2
2.5
3
3.5

4.2 การทดสอบการใช้ งานของระบบ
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการทดสอบโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
คือ 1) การทดสอบฟังก์ชนั ในแอปพลิเคชัน 2) การทดสอบ
ความแม่นยาในการวิเคราะห์การให้คะแนนสภาวะร่ างกาย
สุ กร และ 3) ทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานโดยใช้
แบบสอบถาม
4.2.1 ทดสอบฟั งก์ ชันใช้ งาน เป็ นการทดสอบฟั งก์ชนั
หลัก 5 ฟังก์ชนั หลักจานวน 10 ครั้ง พบว่าผ่านทั้ง 10 ครั้ง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบฟังก์ชนั ใช้งาน

บันทึกประวัติสุกร
บันทึกเหตุการณ์
ดูรายละเอียดสุกร
ออกรายงาน
วิเคราะห์สภาวะรู ปปร่ าง
สุกร
เฉลี่ย

จานวนครั้ง
ที่ทดสอบ
10
10
10
10
10

จานวน
ที่ผ่าน
10
10
10
10
10

รู ปที่ใช้
รู ปที่ ค่าความเป็ นจริง
)Recall(
ทดสอบ เหมือน
10
5
50
20
16
80
20
14
70
5
2
40
ค่าความแม่นยาโดยเฉลี่ย) Accuracy(

ค่าทานาย
)Precision(

71.43
64
73.68
60
67.07

จากตารางที่ 2 ตารางการทดสอบความแม่นยาในการ
วิ เ คราะห์ ก ารให้ ค ะแนนสภาวะร่ า งกายสุ ก ร โดยสรุ ป
ค่าเฉลี่ยความแม่นยาการให้คะแนนได้ร้อยละ 67.27
4.2.3 ทดสอบความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ งานโดยใช้
แบบสอบถาม โดยผลจากการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน จานวน 10 คน โดนแบ่งออกเป็ น 4
ด้านคือ 1) ด้านรู ปแบบและภาพลักษณ์ , 2) การใช้งาน, 3)
ด้า นแอปพลิ เ คชัน และ 4) ด้า นแอปพลิ เ คชัน ซึ่ งระดับ
ประมาณค่าประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ 5 ระดับดังนี้คือ 5 =
ระดับดีมาก, 4 = ระดับดี , 3 = ระดับปานกลาง, 2 = ระดับ
น้อ ย และ 1 = ระดับ ปรั บ ปรุ ง โดยความพึ ง พอใจอยู่ ใ น
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 77.78 และระดับความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 22.22 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลจาการตอบแบบสอบถามของผูใ้ ช้

(ค)

ภาพที่ 6 (ก) การวิเคราะห์หุ่นสุ กร (ข) การประเมินหุ่น
สุ กร (ค) การเลือกรายงาน

ฟังก์ชัน
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ความถูกต้ อง
(ร้ อยละ)
100
100
100
100
100

รายการสอบถามการใช้ งาน
ระบบแจ้งเตือน ตรวจสอบและระบุสุนัขทีส่ ู ญหาย
1. กระบวนการติดตั้ง
1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชันง่ายและเหมาะสม
1.2 ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจ เรี ยนรู ้ และใช้งาน
แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ ว
2. ด้ านรูปแบบและภาพลักษณ์
2.1 รู ปแบบ และขนาดของตัวอักษร มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด

100
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4.1
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ตารางที่ 3 ผลจาการตอบแบบสอบถามของผูใ้ ช้ (ต่อ)
รายการสอบถามการใช้ งาน
ระบบแจ้งเตือน ตรวจสอบและระบุสุนัขทีส่ ู ญหาย
2. ด้ านรูปแบบและภาพลักษณ์
2.2 สี ของตัวอักษร และพื้นหลังมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
2.3 ตาแหน่งการจัดวางปุ่ ม มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด
3. ด้ านการใช้ งาน
3.1 ความเร็ วในการตอบสนองของแอปพลิเค
ชันมากน้อยเพียงใด
3.2 มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานมากน้อยเพียงใด
4. ภาพรวมแอปพลิเคชัน
4.2 ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน
4.3 ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจการใช้งานได้อย่าง
ง่าย

ค่ าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ

[3]

4.1

[4]

3.8

4.4

[5]

4.4

[6]

4.2
4.3

[7]

5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
โครงงานการพัฒนาระบบจัดการฟาร์ มสุ กรแม่พนั ธุ์
ท างานบนระบบปฏิ บัติ การ Android รุ่ น 5.0 ขึ้ น ไป ซึ่ ง
ผู ้ใ ช้ ง านแอปพลิ เ คชั น คื อ เจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าฟาร์ ม สุ กร
ฟั งก์ชันหลักของแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็ น 5 ฟั งก์ชนั คือ
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แยกประเภทของสุ กรในแต่ ละช่ วงคะแนนได้ค่าเฉลี่ ยมี
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ระบบประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมไทยออนไลน์ ด้วยภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Online Promotion System for Thai Festivals Using Geospatial Information
ธนทรรศ บรมปั ญญา (Thanatad Brompuny)1 และธิ ดาวรร คล้ายศรี (Thidawan Klaysri)2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1

thanatad-b@rmutp.ac.th, 2thidawan.k@rmutp.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

เนื่ อ งจากบางจั ง หวั ด ในประเทศไทยไม่ ส ามารถ
ประชาสั มพั น ธ์ การจั ด งานมหกรรมให้ กับ นั กท่ อ งเที่ ย ว
ได้ โดยตรง และนักท่ องเที่ยวทาการคัดกรองข้ อมูลแหล่ ง
ท่ องเที่ยวใหม่ จากสื่ อและแอปพลิเคชันต่ าง ๆได้ ไม่ สะดวก
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
ประชาสั ม พั น ธ์ งานมหกรรมไทยออนไลน์ ให้ สามารถ
1) นาเสนอข้ อมูลงานกิ จกรรมในรู ปแบบสารสนเทศเชิ ง
ภูมิศาสตร์ ซึ่ งสามารถแสดงพิกัดจังหวัดที่จัดงานกิจกรรม
2) แสดงรายละเอี ย ดส าคั ญ เกี่ ย วกั บ งานกิ จ กรรม และ
3) แสดงรายละเอียดของสถานที่ จัดงานซึ่ งรวบรวมมาจาก
วิกีพีเดียเว็บเซอร์ วิสผ่ านทาง ‘มีเดียวิกิ แอคชั่น เอพีไอ’
ระบบประชาสั ม พั น ธ์ งานมหกรรมออนไลน์ นี ้ มี
ฟั งก์ ชั่นการทางาน 1) นักท่ องเที่ ยวสามารถคัดกรองงาน
กิจกรรม 2) ผู้จัดงานกิจกรรม สามารถลงทะเบียนกิจกรรม
ที่ต้องการประชาสั มพันธ์ 3) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
สิ ทธิ์ ผ้ ูใช้ งาน 4) ผู้ตรวจสอบกิ จกรรมสามารถตรวจสอบ
และจัดการข้ อมูลกิจกรรม ผลการทดสอบระบบซึ่ งวัดจาก
ความพึ งพอใจของผู้ใช้ งานอยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต 4.31 จาก 5.00 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.70

Some provinces in Thailand cannot promote
their festival events directly to tourists. From
a tourist perspective, it is the inconvenience of
searching for tourism information from different
sources.

Therefore,

we

developed

an

online

promotion system for Thai festivals with three
objectives: 1) to represent the events in a geospatial
information for the event’s location 2) to display the
event’s details and 3) to show the text content
describing the places of the events aggregated from
Wikipdia’s web services using ‘MediaWiki Action
API’.
The online system’s functionalities for the users
are: 1) the tourists to filter and view the events
2) the festival promoter to register the events,
3) the administrator to manage the users’ account
and 4) the approver to validate and manage the
events’ details. The online system was evaluated
from users’ satisfaction, and the result was good, the
arithmetic mean at 4.31 from 5.00 and the standard
deviation at 0.70.

คาสาคัญ: ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ การเข้าถึงพิกดั ตาแหน่ง
ระบบสารสนเทศเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ วิ กี พี เดี ย เอพี ไ อ ระบบ
ประชาสัมพันธ์

Keyword: geospatial information, geo-location, GIS,
Wikipedia API, promotion system
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ค้น หากิ จกรรมที่ ผูจ้ ัดงานลงทะเบี ยนไว้ โดยสามารถตั้ง
ค่ าคัด กรองกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้ส ะดวก ได้แ ก่ ช่ ว งวัน ที่
ระยะเวลาที่จดั งาน และจังหวัด โดยระบุพิกดั ของจังหวัด
ที่ จัด งานเหล่ า นั้ น นอกจากนี้ โปรแกรมยัง สามารถน า
คาอธิ บายของสถานที่จดั งานกิจกรรมมาจากวิกีพีเดีย เพื่อ
แสดงข้อมูลงานกิจกรรมได้ละเอียดและน่าสนใจมากขึ้น

1. บทนา
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทย
กล่าวคือ การท่องเที่ ยวคิดเป็ นครึ่ งหนึ่ งจากอัตราการเติ บ
โตของเศรษฐกิ จภายในประเทศ ในปี 2561 ภาครั ฐและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนได้รณรงค์ให้จดั
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ใ ห้ กับ ธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยว ซึ่ งมุ่งขยายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยเน้นการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ม ากขึ้ น อาทิ จัง หวัด ที่ จัด งานกิ จ กรรม (มหกรรม)
สื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย เช่ น งานประเพณี ต่ าง ๆ
ในภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และใต้ ได้แก่
อุม้ พระดาน้ า เผาเทียนเล่นไฟ ไหลเรื อไฟ และลากพระ
ตามล าดับ [1], [2] แม้ ว่ า ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วของไทย
เติบโตดี แต่มีประชากรบางกลุ่มยังไม่ได้รับประโยชน์จาก
การขยายตัวของการท่ อ งเที่ ยวนี้ เนื่ อ งจากนักท่ อ งเที่ ย ว
ส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีชื่อเสี ยงหรื อมีแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มอยู่เดิ ม หรื อ ทราบจากการ
ประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ จังหวัด ที่ ได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ ยวมาก ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร มี ท้ งั กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมไทยและกลุ่มที่ชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ [3] รองลงมา ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี เชี ยงใหม่
สุ ราษฎร์ ธานี และกระบี่ ในขณะที่ จัง หวัด อื่ น ๆ ได้รั บ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวน้อยมาก [1]
ถึงแม้ว่าเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิ งกิจกรรมที่ บริ การอยู่
ในปั จ จุ บัน ได้แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย [4]
และ Zipeventapp ได้ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมต่าง ๆ
แต่สิทธิ์ ในการประชาสั มพัน ธ์ น้ ัน เป็ นของเว็บ มาสเตอร์
และไม่ ไ ด้น าเสนองานกิ จ กรรมด้วยระบบสารสนเทศ
เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ส่ วนเว็บ ไซต์ Eventbrite และ Wongnai
ประชาสัมพันธ์งานกิ จกรรมด้วยพิกดั ภูมิศาสตร์ แต่ทว่า
แอปพลิเคชันถูกจากัดสิ ทธิ์ ลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรมไว้ที่เว็บมาสเตอร์
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาระบบออนไลน์น้ ี ข้ ึนมาเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ บุ ค คลทั่ว ไปสามารถเข้ า มาประชาสั ม พัน ธ์
การท่ องเที่ ยวเชิ งกิ จกรรม โดยน าข้อมูล งานกิ จกรรมทั่ว
ประเทศมาน าเสนอไว้ ณ จุ ด เดี ยว เพื่ อ ให้ นักท่ อ งเที่ ย ว

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
GIS (Geographic Information System) เป็ นระบบ

สารสนเทศที่ ป ระกอบไปด้วย 1) data aggregation and
preparation การจัด เตรี ย มรวบ รวมข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
รู ปแบบเข้าสู่ ระบบ และปรั บข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบและ
ขนาดอันเหมาะสม 2) data management จัดเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล และบริ หารจัดการด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล
3) data manipulation and analysis ปรั บ ข้อมู ล ให้ พ ร้ อ ม
ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วทาการวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์
สารสนเทศ 4) data visualisation น าเสนอสารสนเทศที่
ได้จากการวิเคราะห์ หลักการ GIS นาเสนอในภาพที่ 1 [5]

ภาพที่ 1: หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลที่จดั เก็บใน GIS นั้นเป็ นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial
Data) ได้แก่ ตัวเลขจานวนจริ งที่วด
ั มาจากรี โมทเซ็นเซอร์
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิน้ าทะเล ทิศทางและความเร็ วของลม
และความชื้ น โดยข้อ มู ล เชิ งพื้ น ที่ น้ ี สามารถน ามาเชื่ อ ม
โยงกับ ข้อมูลเชิ งบรรยาย ( Attribute Data) เพื่ อหาความ
สัมพันธ์ให้ได้สารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนามา
ช่ วยในการตัด สิ น ใจ ยกตัวอย่างในงานหลายด้าน อาทิ
ด้านเกษตรกรรม [7] ได้นาเสนอ GIS ที่แสดงสารสนเทศ
ในฟาร์ มย่อย ๆ และการทาเกษตรในระดับภูมิภาค ส่ วน
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‘MediaWiki Action API’ ซึ่ งเป็ นเว็ บ เซอร์ วิ ส ที่ ส นั บ

สนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางระบบเครื อข่ายผ่าน HTTP
(Hypertext Transfer Protocol) ข้อมูลที่วิกิพีเดียจัดเตรี ยม
ไว้มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น ไฟล์ JSON (JavaScript Object
Notation) ที่ มี รู ป แบบสะดวกต่ อ การส่ ง ข้อ มู ล ระหว่ า ง
แอปพลิ เคชัน เพราะเป็ นข้อ มู ล ที่ เข้าใจง่าย และสามารถ
ใช้งานได้อย่างอิสระ
ในการเขียนโปรแกรม ผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันสามารถ
ส่ ง ค าขอจากเครื่ อ งลู ก ข่ ายไปยัง เครื่ อ งแม่ ข่ ายวิ กิ พี เดี ย
ผ่านทาง API นี้ อาจเพื่อ query ชื่ อบทความหรื อ เนื้ อหา
บทความในสารนุ กรม โดยการกาหนดรู ปแบบไวยกรณ์
ของการ query ไปยังเครื่ องแม่ ข่ายของวิกิพี เดี ยผ่านทาง
API นี้ โดยสามารถกาหนด action ให้เป็ น ‘query’ และ
ระบุ ส่วน ‘endpoint’ ที่ สั่ งการไปยังเพจปฏิ บัติ การของ
MediaWiki ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่ งรายละเอียดของการ
ปฎิบตั ิการAPI นี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.

2.2 การเข้ าถึงพิกัดตาแหน่ ง (Geo-location)

ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายใน GIS สามารถ
อ้างอิงถึ งตาแหน่ งที่ มีอยู่จริ งบนพื้ น ผิวโลกได้โดยอาศัย
ระบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์ (Geocode) โดยสามารถอ้างอิง
โดยตรง ได้แก่ ข้อมูลที่มีค่าพิกดั หรื อมีตาแหน่งจริ งบนพื้น
โลก หรื อทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ อยู่ของอาคาร สถานที่
บ้าน(/อาคารเลขที่ ถนน ซอย ตาบล อาเภอ จังหวัด และ
รหัสไปรษณี ย)์ ซึ่ งมีที่ต้ งั เป็ นเอกลักษณ์ สามารถทราบได้
ว่าสถานที่น้ ีมีพิกดั ตาแหน่งอยู่ ณ จุดใดบนพื้นโลก [5]
ภู มิ ส ารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ (Geospatial Information)
เป็ นสารสนเทศ ซึ่ งประมวลผลมาจากข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น
แผนที่ ภู มิ ป ระเทศการเดิ น ป่ าที่ แ สดงพิ กัด ภู มิ ศ าสตร์
ด้ว ยการเข้า ถึ ง พิ กัด ต าแหน่ ง อัน เป็ นความสามารถใน
การติ ด ตามต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ โ ดยใช้ GPS (Global
Positioning System) ซึ่ งเป็ นระบบระบุต าแหน่ งบนพื้ น
โลกด้วยเสาสัญญาณโมบาย หรื อจุดเชื่ อมต่อ WiFi หรื อ
ทั้งสองอย่างร่ วมกัน [5], [6]

Media wiki.org/ wiki/API: Tutorial
Endpoint
http://mediawiki.org/w/api.php

Query String Parameters
prop=value

http://en.wikipedia.org/w/api.php action=query & list=value & .. & format=json
http://test.wikipedia.org/w/ap.php

meta=value

2.3 Media Wikipedia API

ภาพที่ 2: รู ปแบบในการ query ผ่าน API [9]

วิกิพีเดีย เป็ นสารนุ กรมออนไลน์ ที่นาเสนอบทความ
ฟรี มากกว่า 35 ล้านบทความ ด้วยภาษาต่าง ๆ มากว่า 300
ภาษา [9] รวมทั้งภาษาไทย Alexa.com จัดลาดับวิกิพีเดีย
เป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสู งในอันดับต้น ๆ [10] ด้วย
จานวนผูอ้ ่านมากกว่า 365 ล้านคน เนื้อหาของสารนุกรมนี้
ถูกสร้างจากการเขียนของอาสาสมัครที่ ลงทะเบี ยนไว้กับ
วิกิพี เดี ย โดยสามารถสร้ าง แก้ไข และลบเนื้ อ หาในบท
ความได้ ผ่านเครื่ องมือที่อยู่ใน MediaWiki ของวิกีพีเดีย
ด้วยไวยกรณ์ในการสร้างเนื้ อหาคล้าย hypertext markup

2.4 MVC (Model-View-Controller)

MVC เป็ นโมเดลที่นามาใช้ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

ในการพัฒ นา user interface ส าหรั บ การออกแบบเว็บ
เพจ โดย MVC ประกอบ ไป ด้วย 1) Controllers ท าการ
จัดการคาขอของผูใ้ ช้และดึ งข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จาก
แบบจาลอง 2) Models ทาการโต้ตอบกับฐานข้อมูล และ
ดึงข้อมูลวัตถุ และ 3) Views ทาการแสดงเพจส่ งกลับไป
ยังผูใ้ ช้งาน [12] ดังภาพที่ 3

language [9], [11]

วิ กิ พี เดี ย จัด เตรี ย ม API (Application Programming
Interface) หรื อ ส่ ว นต่ อ ประสานโปรแกรมประยุ ก ต์ ไ ว้
บริ การแก่นกั พัฒนาโปรแกรมเพื่อได้เข้าถึงข้อมูลบทความ
ในสารนุกรม อีกทั้งยังสามารถค้นหาและรวบรวมเนื้อหา
บทความมาใช้ในเว็บแอปพลิเคชันที่ ตนพัฒนาได้อีกด้วย
API ที่ สาคัญ สาหรั บ นักพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชัน ได้แ ก่

ภาพที่ 3: แผนภาพจาลอง MVC [9]
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4) ผู ้ ต รวจสอบงานกิ จ กรรม

มี สิ ทธิ์ จั ด การข้ อ มู ล
กิจกรรม โดยตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลงานกิจกรรม รวมถึง
สามารถใช้ง านแดชบอร์ ด ที่ แ สดงสารสนเทศสรุ ป งาน
กิจกรรม

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัย [13] พัฒ นาระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ เพื่ อ
จัด เก็ บ แสดงผลเนื้ อหา และต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวด้วยแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต งานวิจยั [14] พัฒ นาเว็บแอปพลิเคชัน ที่ นา
เสนอข้อมูลแหล่งท่ อ งเที่ ยวชายฝั่ งตะวันออกด้วยแผนที่
ภูมิศาสตร์ ผ่าน Google maps API งานวิจยั [15] นาเสนอ
แหล่ งท่ อ งเที่ ยวในจังหวัด กระบี่ ส่ วนการพัฒ นาระบบ
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไทยออนไลน์ ฯ ในบทความ
นี้ นาเสนองานกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม
ซึ่ งระบบให้สิทธิ์ แก่ผูจ้ ดั งานมหกรรมได้ประชาสัมพันธ์
งานของตน โดยงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
เว็บ ไซต์ Zipeventapp EventBrite และ Wongnai ที่ ใ ห้
สิ ทธิ์การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมแก่เว็บมาสเตอร์

«extends»

«extends»

Facebook/Google

«extends»

«uses»

«uses»
«uses»

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

«uses»

ภาพที่ 4: Use Case Diagram ของระบบประชาสัมพันธ์ ฯ

3.1 วิเคราะห์ ระบบ
3.1.1 ศึ กษาปั ญ หาในการประชาสั ม พัน ธ์ ข้อ มู ล งาน
กิจกรรม ได้แก่ งานมหกรรมประเพณี และเทศกาลต่างๆ
ในวัน สาคัญ ของไทย โดยศึ กษาข้อ มูล จากเอกสารต ารา
เว็บไซต์ต่าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 วิ เคราะห์ ร ะบบจากปั ญ หาที่ ศึ ก ษาจาก 3.1.1
ทราบว่ า ผู ้ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบงานประกอบ ไปด้ ว ย
ผูใ้ ช้งาน 4 กลุ่ม โดยหน้าที่ ของแต่ละบุคคลดังแสดงด้วย
use case diagram ในภาพที่ 4 อธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
1) นักท่องเที่ยว มีสิทธิ์ กรองและเรี ยกดูรายละเอียดของ
งานกิจกรรมต่าง ๆ
2) ผูจ
้ ดั งานกิจกรรม มีสิทธิ์ ลงทะเบี ยนเพื่อสร้าง เพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลงานกิจกรรมที่ ตนต้องการประชาสัมพันธ์
อีกทั้งยังสามารถกรองและเรี ยกดูกิจกรรมได้เช่นเดียวกับ
นักท่องเที่ยว
3) ผู ้ ดู แ ลระบบ มี สิ ทธิ์ จั ด การข้ อ มู ล ผู ้ใ ช้ ง านโดย
สามารถปรั บ เปลี่ ย นสิ ท ธิ์ ในการเข้ าถึ ง ระบบ รวมถึ ง
สามารถใช้งานแดชบอร์ ดที่แสดงสารสนเทศสรุ ปการใช้
งานเว็บ

3.2 ออกแบบระบบ
ระบบประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไทยออนไลน์ ฯ ที่
พัฒนาขึ้นนี้ ให้บริ การแก่ผูใ้ ช้งานด้วยแอปพลิ เคชันแบบ
web-based ซึ่ งผูว้ ิจัยได้ออกแบบฐานข้อมู ลและกิ จกรรม
หลักของระบบงานประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
3.2.1 ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยนาเสนอด้วย
ER (Entity Relations) model ดั ง แสดงในภาพที่ 5 ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ของ 8 ตารางข้อมูล ได้แก่
1) รายละเอี ย ดของผู ้ ใ ช้ ง าน ทั้ งห มด ( ‘user’ 2) การ
เชื่ อ มโยงงานกิ จกรรมของนักท่ องเที่ ยว ( ‘user_profiles
3) การเชื่ อ มโยงผู ้ จ ั ด งานกิ จ กรรม และงานกิ จ กรรม
(‘user_events’) 4) รายละเอี ย ดงานกิ จ กรรม ‘events’
5) รายละเอี ย ดสถานที่ ‘locations’ 6) การเลื อ กเข้า ร่ ว ม
งาน กิ จ ก ร รม ‘favorites’ 7) ร ายล ะ เอี ยด รหั ส ผ่ าน
ใหม่‘password _resets’ และ 8) รายละเอียดวันสาคัญ ๆ
‘daylists’
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ภาพที่ 5 แผนผังข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบประชาสัมพันธ์ ฯ

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

3.2.2 ออกแบบกิจกรรมการทางานของระบบ
ผูว้ ิ จัย ได้อ อกแบบกระบวนการท างานหลัก ของ
ระบบ ได้แ ก่ การคัด กรองดู ข้อ มู ล รายละเอี ย ดของงาน
กิจกรรม ที่นาเสนอด้วยแผนภาพเชิงกิจกรรม ดังภาพที่ 6
MEMBER ADMIN APPROVER

4.1 ผลการพัฒนาระบบ
งานวิ จัย นี้ บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก กล่ าวคื อ ได้
ระบบประชาสั ม พัน ธ์ งานมหกรรมออนไลน์ ที่ น าเสนอ
ข้อมู ลกิ จกรรมด้วยภู มิส ารสนเทศเชิ งพื้ น ที่ โดยผลลัพ ธ์
จากการพัฒนาระบบสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถค้นหา
ตามการคัดกรองที่ผใู ้ ช้กาหนดได้ เช่น ช่วงวันเวลา จังหวัด
ระยะเวลาที่จดั งาน วันที่สาคัญ ดังหน้าจอหลักในภาพที่ 7
บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ย่อ ยที่ 1 กล่ าวคื อ แอปพลิ เคชัน
สามารถนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวในรู ปแบบสารสนเทศ
เชิ งภู มิ ศาสตร์ แสดงพิ กัด สถานที่ จัด กิ จกรรมด้วยแผนที่
ดังแสดงในภาพที่ 8 และบรรลุวตั ถุประสงค์ย่อยที่ 2 โดย
สามารถแสดงรายละเอี ย ดของกิ จ กรรมด้ ว ยภาพและ
ข้อความ ดังแสดงในภาพที่ 7

SYSTEM

?
[

[

]

]

?
[
[

]

]
[

]

[

]

ภาพที่ 6: แผนภาพเชิงกิจกรรมดูรายละเอียดกิจกรรม

ภาพที่ 7: หน้าจอหลักสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (all users)
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4.2 ผลการทดสอบระบบ
ระบบงานประชาสัมพันธ์น้ ีได้รับการทดสอบจาก
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ใ ช้ เว็ บ แอปพลิ เคชั น ในชี วิ ต ประจ าวัน
จานวน 30 คน ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย 15 คน
และเพศหญิง 15 คน โดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็ น 3 ช่วงอายุ ๆ
ละ 5 คน ได้แก่ 20-34 ปี 35-49 ปี และ 50-64 ปี โดยผลการ
ทดสอบระบบนั้นวัดจากความพึงพอใจในการใช้งานทั้ง
ด้านการออกแบบ ด้านการเลื อ กใช้เทคโนโลยี พ ัฒ นา
ระบบ และด้านการทางาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต 4.31 จาก
5.00 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน 0.70 ดัง น าเสนอใน
ตารางที่ 1

ภาพที่ 8: แสดงพิกดั ของกิจกรรมด้วยแผนที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ย่อยที่ 3 สามารถแสดงราย ละเอียด
สาคัญ เกี่ ยวสถานที่ จัด งาน ซึ่ งน ามาจากวิกี พี เดี ย แสดง
หน้าจอผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 9

ตารางที่ 1: ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 9: แสดงรายละเอียดสาคัญของงานกิจกรรม
ระบบออนไลน์น้ ีมีฟังก์ชนั่ รองรับการทางานของผูจ้ ดั
งานกิ จ กรรม ที่ ส ามารถลงทะเบี ย นสร้ างกิ จ กรรมที่ ต น
ต้องการประชาสัมพันธ์ ดังแสดงหน้าจอในภาพที่ 10 ส่วน
ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลกิจกรรมที่ลงทะเบียนไว้
ดังแสดงหน้าจอในภาพที่ 11

5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม
ให้ น่ าสนใจขึ้ น ด้วยระบบภู มิ ส ารสนเทศเชิ งพื้ น ที่ โดย
นาเสนอพิกัดของงานกิ จกรรมด้วยภาพแผนที่ ๆ จัดงาน
กิ จ กรรมสื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรม อี ก ทั้งยังได้น าข้อ มู ล
รายละเอี ย ดที่ อ ธิ บ ายถึ ง สถานที่ จัด งานกิ จ กรรมมาจาก
วิกิพีเดีย นักท่องเที่ยวสามารถค้นหางานกิจกรรมด้วยตัว
คัดกรองที่แอปพลิเคชันเตรี ยมไว้ให้ ผูต้ รวจสอบกิจกรรม
และผูด้ ู แลระบบสามารถใช้งานฟั งก์ชั่น ต่าง ๆ ตามที่ ได้

ภาพที่ 10: หน้อจอฟังก์ชนั สาหรับผูจ้ ดั งานกิจกรรม

ภาพที่ 11: หน้าจอฟังก์ชนั สาหรับผูด้ ูแลระบบ
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ออกแบบและพัฒนา โดยผลการทดสอบระบบจากความ
พึงพอใจในการใช้งานของผูใ้ ช้งานนั้น อยูใ่ นระดับดี
การท างานของระบบในอนาคต ควรพัฒ นาต่อ ให้ มี
ฟั ง ก์ ชั่ น การแจ้ ง เตื อ นกิ จ กรรมแบบอั ต โนมั ติ (push
notification) ฟั งก์ชน
ั่ การทางานของผูต้ รวจสอบกิจกรรม
ควรท างานได้อย่างอัตโนมัติ กล่าวคือ สามารถดึงข้อมู ล
ฟี ดจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมาได้

[8]
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การเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสานักงานใหญ่ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีการรู้จาตัวอักษร
และเทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติแบบ QR Code
An Improvement of the asset inspection processes at the Provincial
Electricity Authority Headquarters by using Text Recognition Technology
and Two-Dimensional Barcode (QR Code)
สกุณา เชี่ยวชาญชัย (Sakuna Chiochanchai)1 และณั ฐวี อุตกฤษฏ์ (Nattavee Utakrit)2
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6107021858246@email.kmutnb.ac.th, 2nattavee.u@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

งานวิ จัยนี ้น าเสนอกระบวนการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ตรวจสอบและนั บ ทรั พย์ สิ นของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค
สานั กงานใหญ่ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี การรู้ จาตั วอั กษร และ
เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดสองมิติ แบบ QR code โดยกระบวนการนีเ้ ริ่ ม
จาก 1) การศึกษา 2) ออกแบบ 3) พัฒนาในรู ปแบบแอปพลิเคชั น
บน โทรศัพท์ มือถือด้ วย Flutter ร่ วมกับ ML Kit โดยผู้วิจัยได้ ใช้
API Text recognition และ API Barcode scanning สาหรั บอ่ านป้ าย
รหั สทรั พย์ สิน และบันทึ กข้ อมูลการตรวจนับทรั พย์ สินไปยัง
ระบบสารวจตรวจนั บทรั พย์ สิน สานั กงานใหญ่ ได้ โดยทั นที
และ 4) พั ฒนาแอปพลิ เคชั นบนเว็บไซต์ ด้ วย Laravel ร่ วมกั บ
Simple QR Code เพื่ อใช้ ในการสร้ างป้ ายทรั พย์ สิ นด้ วย
เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดสองมิติ ในรู ปแบบไฟล์ XLSX
จากการทดลองใช้ งานเพื่ อทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยใช้
วิธีการหาค่ าถูกต้ องของการทางานของระบบ จากการสารวจและ
ตรวจนับทรั พย์ สินจากป้ ายพิ มพ์ เลข และป้ ายบาร์ โค้ ดสองมิ ติ
จานวนอย่ างละ 50 ป้าย ซึ่ งผลสรุ ปที่ได้ จากการวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบตามฟั งก์ ชันการใช้ งานหลักมีค่าความถูกต้ องเท่ ากับ
100% อีกทั้ งสามารถลดขั้นตอนการท างานจากเดิ ม 7 ขั้นตอน
เหลือเพียง 4 ขั้นตอน และผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ งานทั่วไปอยู่ที่ 4.405 และ 4.8575 ซึ่ งอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก และมากที่สุดตามลาดับ
คาสาคัญ: การตรวจสอบทรัพย์สิน การรู ้จาตัวอักษร บาร์โค้ด
สองมิติ

This paper proposes the Provincial Electricity Authority
Headquarters’ asset inspection processes improvement by
using text recognition and two-dimensional barcode (QR
code) technologies. The particular processes are (i)
investigation (ii) design (iii) develop the mobile application by
using Flutter and ML Kit’s APIs for text recognition and
barcode scanning in order to scan an asset label and real time
update to the database. (iv) develop the web application by
using Laravel PHP Framework and Simple QR code
composer package in order to generate QR code asset labels
in XLSX file format.
The efficiency evaluation results demonstrate that the
accuracy of application functional testing based on 50
sequential number asset labels and 50 QR code asset labels is
100%. The number of asset inspection procedures is reduced
from 7 to 4. The experts’ average satisfaction and general
user average satisfaction rates are 4.405 and 4.8575, which
are satisfied level and very satisfied level respectively.
Keywords: Asset Inspection, Text Recognition, 2D Barcode
(QR Code)

1. บทนา
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 กาหนดให้หน่ วยงาน
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ภาครั ฐทุ กหน่ วยงานต้องจัดท าการบริ หารด้านครุ ภัณฑ์ เป็ น
ประจ าทุ กปี [1] ปั จจุ บั น การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค (กฟภ.)
ส านั กงานใหญ่ น้ ั นมี จ านวนครุ ภัณฑ์ ที่ ต้องท าการบริ หาร
ทรั พย์สิ นนั้น จานวนทั้งสิ้ น 23,753 รายการ และรู ปแบบป้ าย
รหัสทรัพย์สินยังคงเป็ นลักษณะแบบพิมพ์เลขรหัสทรัพย์สินที่
ป้าย [2] ดังภาพที่ 1
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สาหรับหน่วยงานบางหน่ วยงานที่ยงั ไม่การนาป้ายรหัส
ประเภทบาร์ โค้ดมาใช้ หรื อมี การใช้แต่ ไม่ ทั่วถึ ง จึ งอาจไม่
สามารถใช้ระบบดังกล่าวเพียงระบบเดียวได้ ดังเช่นใน กฟภ.
สานักงานใหญ่ เนื่ องจากการเปลี่ ยนป้ ายรหัสทรั พย์สินจาก
ลักษณะเดิม เป็ นลักษณะบาร์ โค้ดในคราวเดียวนั้นทาได้ยาก
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคนิ คการรู ้จา
ตัวอักษรมาใช้ ควบคู่ เทคโนโลยี บ าร์ โค้ ดสองมิ ติ กั น ใน
กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อในกรณี
ที่ทรัพย์สินดังกล่าวยังใช้ป้ายลักษณะเดิมอยู่ก็สามารถสารวจ
และตรวจนับทรัพย์สินได้โดยกระบวนการนี้ประกอบด้วยการ
พัฒนาแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์มื อถื อ และระบบจัดการ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ ควบคู่กบั เทคนิคทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ซึ่ ง
จะช่วยอานวยความสะดวก และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
แก่เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบการสารวจและตรวจนับทรัพย์สิน
ประจาปี ให้สามารถดาเนินการได้รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา อีก
ทั้งยังลดขั้นตอนการทางานที่ซ้ าซ้อนได้อีกด้วย

ภาพที่ 1: ป้ายรหัสทรัพย์สิน กฟภ.สานักงานใหญ่ในปัจจุบนั [2]
ขั้นตอนการตรวจนับทรัพย์สินของ กฟภ. แห่ งนี้ เจ้าหน้าที่
จะดาเนิ นการสารวจตรวจนับทรัพย์สิน โดยพิมพ์รายการรหัส
ทรัพย์สินที่หน่ วยงานครอบครอง และนาไปเทียบเคียงกับป้ าย
รหัสทรัพย์สินที่ติดอยูท่ ี่ทรัพย์สินดังกล่าว จากนั้นนาข้อมูลการ
ตรวจนับทรัพย์สินที่รวบรวมได้ท้ งั หมด เข้าสู่ ระบบเพื่อให้กอง
บัญชี ทรัพย์สินรวบรวมต่อไป จากวิธีการตรวจนับดังกล่าว มี
ประเด็ นปั ญหาหลักที่ พบดังนี้ หนึ่ งใช้ เวลาเที ยบเคี ยงรหั ส
ทรั พย์สิ นนาน สองตรวจนับทรั พย์สิ นซ้ าซ้อน สามขั้นตอน
สารวจมีความซ้ าซ้อน ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้
จากการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
ในครัวเรื อน พ.ศ. 2561 ในกรุ งเทพมหานคร [3] พบว่ามีประชากร
ใช้โทรศัพท์มือถือถึงร้อยละ 97.7 ดังนั้นจึงได้มีผวู ้ ิจยั หลายท่าน
ได้พฒั นาแอปพลิเคชันที่ใช้กบั โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ ท
โฟนเพื่ อแก้ ปั ญหาขององค์ กรหรื อหน่ วยงานต่ าง ๆ อาทิ
แอปพลิ เคชั่นการตรวจสอบทรั พย์สิ นด้วยป้ ายรหั สรายการ
ทรั พย์สิ นแบบบาร์ โค้ ดหนึ่ งมิ ติ [4] และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติแบบ QR code [5] เป็ น
ต้น แต่หากองค์กรใดยังไม่มีการจัดทาป้ายรหัสรายการทรัพย์สิน
เป็ นแบบบาร์โค้ด จะไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้
เทคนิคการรู ้จาตัวอักษร (Text Recognition) เป็ นเทคนิคหนึ่ง
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพือ่ ช่วยอ่านข้อมูลจากตัวอักษรหรื อภาพเพื่อแปล
ผลเป็ นสารสนเทศให้สามารถประมวลผลต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วย
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เช่น การนามาประยุกต์ใช้
อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ การอ่านเลขบัตรเครดิต [6] เป็ นต้น

2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
QR Code เป็ นบาร์ โค้ดประเภทบาร์ โค้ดสองมิ ติ ที่ มี ความ
นิ ยมมากในปั จจุบัน สามารถเก็บและจัดการข้อมูลได้มากกว่า
บาร์โค้ดทัว่ ไปถึงหลายเท่าตัว สามารถอ่านได้จากทุกทิศทาง 360
องศา สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ถูกนามาใช้งานกับ
สิ นค้า สื่ อโฆษณา URL เว็บไซต์ และการชาระเงิน เป็ นต้น [7]
นราธิ ป [5] ได้พ ัฒ นาระบบสารสนเทศครุ ภัณฑ์ ด้วย
บาร์ โค้ดสองมิติ ประเภท QR Code สาหรับคณะเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม มหาวิ ท ยาลัยราชภัฎล าปาง โดยได้น า กู เกิ้ ล
ชาร์ต เอพีไอ มาใช้ในการแสดงผลบาร์โค้ดสองมิติ และพัฒนา
ระบบในรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน ซึ่ งผลการประเมิ นของ
ผูใ้ ช้งานอยูใ่ นระดับดีมาก
ในส่ วนของเทคนิ คการรู ้จาตัวอักษรเพื่ ออ่านข้อมูลจาก
ตัวอักษรนั้ น ได้มี นั กวิ จัยหลายท่ านได้ ท าการศึ กษาและ
ประยุกต์ในงานประเภทต่าง ๆ เช่น กิตติ และจารุ วรรณ [6] ได้
ทาวิจยั ในเรื่ องการพัฒนาการตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์โดย
อัตโนมัติโดยใช้ OpenCV และโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งการ
รู ้ จ าป้ ายทะเบี ยนโดยอัตโนมัติ เป็ นเทคโนโลยี Computer
Vision ที่ สามารถรั บ รู ้ ห มายเลขทะเบี ยนรถได้ ซึ่ งผู ้วิ จั ย
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ดังกล่าวได้พ ฒ
ั นาขึ้นโดยใช้ Neural Network และเครื่ องมื อ
OpenCV ในการประมวลผลภาพการนามาใช้อ่านป้ายทะเบียน
รถยนต์ นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั เรื่ องการรู ้จาหมายเลขสลากกิน
แบ่งรัฐบาลสาหรับผูพ้ ิการทางสายตางาน โดยงานวิจยั นี้ ได้
พัฒนาแอปพลิเคชันทางานผ่านระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
บนสมาร์ตโฟนโดยใช้ Tesseract OCR Engine ร่ วมกับอุปกรณ์
ตั้งมือถือ ในการอ่านหมายเลข และตรวจรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลนั้นการทดสอบให้ผลการรู ้จาถูกต้องร้ อยละ 86 และ
ให้ผลการตรวจรางวัลถูกต้องถึงร้อยละ 100 [8]
จากงานวิจยั ในด้านการรู ้จาตัวอักษรนั้นพบว่าในปั จจุบัน
นั้นมี เครื่ องมื อที่ ช่วยในการท าการรู ้ จ าตัวอักษรหลากหลาย
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เช่ น ML Kit, OpenCV และ Tesseract OCR Engine
เป็ นต้น ซึ่ งความแม่ นย าในการรู ้ จ านั้ นจะแตกต่ างกันไปตาม
ลักษณะการรู ้จาตัวอักษรในแต่ละงานวิจยั ซึ่ งในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั
ได้เลื อกใช้ ML Kit ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ของ Google ในการพัฒนา
ระบบ ML Kit คื อ Mobile SDK ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของ Google
โดย ML Kit นั้นช่วยให้ผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันบน Android และ
iOS สามารถใช้ API ของ Google Machine Learning ได้ โดย
สามารถเริ่ มต้น และเรี ยกใช้งานได้ได้ง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้
ML Kit ยังประกอบด้วยฟี เจอร์ ดา้ น AI พื้นฐานหลายอย่าง เช่ น
แปลงภาพเป็ นข้อความ คัดแยกประเภทรู ปภาพ อ่ านบาร์ โค้ด
ตรวจจับใบหน้า ค้นหาสถานที่จากรู ปภาพ ซึ่งทั้ง 5 คุณสมบัติน้ ี
สามารถจะใช้งานได้ท้ ังแบบ On-device และ in the Cloud และ
เรี ยกใช้งานโดยประมวลผลภาพแบบ Real-time โดยรั บรู ปจาก
กล้อง หรื อวีดีโอ เพื่อทาการประมวลผล [9]
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หน่วยงาน 2) สารวจทรัพย์สินตามรายงานรายการทรัพย์สินใน
หน่ วยงาน โดยการเที ยบเคี ยงรหั สทรั พย์สิ นด้วยตาเปล่ า 3)
ตรวจสอบความถู กต้องของสถานะทรั พย์สิน 4) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่ อและหน่ วยงานผูค้ รอบครอง 5) จดบันทึ ก
ผลการตรวจนับทรัพย์สิน 6) รวบรวมผลการตรวจนับทรัพย์สิน
ทั้งหมด 7) นาผลการตรวจนับเข้าสู่ระบบ
ปัญหาที่มกั พบเจอในการตรวจทรัพย์สินประจาปี คือความ
ยุ่งยาก และความผิดพลาดในการเทียบเคียงรหัสทรัพย์สินด้วย
ตาเปล่า การตรวจนับทรัพย์สินซ้ าซ้อนในรายการที่ผูอ้ ื่นตรวจ
นับแล้ว ความซ้ าซ้อนในขั้นตอนดาเนินการ
3.2 ออกแบบกระบวนการ
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์รูปแบบการดาเนิ นการ และปั ญหาที่พบ
ในปั จจุบนั ของ กฟภ.สานักงานใหญ่ และดาเนินการออกแบบ
กระบวนการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ ใน รู ป แบ บ การพั ฒ น าแอป พ ลิ เคชั น บ น
โทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ โดย
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้นาผลิตภัณฑ์ ML Kit มา
ประยุ กต์ ใช้ ในการแปลงข้ อความรหั สทรั พย์สิ นจากป้ าย
ทรัพย์สิน และอ่านป้ายบาร์โค้ดสองมิติที่จดั เก็บรหัสทรัพย์สิน
เพื่อดาเนินการตามกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป และ
แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ได้นาผลิตภัณฑ์ SimpleQRCode มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้ างป้ ายรหั สทรั พย์สิ นด้วยเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติแบบ QR Code โดยมีภาพรวมของกระบวนการ
ดังภาพที่ 3 ซึ่ งประกอบด้วย แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถื อ
และเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่เดียวกัน

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การออกแบบและพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การสารวจและตรวจนับครุ ภณั ฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรู ้จา
ตัวอักษร และเทคโนโลยี บาร์ โค้ดสองมิ ติ ผู ้วิ จัยได้แบ่ ง
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
3.1 ศึกษา รวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ ปัญหากระบวนการ
ในปัจจุบัน
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูล และการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจนับทรั พย์สิ นนั้น มี การสารวจและตรวจนับมี
ขั้นตอนในปัจจุบนั ดังนี้ 1) ดาเนินการพิมพ์รายการทรัพย์สินใน

ภาพที่ 3: ภาพรวมกระบวนการ
ในส่ วนของแอปพลิ เคชั น บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ นั้ น
ประกอบด้วย 3 ฟังก์ชนั ที่สาคัญคือ 1) การสารวจทรัพย์สินจาก
ป้ ายรหั สทรั พย์สิ นแบบพิ มพ์ เลขด้วยเทคโนโลยี การรู ้ จ า
ตัวอักษร และแบบบาร์โค้ดสองมิติแบบ QR Code 2) การตรวจ
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นั บทรั พย์สิ น และ 3) การเรี ยกดู รายการทรั พย์สิ น ซึ่ งทั้ง 3
ฟังก์ชนั ในส่วนของแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ นั้นประกอบด้วย
ฟั งก์ชันการพิมพ์รายการป้ ายทรัพย์สินแบบบาร์ โค้ดสองมิ ติ
ตามรายการทรัพย์สินที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
3.3 พัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบการสารวจและตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีการรู ้จาตัวอักษร และเทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติน้ นั
พัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีการรู ้จาตัวอักษร และเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติแบบ QR Code ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาโดยใช้ Firebase
ML Vision รุ่ น 0.9.3+5 ซึ่งเป็ น Flutter Plugin สาหรับใช้งาน ML
Kit Vision for Firebase API
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เพื่ อน ารหั สทรั พย์สิ นที่ ได้ไปหาข้อมู ลจากฐานข้อมู ล และ
แสดงผลรายละเอียดทรัพย์สินให้ผใู ้ ช้
ขั้ นตอนการใช้ ง าน Firebase ML Vision เพื่ ออ่ านป้ าย
ทรัพย์สินแบบ QR Code มีสองขั้นตอนที่สาคัญดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแรกการเรี ยกใช้การตรวจจับบาร์ โค้ด มีลาดับการ
เรี ยกใช้งานดังนี้ 1) สร้ าง FirebaseVisionImage Object จากรู ป
หรื อแหล่ ง ของภาพตามที่ ต้ อ งการใช้ 2) เรี ยกใช้ ง าน
InstancebarcodeDetector 3) ส่ งภาพที่ ได้ไปประมวลผลโดยใช้
คาสั่ง processImage
ขั้นตอนที่สอง เมื่อ barcode recognition ทางานสาเร็ จ จะได้
Firebase Vision Barcode Object ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มบาร์ โค้ดที่
อ่ านได้ จ ากภาพ ในแต่ ละ Object จะประกอบด้ วย ข้ อมู ล
ตาแหน่ งของบาร์ โค้ดในภาพ และข้อมูลที่ ถูกเก็บในบาร์ โค้ด
ซึ่ งในระบบผูว้ ิจยั ได้ทาการอ่านค่าที่ ได้บาร์ โค้ดสองมิติ และ
ค่าที่ได้นาเข้าฟังก์ชนั เพื่อตรวจสอบรู ปแบบ ให้ตรงกับเงื่อนไข
ของรู ปแบบรหัสทรัพย์สินของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อนา
รหัสทรัพย์สินที่ ได้ไปหาข้อมูลจากฐานข้อมูล และแสดงผล
รายละเอียดทรัพย์สินให้ผใู ้ ช้
3.4 ทดสอบระบบ และประเมินประสิทธิภาพ
ผูว้ ิจยั ทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชนั การใช้งาน และความ
แม่นยาของระบบในการอ่านป้ายรหัสทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยี
การรู ้จาตัวอักษร และเทคโนโลยีอ่านบาร์ โค้ดสองมิติแบบ QR
Code จานวนอย่างละ 50 ป้าย ทาการวัดร้อยละความถูกต้อง โดย
ทดสอบตามหลักการกระบวนการทดสอบแบบ Black Box Testing
และทาการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยใช้
แบบสอบถาม ในการวัดความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน
การสารวจและตรวจนับทรั พย์สินการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ
ผูใ้ ช้งานทั่วไป โดยแบ่งหัวข้อในการประเมิ นออกเป็ น 1) ด้าน
ความสามารถของระบบตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน 2) ด้าน
ความเหมาะสมด้านการออกแบบและการจัดรู ปแบบ 3) ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ 4) ด้านประโยชน์ ที่ ได้รั บจากระบบเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการตรวจนับทรัพย์สินรู ปแบบเดิม

ภาพที่ 4: ตัวอย่างหลักการพัฒนาการสารวจทรัพย์สินจากป้ายรหัส
ทรัพย์สินแบบพิมพ์เลขด้วยเทคโนโลยีการรู้จาตัวอักษร

ขั้นตอนการใช้งาน Firebase ML Vision เพื่อรู ้จาตัวอักษร มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแรก คื อการเรี ยกใช้รู้ จ าตัวอักษรจากรู ปภาพที่
ต้ อ งการ มี ล าดั บ การเรี ยกใช้ ดั ง นี้ 1) ด าเนิ นการสร้ าง
FirebaseVisionImage Object จากรู ปหรื อแหล่ งของภาพตามที่
ต้องการใช้ 2) เรี ยกใช้งาน Instance Text Recognizer 3) ส่ งภาพ
ที่ได้ไปประมวลผลโดยคาสั่ง processImage
ขั้นตอนที่สอง คือการแยกข้อความจากบล็อกของข้อความ
ที่ รู ้ จ า เมื่ อ การรู ้ จ าตั วอั กษ รท างาน ส าเร็ จ จะได้
FirebaseVisionText Object ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มตัวอักษรที่ได้
จากภาพ ซึ่ งเรี ยกว่ า TextBlock objects ในแต่ ละ TextBlock จะ
ประกอบด้ ว ย Line Object และในแต่ ละ Line Object จะ
ประกอบด้วย Element Object ที่จะแสดงให้เห็นถึงคา ที่ ระบบ
รู ้ จาได้ ซึ่ งในระบบผูว้ ิ จัยได้ท าการอ่ านค่ าที่ ได้จากการรู ้ จ า
ตัวอักษร และนาเข้าฟังก์ชนั เพื่อตรวจสอบรู ปแบบ ให้ตรงกับ
เงื่อนไขของรู ปแบบรหัสทรัพย์สินของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

4. ผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาและพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
สารวจและตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรู ้ จา
ตัวอักษร และเทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติ ในรู ปแบบการพัฒนา
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แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
เว็บ โดยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มีส่วนประกอบดังนี้ 1)
ฟังก์ชนั การเข้าสู่ ระบบเพื่อกาหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลรายการ
ทรั พ ย์ สิ น 2) ฟั งก์ ชั น การแสดงรายการทรั พ ย์ สิ นภายใน
ครอบครอง 3) ฟั งก์ชันการสารวจและตรวจนับทรัพย์สินโดยใช้
เทคโนโลยีการรู ้จาตัวอักษร 4) ฟั งก์ชันการสารวจและตรวจนับ
ทรัพย์สินโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ แอปพลิเคชันบนเว็บ
มีส่วนประกอบดังนี้ 1) ฟั งก์ชนั การเข้าสู่ ระบบเพื่อกาหนดสิ ทธิ
การเข้าถึ งข้อมู ลรายการทรั พย์สิ น 2) การจัดท าไฟล์ป้ ายรหั ส
ทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีบารโค้ดสองมิติ
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ภาพที่ 6: ตัวอย่างไฟล์ป้ายรหัสทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยี QR Code
จากการพัฒนานั้นช่วยลดขั้นตอนการดาเนิ นการสารวจและ
ตรวจนับครุ ภณ
ั ฑ์ประจาปี โดยลดขั้นตอนจาก 7 ขั้นตอน เหลื อ
เพียง 4 ขั้นตอน โดยลดขั้นตอนที่ดาเนิ นการซ้ าซ้อนดังนี้ 1) การ
พิมพ์รายการทรัพย์สิน 2) การจดบันทึกผลการตรวจนับทรัพย์สิน
ลงกระดาษ 3) การรวบรวมผลการตรวจนับทรัพย์สินจากผูต้ รวจ
นับทั้งหมด และ 4) การบันทึกผลการตรวจนับทรัพย์สินทั้งหมด
ลงระบบอีกครั้งหนึ่ง
ผลประเมิ นประเมิ นประสิ ทธิ ภาพระบบ ตามหลั กการ
กระบวนการทดสอบแบบแบล็คบอกซ์ (Black Box Testing) โดย
ผูว้ ิจยั เลือกประเด็นการวัดประสิ ทธิ ภาพความถูกต้องการทางาน
ของแอปพลิเคชันส่ วนที่เป็ นฟังก์ชนั การใช้งานหลักของระบบ 3
ฟังก์ชนั โดยทดลองจากการเดินสารวจและตรวจนับทรัพย์สินจาก
ป้ายพิมพ์เลข และป้ ายบาร์ โค้ดสองมิติจานวนละ 50 รายการ และ
ทดสอบสร้างป้ายหรัสทรัพย์สินแบบ QR Code จานวน 50 รายการ
มีผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 1: ผลประเมินประเมินประสิทธิภาพระบบ
ฟังก์ชัน
การสืบค้นและตรวจนับทรัพย์สินด้วย
เทคโนโลยีการรู้จาตัวอักษร
การสืบค้นและตรวจนับทรัพย์สินด้วย
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
การสร้างป้ายรหัสทรัพย์สินด้วย
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ

จานวนที่
ทดสอบ
50

% ความ
ถูกต้ อง
100

50

100

50

100

ตารางที่ 2: ผลรายการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ด้ านความเหมาะสมด้ านการ
ออกแบบและการจัดรู ปแบบ
ด้านความปลอดภัยของระบบ
ด้านประโยชน์ ที่ ได้รับจากระบบ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการตรวจนั บ
ทรัพย์สินรู ปแบบเดิม

ภาพที่ 5: ตัวอย่างหน้าจอการสารวจและตรวจนับทรัพย์สินด้วย
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
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ผู้เชี่ยวชาญ
S.D.

ผู้ใช้ ทั่วไป
S.D.

4.4

0.61

4.95

0.16

4.36

0.49

4.68

0.47

4.33
4.53

0.64
0.66

4.90
4.90

0.25
0.25
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ที่สุด 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ตรวจนับทรั พย์สิ นรู ปแบบเดิ ม โดยผู ้เชี่ ยวชาญ และผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส าหรั บปั ญหาที่ พบในการทดลองครั้ งนี้ คื อ ระบบยังไม่
สามารถอ่านป้ ายในส่ วนตัวอักษรของชื่ อทรัพย์สินในลักษณะ
กลับหัวได้ ดังนั้นจึงเป็ นประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจในการต่อยอด
งานวิจัยในอนาคตเพื่ อเพิ่ มความสามารถและความฉลาดในการ
ทางานของระบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

5. สรุป และอภิปรายผล
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบทรั พย์สิ นประเภท
ครุ ภัณฑ์ ในครั้ งนี้ ได้พ ัฒ นาในรู ปแบบแอปพลิ เคชั นบน
โทรศัพท์มื อถื อในระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ ด้วย Flutter
ร่ วมกับ ML Kit เพื่อจัดการการอ่านป้ายรหัสทรัพย์สิน ทั้งแบบ
รหั สป้ ายทรั พย์สิ นพิ มพ์ เลข และแบบรหั สป้ ายทรั พย์สิ น
บาร์ โค้ดสองมิติ แบบอัตโนมัติช่วยอานวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบการตรวจสอบนับทรัพย์สินประจาปี โดย
ลดความผิดพลาดจากการอ่านรหัสทรัพย์สินด้วยตาเปล่า และ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน
ไปยังระบบสารวจตรวจนับทรัพย์สิน สานักงานใหญ่ ได้โดย
ทั น ที ผ่ านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ งการออกแบบและพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นเน้นการใช้งานง่าย และช่วยลดความซับซ้อนใน
การตรวจนับทรั พย์สิ นประจ าปี เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
สารวจและนับครุ ภณั ฑ์ประจาปี
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแอป
พลิเคชันบนเว็บไซต์ดว้ ย Laravel ร่ วมกับ Simple QR Code เพื่อ
ใช้ในการสร้างป้ ายทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิ ติ
และผูใ้ ช้งานสามารถเลื อกขนาดป้ ายบาร์ โค้ดสองมิ ติ ได้ 3
ขนาด ตามความเหมาะสมของขนาดครุ ภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการนาป้ าย
ดังกล่าวไป
ภายหลังการพัฒนาระบบ ได้มี การทดลองใช้งานเพื่ อ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพโดยใช้วิธีการหาค่าถูกต้อง (Accuracy)
การทางานของระบบ ซึ่ งผลสรุ ปที่ได้จากการวัดประสิ ทธิ ภาพ
นั้น ผลการทดสอบระบบตามฟังก์ชนั การใช้งานหลักของระบบ
มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 100% และการลดขั้นตอนการทางาน
จากเดิ ม 7 ขั้นตอน เหลื อเพียง 4 ขั้นตอน และผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน และผูใ้ ช้งานทั่วไป
จานวน 10 คน นั้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลประเมินความ
พึงพอใจทั้ง 4 ด้านมีดงั นี้ คือ 1) ด้านความสามารถของระบบตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และมากที่สุด 2) ด้านความ
เหมาะสมด้านการออกแบบและการจัดรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ผูใ้ ช้งานทั่วไป มี ระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก และมาก
ที่ สุ ด 3) ด้านความปลอดภัยของระบบ โดยผู ้เชี่ ยวชาญ และ
ผูใ้ ช้งานทั่วไป มี ระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก และมาก
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ระบบบริหารโครงการแบบกระทัดรัดที่เหมาะสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
A Compact Project Management System for small businesses
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บทคัดย่อ

track performance and able to manage the budget by
testing the efficiency of the Black Box Testing method
based on the UAT principles. It can work correctly,
completely, and user satisfaction with the information
system is at a good level at an average of 4.41 and a
standard deviation at 0.61.
Keywords: Project Management, Small businesses,
Responsive Web design.

ธุ รกิ จขนาดเล็กที่ ดาเนิ นงานในลักษณะโครงการจะ
มุ่งเน้ นการติดต่ อสื่ อสารเป็ นหลักเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นโครงการ การมีซอฟต์ แวร์ ที่ เหมาะสมจะช่ วยใน
การบริ หารโครงการให้ การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้
งานวิ จั ย นี ้จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์ แ นวคิ ด การท างานเพื่ อ พั ฒ นา
ระบบบริ หารโครงการที่เหมาะสาหรั บธุรกิจขนาดเล็ก โดย
ออกแบบระบบบตามทฤษฎีการรั บรู้ เชิ งภาพของเก็ตสตัลท์
ให้ ใช้ งานง่ าย รวมทั้ ง ออกแบบหน้ าจอที่ สามารถ
ตอบสนองการใช้ งานได้ กับอุปกรณ์ ที่หลากหลาย และวัด
ประสิ ทธิ ภาพของระบบริ หารโครงการ ซึ่ งระบบ
สารสนเทศที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ ้น สามารถวางแผนโครงการ
ติ ดตามผลการดาเนิ นงาน และจัดการงบประมาณได้ โดย
ได้ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพด้ วยวิธี Black Box Testing ตาม
หลัก UAT สามารถทางานได้ อยากถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อระบบสารสนเทศอยู่ในระดับ
ดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61
ค าส าคั ญ : การบริ ห ารโครงการ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก การ
ออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสม

1. บทนา
การบริ ห ารโครงการในองค์กรธุ ร กิ จขนาดเล็ก การ
สื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง การพัฒนาโครงการในธุรกิจขนาด
เล็กปั จจุบนั จะมุ่งเน้นติดต่อสื่ อสารและการส่ งมอบอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด ในการด าเนิ น งาน [1]
ซอฟต์แ วร์ ที่ ส นับ สนุ น การบริ ห ารโครงการจะช่ ว ยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและซอฟต์แวร์ดงั กล่าวควรจะมีความสะดวก
สามารถตอบสนองต่ออุปกรณ์ ได้หลายแบบ และง่ายต่อ
การใช้งาน [2]
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ในการบริ ห ารโครงการพบว่ า
ปั จจัยด้านการติดต่อสื่ อสารเป็ นปั จจัยหลักของปั ญหาใน
การบริ ห ารโครงการ เนื่ อ งจากซอฟต์แ วร์ ส่วนมากเป็ น
ซอ ฟต์ แ วร์ ป ร ะ เ ภท ใ ช้ ง าน เ ดี่ ย ว ไม่ มี ร ะ บ บ การ
ติดต่อสื่ อสาร รองลงมาคือความรู ้ ความเข้าใจด้านวิธีการ
ปฏิ บัติงาน [2] และเมื่ อศึ กษาซอฟต์แวร์ ในตลาด พบว่า
ซอฟต์แวร์ มีราคาสู ง ไม่สะดวกต่อการทางาน ใช้งานได้
ยาก อีกทั้งฟังก์ชนั่ การทางานบางรายการไม่มีความจาเป็ น
ต่อการบริ หารโครงการ ทาให้ไม่เหมาะสมกับธุรกิจขนาด
เล็กที่ มีขอบเขตงานไม่ซับซ้อน และมี ข้อจากัดในการใช้
งาน เช่น ใช้งานได้บางระบบปฏิบตั ิการ และไม่สามารถ
ตอบสนองได้หลายอุปกรณ์ [3]
จ ากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ งได้ พ ั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโครงการแบบกระทัด รั ด ที่

Abstract
Small businesses that operate on a projectoriented basis will communicate primarily for project
effectiveness. Having the right software to help with
project management will help to work more
efficiently, therefore, this research applied work
concepts to develop project management systems that
are suitable for small businesses. By designing a
system based on Gestalt’s visual perception theory to
be easy to use as well as designing a screen that can
respond to use with a variety of devices and measure
the effectiveness of project management. The
developed information system can plan the project,
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เหมาะสาหรั บธุ รกิ จขนาดเล็ก กล่าวคือ เป็ นระบบขนาด
เล็ ก ที่ ส ะดวกต่ อ การใช้ ง าน มี ฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง านที่
เหมาะสม ตามแนวทางการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ และ
พัฒ นาระบบสารสนเทศให้ ใ ช้ง านได้ง่ า ย ไม่ ยุ่ ง ยาก มี
ฟังก์ชนั่ ที่จาเป็ นเพียงพอต่อการใช้งาน [4] เพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกในการบริ หารโครงการ สามารถใช้งานได้ง่าย
และตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายรู ปแบบ
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แต่ละทีมสามารถดาเนินงานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น ทาให้
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ เกิดความต่อเนื่องมากขึ้น
จากความเป็ นอัตโนมัติ ส่ งผลให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามความต้องการ [6]
2.2 การออกแบบส่ วนต่ อประสานงานกับผู้ใช้
วิธีการรับรู ้เชิงภาพด้วยทฤษฎีเก็ตสตัลท์ คือการ
อาศัยกลไกการรับรู ้เชิ งภาพและรู ปร่ างแทนที่จะมองเห็น
เป็ นเส้นหรื อพื้นที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ซึ่งแนวคิดที่ใช้ ได้แก่
ความใกล้ชิด (Proximity) เป็ นการใช้ระยะห่ างในการจัด
กลุ่มการออกแบบ ความคล้ายคลึ ง ( Similarity) ใช้ความ
เหมือนหรื อคล้ายคลึงเพื่อจัดกลุ่มในการออกแบบ ความ
ต่ อ เนื่ อง ( Continuity) เป็ นการโน้ ม เอี ย งเชื่ อมโยง
ต่ อ เนื่ อ งกัน มากกว่ า มองแบบกระจัด กระจาย การปิ ด
(Closure) การรั บรู ้ ของเราพยายามปิ ดหรื อเติมช่ องว่างที่
หายไป ความสมมาตร ( Symmetry) ลดภาระผูใ้ ช้ในการ
มองและจัด กลุ่ ม ภาพ และยัง ช่ ว ยให้ ผู ้ใ ช้ จ ดจ่ อ กับ สื่ อ
รู ปร่ างและพื้นหลัง (Figure/ Ground) การรับรู ้เชิงภาพจะ
แยกภาพออกเป็ นส่ วน คื อ รู ป ร่ างเป็ นจุดหลัก และมอง
ส่ ว นพื้ น หลัง อยู่ น อกเหนื อ ความสนใจ และทางร่ วม
( Common Fate) การออกแบบที่ จัด กลุ่ ม ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ป
ด้วยกันหรื อเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันว่าเป็ นกลุ่มเดียวกัน
[7] ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนาหลักการออกแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
กับระบบที่ได้พฒั นาขึ้น
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานต่อการใช้งานและการ
เข้ า ถึ ง ของผู ้ใ ช้ ง าน ( User Experiences) ซึ่ งหมายถึ ง
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานด้านความรู ้สึกที่ตอบสนองต่อ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย
จนเกิดเป็ นความพึงพอใจสู งสุ ด ซึ่ งได้มีคาแนะนาพื้นฐาน
ในออกแบบไว้ [8] คือ ใช้ฟอนต์ที่ดูสบายตา เช่ น Sansserif หรื อ Arial ใช้ตวั อักษรขนาด 13 ถึ ง 14 พิกเซล โดย
ส่วนหัวเรื่ อง ใช้ขนาด 19 ถึง 20 พิกเซล ใช้สีพ้นื หลังสี ขาว
หรื อสี เทา และไม่ควรใช้สีหลักในการออกแบบเกิน 3 สี
โดยแต่ ล ะสี ค วรมี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นสี ต รงข้า มหรื อ โทนสี
เดี ยวกั น และมี แนวทางในการออกแบบส่ วนต่ อ
ประสานงานกั บ ผู ้ใ ช้ ใ ห้ ส ามารถตอบสนองได้ห ลาย

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบ
ธุ รกิจขนาดเล็ก เป็ นธุ รกิจที่เจ้าของกิจการดาเนินงาน
ได้อย่างอิสระ และกิจการนั้น ๆ จะไม่มีอิทธิ พลต่อธุ รกิจ
อื่น ๆ ในแขนงเดียวกันและมีเงินทุนจดทะเบียนหรื อมูลค่า
ทรัพย์สินถาวร ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจขนาดเล็ก มี
บทบาท ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศที่
จะสามารถผลักดันให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับ
โลกเพื่อนาไปสู่ ความมัง่ คัง่ ในธุรกิจยุคปั จจุบนั นี้ โดยการ
ดาเนิ นโครงการในธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสาเร็ จ
ได้ ต้องคานึ งถึ งปั จจัย ต่าง ๆ ได้แก่ แนวความคิดใหม่ ๆ
การติ ด ต่ อ สื่ อสาร ความพร้ อ มในการเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา และการวางแผนธุรกิจ [12]
ช่ ว งเริ่ ม ต้น ของการพัฒ นาระบบ ได้มี แ นวทางการ
พัฒนาระบบแบบขั้นน้ าตก ซึ่ งง่ายต่อการวางแผน แต่ยาก
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังส่ งผลถึงความเสี่ ยงต่อการ
ล้มเหลวของโครงการ [1] จึงเกิดกระบวนการพัฒนาแบบ
แอลไจล์ จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องของกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ แบบขั้นน้ าตก โดยนากระบวนงานมาแบ่งเป็ น
ส่วนเล็ก ๆ เพื่อการทารอบซ้ า ๆ และเพิม่ จานวนการพัฒนา
ในแต่ละรอบให้มากขึ้น ที่เน้นถึงการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้สามารถส่ งมอบซอฟต์แวร์ ไป
ยัง ลู กค้าให้ เ ร็ วที่ สุด แต่ ย งั มี ข้อ จ ากัด ที่ ไ ม่ สอดคล้องกับ
รู ปแบบธุ รกิ จ [5] ทาให้มีแนวคิด พัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ
DevOps โดยช่ ว ยเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งของแอจไจล์ โดย
DevOps จะช่ ว ยส่ งมอบคุ ณ ค่ า ของซอฟต์ แ วร์ ไปยัง
ผูใ้ ช้งานได้ต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่ งมีการสร้างความร่ วมมือที่ดี
ระหว่างทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบตั ิการ เพื่อให้
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อุ ป กรณ์ [9] โดยได้แ นะน าให้ออกแบบในลักษณะของ
กริ ด จ านวน 12 กริ ด โดยสามารถเปลี่ ย นแปลงขนาดที่
เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอ โดย 1 กริ ดมีความกว้าง
436 พิเซล จะสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
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ภาษา PHP และ JS โดยมี MDBootstrap เป็ น Framework
ที่ ช่วยในการออกแบบส่ วนต่อประสานงานผูใ้ ช้ และใช้
ฐานข้อมูล SQL Server ในการจัดเก็บข้อมูล
โดยในขั้นตอนการออกแบบระบบ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
ระบบตามวิธีการรับรู ้เชิงภาพด้วยทฤษฎีเก็ตสตัลท์ [7] การ
ออกแบบส่ วนต่ อ ประสานงานผู ้ใ ช้ เ พื่ อ ตอบสนอง
ประสบการณ์การใช้งานต่อผูใ้ ช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [8]
และการออกแบบระบบให้ตอบสนองได้หลายอุปกรณ์ [9]
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 : การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบระบบ
แนวทางการออกแบบ
การประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีเก็ตสตัลท์
ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด แ ล ะ ใช้ รู ป ภาพแทนข้อ ความใน
ความคล้ายคลึง
ห น้ า เ ม นู ห ลั ก เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง
คาอธิบายในการบวนการนั้น
การปิ ด
ใช้สัญ ลักษณ์ การน าทางเพื่อ
เปิ ดและปิ ดเมนู เมื่อหน้าจอมี
ขนาดเล็ก
ทางร่ วม
ใช้สั ญ ลัก ษณ์ ลู ก ศรชี้ ลงเมื่ อ
ต้ อ ง ก า ร เ ปิ ด ห รื อ ซ่ อ น
ข้อความ
การออกแบบส่วนต่อประสานงานผูใ้ ช้
รู ปแบบตัวอักษร
ใช้ฟอนต์ san-serif ขนาด 14
พิกเซลกับข้อความหลัก และ
ขนาด 20 พิกเซลกับหัวข้อ
การใช้สี
สี ระบบหลักใช้สีฟ้าและสี ส้ม
พื้ น หลัง ของระบบใช้ สี ข าว
และสี เทา
การออกแบบให้ตอบสนองหลายอุปกรณ์
การออกแบบหน้าจอ ใช้กริ ดในการออกแบบ โดย 1
กริ ด มีขนาด 436 พิกเซลและ
1 แถวมีจานวน 12 กริ ด

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาปัญหาจากงานวิจัยที่เกีย่ วช้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาระบบ พบว่ า การวางแผนและพัฒ นาระบบโดย
ส่ วนมาก จะเน้นการติดต่อสื่ อสารเป็ นหลัก มีแนวทางการ
พัฒ นาระบบที่ ห ลากหลาย การมี ซอฟต์แ วร์ ช่วยจัด การ
ระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน จะช่วยให้การ
บริ ห ารโครงการมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น [1]-[4] เมื่ อ ได้
ศึกษาและสรุ ปปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้วางกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาระบบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ

จากภาพจะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวความคิ ด การ
พัฒนาระบบโดยเริ่ มจากการสร้างโครงการ การวางแผน
โครงการ ผูร้ ั บผิดชอบในแต่ละส่ วนจะสามารถวางแผน
ตามแนวทางพัฒ นาระบบต้อ งการได้ ก่ อ นที่ จ ะส่ งมอบ
โครงการที่เสร็ จสมบูรณ์ และบารุ งรั กษาต่อไป ซึ่ งระบบ
บริ หารโครงการที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นจะสามารถช่วยจัดการ
แผนการบริ หารโครงการที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์และสรุ ปปัญหาแล้ว จึงได้
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ โดยใช้ ERDiagram ในการออกแบบฐานข้อ มู ล และออกแบบการ
บวนการท างานของระบบด้ ว ยวิ ธี Business Process
Model และพัฒนาระบบในลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน
่ ด้วย

3.3 ทดสอบและประเมินผล
3.3.1 เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิภาพระบบ
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เครื่ องมือในการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบจะใช้
วิ ธี การทดสอบ Black box testing แบบ UAT (User
Acceptance Test) ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นตอนที่จะทดสอบ
ข้อมูลนาเข้า กระบวนการทดสอบ และผลลัพธ์ที่ควรได้รับ
จากระบบเพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถทางานถูกต้อง
ตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ ช้ต ามกระบวนการ
ท างานจริ ง [11] จากนั้น จึ งทาการสรุ ปผลโดยวิ ธีการหา
ค่าเฉลี่ย
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ภาพที่ 3 : ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

4.2 การออกแบบการแสดงผล ได้อ อกแบบโดยใช้
ทฤษฎีของเก็ตสตัลท์ โดยอาศัยรู ปภาพสัญลักษณ์ แทนชื่ อ
เมนู เพียงอย่างเดียว รวมทั้งออกแบบให้ผูใ้ ช้งานสามารถ
เข้าใจการใช้งานในขั้นตอนนั้น ๆ และเลือกใช้อกั ษร โทน
สี ออกแบบการจัดวางผูใ้ ช้งานมีความรู ้สึกที่ สบายตา [8]
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 : ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพ

3.3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบที่
พัฒนาขึ้น โดยมี กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ดลองใช้งานระบบ
จ านวน 10 ท่ าน ซึ่ ง ข้อ ค าถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่ ว น ได้แก่
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้าน
ระบบสานสนเทศ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยกาหนด
เกณฑ์ในการประเมิน และเปรี ยบเทียบตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert Scale) [10] โดยประกอบด้ว ยมาตราอัน ดับ เชิ ง
คุณภาพ 5 ระดับ จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ภาพที่ 4 : ภาพแสดงเมนูของระบบ

4.3 ระบบจัดการข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ก าหนดสิ ท ธิ์ ในการใช้ง านและจัด การข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ใน
ระบบได้ เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวของ
ข้อมูล ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 5 : ภาพแสดงการบริ หารสิทธิ์ผูใ้ ช้งาน

4. ผลการดาเนินงาน

4.4 ระบบบริ หารโครงการ เริ่ มต้น จากการจัด การ
โครงการ ระบุ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ และวางแผนการบริ หาร
โครงการ ตามวิธีการบริ หารโครงการที่ตอ้ งการ สามารถ
สรุ ปแผนการดาเนินงานและความก้าวหน้าโครงการได้ ดัง
ภาพที่ 5

เว็บไซต์การบริ หารโครงการถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา
PHP ร่ วมกั บ ฐานข้ อ มู ล SQL Server โดยมี ผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
4.1 การออกแบบสี ห ลักของระบบ จะใช้สีฟ้าเป็ นสี
หลักและตัดด้วยสี ส้ม ซึ่ งเป็ นสี ข้ วั ตรงข้ามของสี ฟ้า ทาให้
ระบบดูมีความเรี ยบร้อย และมีความสวยงาม ดังภาพที่ 2
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4.8 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ที่ มี ต่ อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารโครงการ กลุ่มผูป้ ระเมินเป็ น
เพศชายจ านวน 5 และเป็ นเพศหญิ ง จานวน 5 คน ส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 7 คน และช่วง
อายุ 30-40 ปี จ านวน 3 คน โดยเป็ นต าแหน่ ง ผู ้บ ริ ห าร
จานวน 2 คน นักพัฒนาระบบจานวน 4 คน นักวิเคราะห์
ระบบจานวน 2 คน และประสานงานโครงการจานวน 2
คน ผลการประเมินสามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจที่มี
ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารโครงการอยู่ในระดับ
ดี ม าก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.41 โดยมี ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานที่ 0.61 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้านพบว่ า ด้านความ
ปลอดภัยในการจัดการรหัสผ่าน มีความพึงพอใจมากทีสุด
(ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.8 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.63)
รองลงมาคือ ความปลอดภัยด้านการกาหนดสิ ทธิ์การเข้าถึง
และการแสดงผลได้อย่าวรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ยที่ 4.7 และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.48) และความเป็ นปั จ จุ บัน ของ
ฐานข้อมูล (ค่าเฉลี่ยที่ 4.6 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
0.52) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาขอเสนอแนะจากกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศ พบว่า ระบบยังมีความซับซ้อนในการใช้งาน
อยู่ บ้ า งเล็ ก น้ อ ยในบางจุ ด แต่ ก็ ส ามารถเข้า ใจได้ง่ า ย
เนื่องจากการออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ
ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ระบบควรมี การต่ อ ยอดในด้า นการ
ค านวณต้ น ทุ น และรายงานสถานะการท างานของ
พนั ก งานในแต่ ล ะวัน จะท าให้ ร ะบบสามารถช่ ว ยส
นุบสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและจะสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ภาพที่ 6 : ภาพแสดงแผนการบริ หารโครงการ

4.5 ระบบติ ดตามผลการดาเนิ นนาน สามารถรายงาน
ผลการปฎิบตั ิงาน ความก้าวหน้า งบประมาณที่ใช้ภายใน
โครงการ และสถานะของโครงการเพื่ อ ช่ ว ยในการ
สนับ สนุ นการตัดสิ นใจในการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงหรื อ
แผนการดาเนินงานในอนาคต ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 7 : ภาพแสดงผลการดาเนินงาน

4.6 การออกแบบให้สามารถแสดงผลได้หลายอุปกรณ์
โดยใช้ก ารออกแบบลัก ษณะกริ ด ท าให้ ส ามารถแสดง
ข้อมูลได้ตามลักษณะที่เหมาะสม ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 8 : ภาพแสดงการตอบสนองหลายอุปกรณ์

5. สรุป และอภิปรายผล

4.7 ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพด้วยวิ ธี Black Box
Testing โดยใช้เครื่ องมื อทดสอบความถูกต้องของระบบ
แบบ User Acceptance Test ดัง ภาพที่ 2 พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย
ความถู กต้อ งอยู่ที่ ร ะดับ ร้ อ ยละ 100 สามารถสรุ ป ได้ว่ า
ระบบสารสนเทศสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็ นที่ยอมรับของผูท้ ดสอบ

งานวิจัยนี้ ได้ประยุกต์แนวทางการบริ หารโครงการมา
พัฒนาเป็ นระบบสารสนเทศแบบกระทัดรั ด ที่ ออกแบบมา
เพื่อการบริ หารโครงการสาหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยได้เริ่ มต้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ปั จจัยปั ญในในการ
บริ หารโครงการ แนวคิดการออกแบบส่ วนต่อประสานงาน
ผูใ้ ช้ จากนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้
ทฤษฎีเก็ตสตัลท์ แนวทางการออกแบบส่ วนต่อประสานงาน
154

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

และประสบการณ์ที่ดีกบั กับผูใ้ ช้ และทาการพัฒนาระบบโดย
ใช้ ภ าษา PHP กั บ SQL Server และขั้ น ตอนสุ ดท้ า ยคื อ
ทดสอบและประเมินผล สามารถสรุ ปได้ ดั้งนี้
5.1 ผลการพัฒ นาระบบบริ ห ารโครงการ สามารถ
ประยุกต์แนวคิดการบริ หารโครงการมาใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารโครงการ ประกอบด้วย
ระบบจัด การข้อ มู ล พื้ น ฐาน ได้แ ก่ การบริ หารข้อ มู ล
ผูใ้ ช้งาน บริ หารสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งาน จัดการผูค้ า้ ทีมพัฒนาระบบ
ระบบบริ หารโครงการ ได้แก่ การจัดการข้อมูลโครงการ
ติ ดตามความก้าวหน้าโครงการ ระบบวางแผนโครงการ
ได้แก่ การวางแผนโครงการ การวางแผนการทางาน การ
วางแผนการนาเนิ นปฏิ บตั ิงาน และระบบติ ดตามผลการ
ด าเนิ น งาน ได้แ ก่ การติ ด ตามผลการฏิ บัติ งาน และการ
เบิกจ่าย
5 .2 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบด้วยวิธีทดสอบ Black box testing
แบบ UAT สามารถสรุ ปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริ หารโครงการ สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และผลการประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุ ปได้ว่า ความ
พึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารโครงการอยู่
ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.61
สิ่ งที่ ผู ้วิ จั ย ค้ น พบได้ จ ากการวิ จั ย ในครั้ งนี้ คื อ ได้
แนวทางในการพัฒนาระบบ ซึ่ งสามารถนาไปปรับใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านอื่น โดยที่ ระบบนั้น
อาจไม่จาเป็ นต้องมีฟังก์ชนั่ การทางานที่ซับซ้อน แต่มีการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ งก็สามารถทางาน
ได้ อีกทั้งยังสร้ างความพึ งพอใจแก่ ผูใ้ ช้อี กด้วย ในส่ วน
คาแนะนาจากผูป้ ระเมิ น เพื่อใช้การต่อยอดงานวิจัยนี้ ใน
อนาคต คือควรนากระบวนการจัดการต้นทุน งบประมาณ
มาพัฒ นาเพิ่ ม ลงไปเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กับ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารโครงการใครสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาศูนย์บริการบิ๊กไบค์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
The Development of Information system for finding Big bike Center
On Android Operation
วรฉัตร วงษ์ อินทร์ (Worachat Wongin)1, และมณเฑียร รั ตนศิริวงศ์ วุฒิ (Montean Rattanasiriwongwut)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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s6107021858572@email.kmutnb.ac.th, 2montean.r@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

license has expired and search for nearby or desired

งานวิจัยนีน้ าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ ค้ นหาศู น ย์ บริ การบิ๊ ก ไบค์ บนระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ ออานวยความสะดวก
กับผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ ค้นหาศูนย์ บริ การ แจ้ งเตื อนเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาในการบารุ งรั กษา รวมทั้งแจ้ งเตื อนเมื่อใบขับขี่
หมดอายุ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาระบบในรู ป แบบ Mobile
Application ให้ เป็ น Application Tracking โดยมี ร ะบบ
ติดตาม ระบบแจ้ งเตือนเมื่อถึงรอบระยะเวลาในการเข้ ารั บ
บริ การบ ารุ ง รั ก ษา การแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า เมื่ อ ใบขั บ ขี่
หมดอายุ และค้ นหาศูนย์ บริ การที่ใกล้ เคียงหรื อที่ต้องการ
มี บ ริ การน าทาง เบอร์ ติ ด ต่ อ เพื่ อ สอบถามหรื อนัดหมาย
รวมทั้งแจ้ งข้ อมูลข่ าวสารต่ าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อสร้ าง
ความปลอดภัยและช่ วยลดปั ญหาอุบัติเหตุบนท้ องถนน
การประเมิ น คุ ณ ภาพของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ระบบ
ที่ พั ฒ นาขึ ้ น ได้ ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.78 และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ 0.42 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก และผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบที่พัฒนาขึน้ ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
4.79 และและค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.46 อยู่ ใ น
ระดับดีมาก จึงสามารถนาระบบมาใช้ งานได้ เป็ นอย่ างดี
คาสาคัญ: บิ๊กไบค์ ศูนย์บริ การบิ๊กไบค์ แอนดรอยด์ ระบบ
ติดตาม ระบบแจ้งเตือน ใบขับขีห่ มดอายุ

service centers navigation service contact number for
inquiries or appointments including informing various
information and inform various useful information. All of
this is to create safety and help reduce road accidents.
The evaluation from experts discovered average quality
of satisfaction was at 4.78 with a standard deviation of
0.42. The results also showed that the system had a good
quality level evaluated by general users towards the
system, satisfaction levels were at 4.79 with a standard
deviation of 0.46. In conclusion, one can see from the
results that the system is efficient and could be used in
a real-world scenario successfully.
Keywords: Big Bike, Service Center Big Bike, Android
Tracking System, Notification System, Expired driver's
license.

1. บทนา
ปั จจุบนั การเดินทางบนท้องถนนโดยเฉพาะในตัวเมือง
นั้นไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน เนื่องจาก จานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น รถยนต์เพิ่มขึ้นเพราะต้องการความสะดวกสบายใน
การเดิ นทาง ทาให้ในปั จจุบนั นั้นมี การจราจรติดขัดยิ่งขึ้น
กว่าแต่ก่อน ดังนั้น นอกจากรถยนต์แล้วรถจักรยานยนต์
จึ ง เป็ นตั ว เลื อ กอี ก ทางหนึ่ งส าหรั บ ผู ้ที่ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน
ที่ ส ามารถท าให้ ก ารเดิ น ทางนั้น สะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น
เนื่ องจากมี ความคล่องตัวและประหยัดเวลากว่ารถยนต์
โดยเฉพาะในเวลาเร่ งด่วน จึงทาให้ผคู ้ นบางส่วนนั้นหันมา
ใช้รถจักรยานยนต์กนั มากขึ้น รวมถึงรถจักรยานยนต์ขนาด
ใหญ่อย่าง “บิ๊กไบค์” (Big Bike) ซึ่งรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์
นี้ จะมี ห ลายประเภท แต่ ล ะประเภทจะมี รู ปลัก ษณ์ ที่
แตกต่างกันออกไป รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์น้ ันสามารถ

Abstract
The purpose of this research was to develop a mobile
application to find the Big bike service center on android
operation systems to be Application Tracking with
tracking system, the system alerts when the period of
service maintenance, early warning when the driver's
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แบ่งประเภทได้ 9 ประเภทคือ สปอร์ ต , ทัวริ่ ง, ช็อปเปอร์
หรื อ ทรงครุ ย เซอร์ , เน็ ค เก็ ต , เอ็ น ดู โ ร่ , โมตาร์ ด , ดู อ อล
เพอร์โพส, สกู๊ตเตอร์ และ โมโตครอส ทั้งหมดนี้จะมีต้งั แต่
ขนาดความจุของเครื่ องยนต์ต้ งั แต่ 150 ซี ซี ขึ้นไป จนถึง
2400 ซี ซี ปั จ จุ บัน จ านวนรถมอเตอร์ ไ ซค์ ข นาดใหญ่
มีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยเฉพาะในช่วง
5 ปี ที่ผ่านมา ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ 5 ปี ล่าสุ ด
ได้แก่ ปี 2555 ขายได้ 6,206 คัน ปี 2556 ขายได้ 13,423 คัน
ปี 2557 ขายได้ 16,603 คัน ปี 2558 ขายได้ 19,962 คัน ปี
2559 ขายได้ 23,985 คัน ปี 2560 ครึ่ งปี แรก ขายได้ 17,098
คัน ซึ่ งจะเห็ นว่าตลาดรถมอเตอร์ ไซค์ ขนาดใหญ่เติบโต
อย่างก้าวกระโดด และบริ ษทั ฮอนด้า (Honda) เป็ นผูถ้ ือ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยูป่ ระมาณ 43%
ถึ ง แม้ว่ ารถจักยานยนต์ จ ะเป็ นตัวเลื อ กอี กทางหนึ่ ง
สาหรับผูท้ ี่ใช้รถใช้ถนน เพราะสะดวก ว่องไว แต่ยงั พบว่า
มี สถิ ติ การเกิ ดอุ บัติ เหตุ สูง น ามาซึ่ งการบาดเจ็ บเล็กน้ อ ย
จนถึ ง เสี ย ชี วิ ต นอกจากทักษะด้านการขับขี่ ปลอดภัยที่
เจ้ า ของรถมอเตอร์ ไซค์ ข นาดใหญ่ จ าเป็ นต้ อ งมี แ ล้ ว
การดูแลรักษารถมอเตอร์ ไซค์ขนาดใหญ่ยงั เป็ นเรื่ องสาคัญ
อี กเรื่ องหนึ่ ง ผูข้ ับ ขี่ จ านวนมากละเลยในการดู แ ลรั กษา
รถมอเตอร์ ไซค์ขนาดใหญ่ของตนเอง จากหลายสาเหตุ
เช่น หลงลืมวันเวลา ไม่สะดวกเรื่ องศูนย์บริ การ ความใส่ ใจ
เป็ นต้น ซึ่ งการดู แลรั กษารถนั้นเป็ นปั จจัยสาคัญในเรื่ อง
ของความปลอดภัยในการขับขี่ ลดปั ญหาการเกิดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนนได้อีกทางหนึ่ง
ผูว้ ิจัยมี ความมุ่งมั่นที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วย
สร้ า งความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน จึ ง พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ ค้น หาศู น ย์บ ริ ก ารบิ๊ ก ไบค์ยี่ ห้ อ ฮอนด้า
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เพื่ออานวยความสะดวก
กับผูข้ บั ขี่บิ๊กไบค์โดยมีระบบติดตาม ระบบแจ้งเตือนเมื่อ
ถึงรอบระยะเวลาในการเข้ารับบริ การบารุ งรักษา การแจ้ง
เตือนล่วงหน้าเมื่อใบขับขี่หมดอายุ และค้นหาศูน ย์บริ การ
ที่ใกล้เคียงหรื อที่ตอ้ งการ มีบริ การนาทาง เบอร์ ติดต่อเพื่อ
สอบถามหรื อนัดหมาย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่ง

NCCIT2020

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาและค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี
และผลงานที่ เกี่ ยวข้อง ที่ สามารถนามาใช้ ในการพัฒ นา
และวิ เ คราะห์ ก ารวิ จั ย นี้ ได้ โดยมี ท ฤษฎี แ ละผลงาน
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 ประวัติมอเตอร์ไซต์และฮอนด้าบิ๊กไบค์
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยศึกษา ดังนี้
2.2.1 ระบบปฏิ บั ติ การแอนดรอยด์ ( Android)
เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ มี โครงสร้ างแบบเรี ยงทับซ้อนหรื อแบบ
สแต็ ก (Stack) ซึ่ งรวมเอาระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating
System), มิ ด เดิ ล แวร์ (Middleware) และแอปพลิ เ คชั น
ที่สาคัญเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อใช้สาหรับทางานบนอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่ (Mobile Devices) เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
2.2.2 ระบบหาพิ กั ด บนพื้ น โลก (GPS) เป็ นระบบ
หาพิ กัดบนพื้ นโลกโดยการอ้างอิ งจากดาวเที ยมที่ มี ความ
แม่นยาสู ง สามารถใช้หาพิกัดใด ๆ บนพื้นโลก ได้ ทุกเวลา
ทุกสภาพอากาศ ซึ่งในปัจจุบนั เทคโนโลยีที่เริ่ มเข้ามา บทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น มีการนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
2.2.3 เอพีไอ (Application Programming Interface)
คือช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์
หนึ่ง หรื อเป็ นการเชื่อมต่อระหว่าผูใ้ ช้งานกับ Server หรื อจาก
Server เชื่อมต่อไปหา Server

ภาพที่ 1: การทางานของ API
2.2.4 อื่น ๆ เช่น Android Studio, Kotlin Language
2.2.5 เครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยในการเขี ยนโปรแกรม เช่ น
WebStorm, JavaScript, SQL, SCSS, Google Maps API

เป็ นต้น
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2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนโทรศัพท์
เคลื่ อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหาเส้นทาง
รถประจาทางในกรุ งเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด [1]
โดยงานวิจยั นี้เป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั ผูใ้ ช้งานประหยัดเวลา
ในการเดิ น ทาง แต่ ย ัง พบว่ า ใช้ ง านยาก เป็ นประโยชน์
เฉพาะกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ร ถประจ ามากกว่ า และยัง ไม่ ม u
รายละเอียดการเดินรถคันแรกคันสุ ดท้ายหรื อวิ่งทั้งคืน
2.3.2 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อ
แนะน าเส้ น ทางการออกนิ เทศงานสหกิ จ ศึ ก ษาและ
การประเมิ นผลการฝึ กสหกิ จศึ กษา [2] งานวิ จัยนี้ พบว่ า
ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทางาน เพิ่มความสะดวกในการ
ทางานสามารถนาไปพัฒนาใช้กบั หน่ วยงานอื่นได้ แต่ถา้ อยู่
ในที่ อ ับ สั ญ ญานจะแสดงผลช้า และยัง เป็ นการใช้ง าน
เฉพาะกลุ่ม
2.3.3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
บนอินเทอร์ เน็ตสาหรับการค้นหาเส้นทางของชุดปฏิบตั ิการ
การแพทย์ฉุกเฉิ น [3] งานวิจัยนี้ พบว่า ช่ วยเจ้าหน้าที่ในการ
ตัดสิ นใจเบื้ องต้น ค้นหาเส้ นทางได้ดี ค้นหาเส้ นทางใหม่
ที่ดีกว่าได้ แต่ยงั ไม่สามารถกาหนดตัวแปรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้
แต่บางเส้นทางยังไม่เปิ ดใช้เป็ นทางสาธารณะ และไม่สามาถ
ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาได้เต็มที่
2.3.4 ระบบแจ้งเตือนอุบตั ิเหตุและการระบุตาแหน่ง
บนแผนที่ โดยการใช้อุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ ส าหรั บบริ การทาง
การแพทย์ฉุกเฉิ น [4] งานวิจยั นี้ พบว่า ระบบมีความทันสมัย
สะดวกในการใช้ งาน สามารถเข้าถึ งผุ ้ประสบอุ บัติ เหตุ
ได้ทันท่วงที แต่ยงั มี ข้อจากัดในการใช้งานด้วยตัวอุปกรณ์
ต้องเป็ น Tablet เท่านั้น
2.3.5 การแจ้งพิกดั ตาแหน่งอุบตั ิเหตุจกั นยานยนต์
ด้ ว ย GPS ผ่ า นเครื อข่ า ย GSM [5] งานวิ จั ย นี้ พบว่ า
ช่ วยแจ้งเตื อนไปยังเบอร์ ที่ติดต่อได้ทนั ท่วงที ทาให้การ
ช่ ว ยชี วิ ต ได้ร วดเร็ ว ขึ้ น และสามารถระบุ พิ กัด ต าแหน่ ง
GPS ได้ แต่จะต้องมีเงินอยูใ่ นซิ มที่จะใช้ส่ง SMS อุปกรณ์
ที่ใช้มีขนาดใหญ่เมื่อรวมกับตัวรถ ถ้าไปเกิดอุบตั ิเหตุในจุด
อับสัญญานจะไม่แจ้งเตือน
2.3.6 Accident Detection and Smart Rescue
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Location Tracking [6] งานวิ จ ัย นี้ พบว่ า สามารถติ ด ตาม

ตาแหน่งแบบเรี ยลไทม์ท้ งั ผูเ้ สี ยหายและผูต้ ิดตาม เพิ่มอัตรา
การรอดชี วิ ต ของผู ้ป ระสบอุ บัติ เ หตุ อ ย่ างมาก ให้ ค วาม
ช่วยเหลือได้ทนั เวลา และให้ความช่วยเหลือในกรณี ฉุกเฉิ น
อื่น ๆ เช่น อัคคีภยั โจรกรรม และเหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย์
อื่น ๆ แต่ยงั พบข้อผิดพลาดในการตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุ
และข้อผิดพลาดจากการใช้สมาร์ทโฟน
2.3.7 Determine the best option for nearest
medical services using Google maps API, Haversine
and TOPSIS algorithm [7]

งานวิ จั ย นี้ พบว่ า ระยะทาง
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ ระยะทางไกลกว่า แต่อาจ
ใช้เวลาในการเดิ นทางสั้นกว่า ขึ้นอยู่กับปั จจัยความแออัด
บนท้ อ งถนน การวิ จั ย นี้ มี ปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3 ปั จจั ย
ประกอบด้วย รั ศมี ระยะทาง และเวลาของงการเดิ นทาง
ผลการตัดสิ นใจมาจากปั จจัยทั้งสามซึ่ งดีกว่าการตัดสิ นใจ
เพียงแค่เหตุผลของรัศมีเพียงอย่างเดียว

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อค้นหาศูนย์บริ การบิ๊กไบค์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ ดังนี้
3.1.1 ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบโดย
วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ โปรแกรมสาหรับพัฒนา
Mobile Application โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
คือ ภาษา Kotlin Java CSS และ MySQL

ภาพที่ 2: อัลกอริ ทึม Distance Matrix ที่ใช้งาน

System using Android Smartphone with Real-Time
158

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

3.1.2 ศึกษาเกี่ยวกับศูนย์บริ การฮอนด้าบิ๊กไบค์
3.1.3 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์
มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์รวมถึงเครื่ องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ภาษาที่ใช้พฒั นา วิธีการ เทคนิ ค ขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
3.2 การวิเคราะห์ระบบ
จาการวิเคราะห์ระบบ แบ่งกระบวนการทางานออกเป็ น
3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็ นการลงทะเบียนและเข้าใช้งาน และรหัสผ่าน
ส่ ว นที่ 2 เป็ นส่ ว นของการวิ เ คราะห์ เส้ น ทาง และ
การแจ้งเตือน ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชัน่
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ผูข้ บั ขี่บิ๊กไบค์โดยมี ระบบติ ดตาม ระบบแจ้งเตื อนเมื่ อถึ ง
รอบระยะเวลาในการเข้ารับบริ การดูแลรักษา การแจ้งเตือน
ล่ วงหน้ าเมื่ อ ใบขับ ขี่ หมดอายุ และค้น หาศู น ย์บริ การที่
ใกล้เคี ยงหรื อที่ ต้องการ มี บริ การน าทาง เบอร์ ติ ดต่ อเพื่อ
สอบถามหรื อนัดหมาย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์

ภาพที่ 5: การทางานของอัลกอริ ทึม Tracking
3.4 การทดสอบระบบ
เป็ นการทดสอบระบบแบบไม่สนใจกระบวนการทางาน
ภายในของโปรแกรม แต่เน้นไปที่ขอ้ มูลเข้าและผลลัพธ์ที่ได้
ว่าการทางานต่าง ๆ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรื อไม่ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบระบบขั้น
อัลฟ่ า (Alpha Testing) และการทดสอบระบบขั้น เบต้ า
(Beta Testing)

3.5 การประเมินระบบ
ให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมิ น
ความพึ ง พอใจของระบบได้ก าหนดเกณฑ์ ต ามวิ ธี ข อง
ลิ เคอร์ ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating
Scale) 5 ระดับ

ภาพที่ 3: การใช้อลั กอริ ทึม Distance Matrix
ส่ วนที่ 3 เป็ นส่ วนของความสามารถของระบบซึ่ งเป็ นการ
ผนวกส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 เข้าด้วยกัน เป็ นแอพพลิเคชัน่ ขึ้นมา

สถิ ติ ที่ ใ ช้ส าหรั บ ทางด้า นการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
ระบบ และด้านการประเมินความพึงพอใจของระบบ ที่ได้
สร้างขึ้นนั้นจะใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ย เพื่อนาค่าที่ได้ไปทา
การเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คะแนนที่ได้ต้งั ขึ้นมา สู ตรการหา
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหาความน่าเชื่อถือที่ได้ทางข้อมูล
และค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่ อมัน่ (Validity and
Reliability) โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index

ภาพที่ 4: การทางานของระบบทั้งหมด
3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบในรู ปแบบ Mobile Application
เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และใช้งานง่ายโดยใช้โปรแกรม
และเครื่ องมื อ ได้แก่ Androids Studio, Androids SDK,
Kotlin Language ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ ใช้ คือ My SQL
และ Google Maps API ได้ อ อกแบบและพัฒ นาระบบ
ให้เป็ น Application Tracking เพื่ออานวยความสะดวกกับ

of Item Objective Congruence: IOC)

4. ผลการดาเนินการวิจัย
การดาเนินงานการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ค้นหาศูนย์บริ การ
บิ๊กไบค์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบในส่ วนผู ้ใช้งาน โดยผู ้ใช้งาน
สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบติดตามและแจ้งเตือนได้
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4.3.2 ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง าน
แอพพลิ เคชัน โดยมี การจัด ท าแบบประเมิ นคุ ณภาพของ
ผู ้ใ ช้ ง านต่ อ การใช้ ง านระบบ จ านวน 3 ด้าน ซึ่ งท าการ
ประเมินโดยผูใ้ ช้งาน จานวน 30 ท่าน ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อการใช้งานระบบ สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
1. ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
2. การทดสอบระบบด้านความถูกต้อง
3. ด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของระบบ (Performance Test)
รวม

0.65

4.89

0.32

4.82

0.39

4.79

0.46

จากตารางสามารถสรุ ปได้ว่าการพัฒนาแอพพลิ เคชั่น
ค้นหาศูนย์บริ การบิ๊ กไบค์บนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์
ที่ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาขึ้น ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจทั้งระบบโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก สามารถช่วยในการอานวยความสะดวก
ในการแจ้งเตือนรอบระยะเวลาการเข้ารับบริ การบารุ งรักษา
และค้นหาศูนย์บริ การที่ใกล้เคียง หรื อที่ตอ้ งการได้เป็ นอย่างดี

5. สรุป
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ค้น หาศู น ย์บ ริ การ
บิ๊ กไบค์บนระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด์ มี การท างานใน
ลักษณะ Mobile Application โดยผูใ้ ช้งานต้องลงทะเบี ยน
เข้าใช้งานระบบ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อลงทะเบียน
เสร็ จเรี ยบร้ อย จะสามารถเข้าสู่ ระบบด้วยข้อมู ลตามที่ ได้
ลงทะเบียนไว้ ซึ่ งแอพพลิเคชั่นนี้ จะมีระบบติดตาม ระบบ
แจ้งเตื อนเมื่ อถึ งรอบระยะเวลาในการเข้ารั บบริ การดู แ ล
รักษา การแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใบขับขี่หมดอายุ และค้นหา
ศูนย์บริ การที่ใกล้เคียงหรื อที่ตอ้ งการ มีบริ การนาทาง เบอร์
ติดต่อเพื่อสอบถามหรื อนัดหมาย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และผูด้ ูแลระบบสามารถดู รายงาน
สรุ ปแยกตามประเภทต่าง ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชันของ
สมาชิกผูใ้ ช้งานได้ โดยผลการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ การประเมิ นคุ ณภาพของผูเ้ ชี่ ยวชาญต่ อการใช้งาน
ระบบจ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การทดสอบระบบ

S.D.

0.42

(Functional Requirement test)

0.41

(Functional Test)

3. การทดสอบระบบด้านความเหมาะสม 4.73
ในการใช้งาน (Usability Test)
4. การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพโดยรวม 4.75
ของระบบ (Performance Test)
รวม
4.78

4.62

(Functional Test)

ตารางที่ 2: ผลการประเมินคุณภาพระบบของผูเ้ ชี่ยวชาญ

2. การทดสอบระบบด้านความถู กต้อง 4.80

S.D.

(Usability Test)

ภาพที่ 6: การค้นหาศูนย์บริ การ และการแจ้งเตือนใบขับขีห่ มดอายุ
4.2 ผลการพัฒ นาระบบในส่ ว นผู ้ดู แ ลระบบ โดย
การเข้ า สู่ ร ะบบด้ ว ย Web Browser ด้ ว ย Username และ
Password สาหรั บเข้าสู่ ระบบเพื่อเรี ยกดู ขอ
้ มูลหรื อรายงาน
ของแอพพลิเคชัน
4.3 ผลการประเมิ น ระบบ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วัด ผล
การใช้งานระบบที่ได้พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย
4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญของ
แอพพลิ เคชั น โดยมี การจัด ท าแบบประเมิ นคุ ณภาพของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อการใช้งานระบบจานวน 4 ด้าน ซึ่งทาการประเมิน
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพระบบ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อการใช้งานระบบ สรุ ปผลได้ดงั นี้
การประเมินคุณภาพของระบบ
X̄
1. การทดสอบระบบเกี่ยวกับความสามารถ 4.78
ในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้

X̄

0.45
0.44
0.42

จากตารางสามารถสรุ ปได้ว่ าการพัฒนาแอพพลิ เคชั่น
ค้นหาศูนย์บริ การบิ๊ กไบค์บนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์
ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมทั้งระบบอยูใ่ นระดับดีมาก
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เกี่ ยวกับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ใช้ (Functional Requirement test) 2. การทดสอบระบบ
ด้านความถูกต้อง (Functional Test) 3. การทดสอบระบบ
ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน (Usability Test) 4. การ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ (Performance
Test) ซึ่ งทาการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน และ
การประเมินคุณภาพของผูใ้ ช้งานต่อการใช้งานระบบจานวน
3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
(Usability Test) 2. การทดสอบระบบด้ า นความถู ก ต้ อ ง
(Functional Test) 3. ด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ของระบบ (Performance Test) ซึ่ งท าการประเมิ น โดย
ผูใ้ ช้งาน จานวน 30 ท่าน สามารถสรุ ปผลการประเมินคุณภาพ
และการประเมินความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
โดยสรุ ป ค่ าเฉลี่ ย ทั้ง 4 ด้านอยู่ ที่ ร ะดับ 4.78 และค่ าส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.42 ดั ง นั้ นจึ ง สรุ ปได้ ว่ า
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาศูนย์บริ การบิ๊ กไบค์
บนระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์ ที่ ผู ้วิ จัย ได้พ ัฒ นาขึ้ น
มีคุณภาพโดยรวมทั้งระบบอยูใ่ นระดับดีมาก
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เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ มเพื่อการจัดการระบบตอบรับอัตโนมัติ
Web Application Platform for Interactive Voice Response Inbound
Management
วิลาสิ นี โชติภูรีพงศ์ (Wilasinee Chotphooreepong)1 และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ (Sakchai Tangwannawit)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6107021857151@email.kmutnb.ac.th, 2sakchai.t@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

The transaction was created by customer put number

งานวิจัยนีท้ าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ มที่
สามารถสร้ างและปรั บปรุ งขั้นตอนการทางานของบริ การ
ระบบตอบรั บอั ต โนมั ติ จากนั้ น ระบบจะท าการสร้ าง
VXML File ขึน้ มาเพื่อนาไฟล์ นีไ้ ปวางบนเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อให้
ลู ก ค้ า สามารถใช้ งานโดยการโทรเข้ า มายั ง เบอร์ ที่ ท าง
องค์ กรกาหนดเพื่อทาธุรกรรมบางอย่ างโดยการกดผ่ านมือ
ถือ (Dual Tone Multi Frequency : DTMF) ได้ ซึ่ งการสร้ าง
เว็บแอปพลิเคชั นแพลตฟอร์ มนีผ้ ้ ูใช้ งานจะสามารถสร้ าง
หรื อแก้ ไขขั้นตอนการทางานของระบบตอบรั บอัตโนมิติ
ได้ เลยโดยไม่ ต้องรอทางทีมพัฒนาและผู้ประสานงาน ซึ่ ง
ผู้วิจัยได้ ทาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ วิธีแองกูลา
(client side MVC / MVVM framework) JavaScript และ
ฐานข้ อมูลมองโกในการพัฒนา จากการพัฒนาได้ ทาการ
ประเมิ น ผลจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ใ ช้ ง านพบว่ าเว็บ แอป
พ ลิ เ ค ชั น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ทั้ ง ด้ า น
ความสามารถของระบบตรงตามความต้ องการของผู้ใช้
ด้ านความถูกต้ อง ด้ านความง่ าย ด้ านความรวดเร็ ว ด้ าน
ความปลอดภัยของข้ อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี
คาสาคัญ : เว็บแอปพลิ เคชันแพลตฟอร์ ม ระบบตอบรั บ
อัตโนมัติ DTMF

on the phone (Dual Tone Multi Frequency: DTMF).
The applications workflow has followed from
customer put the number of phone. The application
can create automation workflow application by users
without the developer or the coordinator. The web
application was developed with the angular (client
side MVC / MVVM framework), java script and
MongoDB.

The

evaluation

results

of

the

appropriateness from experts and users found that the
ability of functional requirement test, functional test,
usability test, performance test and security test has a
good level.
Keywords : Web Application Platform, Interactive
voice Response, DTMF

1. บทนา
ในปั จ จุ บัน ทางบริ ษัท ได้มี ก ารสร้ า งและปรั บ ปรุ ง
ขั้นตอนการทางานของบริ การระบบตอบรับอัตโนมัติอยู่
ตลอดเวลา โดยการสร้างและปรับปรุ งขั้นตอนการทางาน
นั้นเริ่ มต้นจากทางทีมการตลาดจะทาการปรึ กษาเกี่ยวกับ
โปรโมชัน เพื่ อ ท าการสร้ า งระบบตอบรั บ อัต โนมัติ ข้ ึ น
จากนั้ นที มการตลาดจะท าการนั ด ประชุ มกั บ ที ม
ประสานงานถึงลาดับการทางานเพื่อให้ทีมประสานงานรู ้
และเข้าใจถึงความต้องการ หลังจากนั้นทีมประสานงานจะ
ทาการประชุมกับทีมพัฒนาเพื่อบอกถึงความต้องการของ
ทีมการตลาดที่ตอ้ งการสร้างหรื อแก้ไขขั้นตอนการทางาน
ระบบตอบรั บ อั ต โนมั ติ จ ากนั้ นที ม พัฒ นาจะท าการ
จัดลาดับความสาคัญและประเมินเวลาในการพัฒนา หาก
ถูกจัดอยู่ในลาดับความสาคัญที่สูงจะได้รับการพัฒนาก่อน

Abstract
The objective of this research was to a develop
web application platform for created and improved
the workflow of the interactive voice response via web
platform. The system created a VXML File on server
for customers call phone number of the organization.
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เมื่ อ ที ม พัฒ นาท าการพัฒ นาเสร็ จ ที ม พัฒ นาจะท าการ
ประสานงานกับทีมโอเปอร์ เรชันเพื่อทาการนาระบบตอบ
รั บอัตโนมัติข้ ึนสู่ ระบบในลาดับถัดไป จากการกล่าวไป
ข้างต้นสามารถแสดงขั้นตอนการทางานได้ดงั ภาพที่ 1
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มาช่วยในการพัฒนา ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาจากงานวิจยั ที่
ได้ใช้วิธีแองกูลาในการพัฒนาระบบดังนี้ จากการศึ กษา
งานวิจยั ได้ทาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ก
แองกูลาร์ เจเอสแบบอิงแบบจาลองซึ่ งผลที่ได้คือเว็บแอพ
พลิ เคชันสามารถ แสดงผลออกมาพบว่าสัดส่ วนในการ
แปลงแบบจาลองเป็ น โค้ดของเครื่ องมือและกฎการแปลง
ที่ได้พฒั นาออกมานั้นมีสัดส่ วนการแปลงเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ
87 ของโค้ด ที่ ส มบู ร ณ์ ดัง นั้ น ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ คื อ
นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนเฟรมเวิร์กแองกูลาร์ และได้
ใช้ฐานข้อมูลแบบมองโก เป็ นหนึ่ งในฐานข้อมูลแบบ ไร้
ความสัมพันธ์ ซึ่ งจะมี โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น ทาให้
การใช้ ง านมี ค วามรวดเร็ ว กว่ า และง่ า ยต่ อ การขยาย
ฐานข้อมูลในอนาคต ซึ่ งหลังจากการพัฒนาแล้วขั้นตอน
การทางานจะเป็ นดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทางานก่อนมีการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน
จากภาพที่ 1 ปั ญหาที่อาจจะพบในระหว่างการทางาน
ดังนี้
1. ใช้เ วลาในการท างานมาก เนื่ อ งจากขั้น ตอนการ
ทางานในการสร้ างและปรั บปรุ งขั้นตอนการทางานของ
บริ การระบบตอบรับอัตโนมัติ มีข้ ึนตอนการทางานหลาย
ขั้นตอน
2. เกิ ด ความเข้า ใจไม่ ต รงกัน เนื่ อ งจากขั้น ตอนการ
ทางานในการสร้ างและปรั บปรุ งขั้นตอนการทางานของ
บริ การระบบตอบรั บอัตโนมัติ ทางที ม การตลาดจะต้อ ง
รวบรวมความต้องการที่ จะสร้ างหรื อปรั บปรุ งส่ ง ไปให้
ทางทีมประสานงานก่อน และเมื่อทีมประสานงานทางาน
ในส่ วนที่ตอ้ งรับผิดชอบจนเสร็ จจึงจะส่ งความต้องการไป
ให้กบั ทางทีมพัฒนา ในระหว่างการส่งความต้องการให้แต่
ละทีมทางาน อาจจะทาให้ความต้องการเปลี่ยนไปจากเดิม
ทาให้ทางทีมพัฒนาทางานได้ไม่ถูกต้องตามที่ทีมการตลาด
ต้องการ ปั ญหานี้ จะส่ งผลให้เสี ยเวลาในการทางานเพิ่ม
มากขึ้น
3. การใช้ ท รั พ ยากร เช่ น บุ ค ลลากรที่ ม ากเกิ น ไป
เนื่องจากมีทีมในการพัฒนาหลายทีม
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่จะพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยทาการ
พัฒ นาเว็บ แอปพลิ เ คชัน ที่ ส ามารถสร้ า งและปรั บ ปรุ ง
ขั้นตอนการทางานของบริ การระบบตอบรับอัตโนมัติได้
โดยไม่ตอ้ งรอทางทีมพัฒนาและผูป้ ระสานงานทีมต่าง ๆ

ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการทางานหลังมีการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวนศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ Angular (Angular
Framework)

เทคโนโลยี ก ารพัฒ นาระบบ Angular คื อ หนึ่ งใน
Front-end framework ที่ถูกพัฒนาโดย Google เพื่อนามาใช้
ในการสร้ า งโปรเจคแบบ Single Page Application ซึ่ ง
กล่าวคือเป็ นแอปพลิเคชันที่มีเพียง page เดียว โดยที่ client
จะติดต่อกับ server ด้วยการเรี ยก AJAX ไปที่ Restful API
ของ server
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ทางานที่ไม่หนักมาก สามารถทางานกับระบบที่เป็ นการ
ทางานแบบเรี ยลไทม์ (Real Time) ได้ดี

ภาพที่ 3 : เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ Angular
เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ Angular มี ลกั ษณะหลัก
เฉพาะ คือ
1) Data-binding คือ การเชื่ อมถึ งข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ระหว่าง Controller และ View
2) Scope คื อ ส่ วนที่ ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อมโยงระหว่ า ง
Controller กับ View
3) Controller คื อ เป็ นฟั ง ก์ ชั น ที่ ก าหนดค่ า เริ่ มต้ น
รวมถึงควบคุมการทางานต่าง ๆ
4) Services คือ ตัวช่วยสามารถทางานต่าง ๆ ได้สะดวก
ขึ้น เช่น $http สาหรับทา HTTP Request
5) Directives คื อ เป็ น Custom HTML tag ที่ ส ามารถ
กาหนด และควบคุมการทางานของ tag ได้
6) Templates คื อ ส่ ว นที่ จ ะแสดงข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จาก
controller
7) Routing คือ การเปลี่ยนแปลง View ที่แสดงผล โดย
ไม่เกิดการดาวน์โหลดใหม่ท้งั หมด
8) Dependency Injection คือ ตัวช่วยให้สามารถเข้าถึง
ส่ ว นย่ อ ยต่ าง ๆ ของ Application ทั้ง ที่ เ ป็ น built-in และ
custom ได้อย่างง่าย
2.1.2 ฐานข้ อมูลมองโก (Mongo Database)
ฐานข้อมูลมองโกเป็ นฐานข้อมูลประเภทหนึ่ง โดยเป็ น
ฐานข้ อ มู ล แบบ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ (Non-relational
databases) จะไม่มีการใช้คาสั่ง SQL ไม่เน้นในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเป็ นแบบ JSON ซึ่ ง
จะเก็บค่าเป็ น key และ value โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็ วใน
การทางานเป็ นหลัก ค้นหาข้อมูลได้เร็ วขึ้น การทางานใน
ส่ วนของฐานข้อมูลจะลดลง แต่จะไปเน้นการทางานใน
ส่ วนของโปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้นมาแทน โดยฐานข้อมูล
ประเภทนี้ จะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ไม่ซบั ซ้อน การ

ภาพที่ 4 : ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเป็ นแบบ JSON
โดยมีรูปแบบการจัดเก็บ คือ
1) Collections การเก็บข้อมูล Document ในฐานข้อมูล
มองโกจะถู ก เก็ บ ไว้ใ น Collections เปรี ยบเที ย บได้กับ
ตารางในฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ทวั่ ๆ ไป แต่ต่างกันที่
Collections ไ ม่ จ า เ ป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง มี ส คี ม า ( Schema)
เหมือนกันก็สามารถบันทึกข้อมูลได้
2) Schemaless คือ การไม่ตอ้ งกาหนดโครงสร้างใด ๆ
ให้มนั เหมือน SQL ปกติทวั่ ไป
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Dustin (2560) [1] พัฒนาระบบตอบรั บอัตโนมัติ เพื่อ
ทาการสารวจอาการต่าง ๆ ของโรคติดต่อต่าง ๆ ของผูป้ ่ วย
โดยจะถามอาการข้า งต้น เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ข้า งต้น ในการ
ตรวจสอบอาการของผูป้ ่ วยรายอื่น ๆ มีขอ้ ดีคือผูป้ ่ วยเป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถามเองจริ ง ๆ แต่ขอ้ เสี ยคือผูป้ ่ วยอาจตอบ
คาถามตามระบบไม่ครบอาจมีการวางสายก่อน โดยวิธีการ
สารวจคื อ จะท าการตรวจสอบข้อ มู ล เป็ นข้อ ๆ และให้
ผูป้ ่ วยทาการตอบโดยการ DTMF
Dale (2559) [2] เป็ นการพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติ
โดยทาการโปรแกรมขึ้นมาและจะมี การตรวจสอบความ
ต้อ งการของลู กค้าอยู่ต ลอดเวลาหากความต้อ งการของ
ลูกค้าเปลี่ ย นไประบบจะทาการแจ้งเตื อ นไปยังผูพ้ ฒั นา
จากนั้ นผู ้พ ัฒ นาจะท าการเข้า ไปแก้ ไ ขระบบตอบรั บ
อัตโนมัติ โดยการพัฒนานี้ ผูพ้ ฒ
ั นาได้ใช้ DTMF ในการ
ตรวจสอบความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า
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Amrun (2561) [3] ได้ท าการพัฒ นาเว็บแอปพลิ เคชัน
เกี่ ย วกับ การการเรี ย นการสอนเพื่ อ ใช้ส าหรั บ การเรี ย น
ออนไลน์โดยผูด้ ูแลระบบจะทาการอัปโหลดบทเรี ยนและ
แบบฝึ กหัดให้แก่นกั เรี ยน เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเสร็ จ
ก็สามารถส่ งงานได้ โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ในการพัฒนาคือ
PHP WAMP Serve และ MySQL
Steven (2561) [4] เป็ นการพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชันที่
ทั น สมั ย ส าหรั บการคั ด เ ลื อ กลั ก ษณะเฉ พาะและ
กระบวนการวิวฒั นาการความหลากหลายทางพันธุ กรรม
ซึ่งพบว่ามีค่าใช้จ่ายจานวนมากจึงได้ทาการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันขึ้นเพื่อช่วยในการวิเคราะหื พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย
โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้คือ Datamonkey2.0 เป็ นตัวที่ช่วยใน
การวิ เ คราะห์ ในการพัฒ นาอื่ น ๆ ที่ ใ ช้คื อ Python และ
JavaScript
Aihaiti (2560) [5] ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเว็ป
แอพพลิ เคชันแบบ Single Page โดยใช้เทมเพลตสาหรั บ
แองกูล าร์ แ ละพัฒ นาเว็ป แอพพลิ เคชัน แบบ Non-Single
Page โดยใช้เทมเพลตอื่นในการพัฒนา และได้ผลสรุ ปว่า
การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชันแบบ Single Page โดยใช้เทม
เพลตสาหรับแองกูลาร์มีประสิ ทธิภาพดีกว่าเทมเพลตอื่น ๆ
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3.1 ส่ วนที่ 1 ส่ วนของการเก็บรวบรวมข้ อมูลและความ
ต้ องการ
เป็ นส่ วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการ
ต่ า ง ๆ จากผูใ้ ช้ง าน จากนั้น จะท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มูลที่
ได้มา แล้วจึ งนามาออกแบบระบบทั้งในด้านฐานข้อมูล
และส่วนต่อประสาน (User Interface)
3.2 ส่ วนที่ 2 ส่ วนของการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเค
ชันแพลตฟอร์ ม
ส่ วนที่ 2 เป็ นส่ วนของการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเค
ชันโดยแบ่งเป็ นหน้าส่วนต่อประสานที่ใช้งานหลักๆคือ 1)
ส่ วนต่อประสานที่สามารถให้ผใู ้ ช้เข้ามาเข้าระบบ 2) ส่ วน
ต่อประสานที่ให้ผใู ้ ช้เข้ามาสร้างหรื อปรับปรุ งการทางาน
ของระบบตอบรับอัตโนมัติ 3) ส่ วนต่อประสานที่สามารถ
แสดงตัวอย่างการทางานระบบตอบรับอัตโนมัติ ได้เสมือน
จริ ง และ 4) ส่ วนของการจัด การไฟล์ ซึ่ ง ในการใช้ง าน
ระบบเว็บแอปพลิเคชันนั้นมี การกาหนดสิ ทธิ์ การใช้ง าน
แบ่งออกเป็ นดังนี้
(1) ทีมการตลาดหรื อบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าใช้งานระบบ
ซึ่ งมี หน้าที่ในการสร้า งหรื อปรั บปรุ งขั้นตอนการทางาน
ของระบบตอบรับอัตโนมัติ
(2) ผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งมีหน้าที่ในการเพิ่มสิ ทธิ การเข้าใช้
งานให้แก่ ทีมการตลาดหรื อบุคคลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการเข้าใช้
งานเว็บแอปพลิ เคชันแพลตฟอร์ มเพื่อ การจัดการระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ
(3) ที ม โอเปอร์ เ รชัน ซึ่ ง มี ห น้าที่ ใ นการเข้ามาดาวน์
โหลด VXML ไฟล์ที่ทีมการตลาดได้กาหนดขั้นตอนการ
ทางานของระบบตอบรั บอัตโนมัติ เพื่อนาไปทาการขึ้น
โปรดักชันให้ลูกค้าใช้งานจริ ง
และในส่วนที่ 2 นี้ยงั รวมถึงการสร้าง VXML ไฟล์ที่ใช้
เป็ นตัวกาหนดการทางานของระบบตอบรับอัตโนมัติโดย
ในไฟลน์น้ นั จะถูกกาหนดด้วยวากยสัมพันธ์ (Syntax) เพื่อ
กาหนดการทางานของระบบ อีกทั้งในส่วนนี้จะรวมถึงการ
ทดสอบและสรุ ป ผลการท างานของระบบด้ว ยการให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูใ้ ช้งานทาการประเมินผลเว็บแอปพลิ เค
ชันด้วย

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น แพลตฟอร์ ม มี ก รอบ
แนวความคิดแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5: กรอบแนวคิดเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม
จากภาพที่ 5 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
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4. ผลการดาเนินงาน
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของผลการ
พัฒนาระบบ และส่วนของผลการประเมิน แสดงผลดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
จากผลการวิ จัย ผู ้วิ จัย ได้ท าการออกแบบส่ ว นต่ อ
ประสานให้แสดงผลเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ ดังนี้
4.1.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเข้าสู่
ระบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน แสดง
ดังภาพที่ 6

4.1.4 หน้าจอในส่ วนของการแสดงตัวอย่างของระบบ
แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 6: หน้าจอการเข้าสู่ระบบสามารถเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 9: หน้าจอในส่วนของการแสดงตัวอย่างของระบบ

ภาพที่ 8: ส่วนของการแก้ไขการทางานของระบบตอบรับ

4.2 ส่ วนของผลประเมินการ
ส่ วนของผลประเมิ น จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้แ ก่
ส่ ว นประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู ้เ ชี่ ย วชาญ และ ส่ ว นการ
ประเมินการยอมรับของผูใ้ ช้งาน
4.2.1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของเว็บแอปพลิ เคชัน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที่1 : ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.2 หน้าจอในส่ วนของการจัดการไฟล์ โดยในส่ วน
นี้ ผู ้ที่ มี สิ ท ธิ์ เข้า ถึ ง จะเป็ น ที ม โอเปอร์ เ รชัน เพื่ อ ท าการ
จัดการไฟล์ข้ ึนสู่ ระบบเพื่อให้ลูกค้าใช้งาน โดยแสดงดัง
ภาพที่ 7

รายการประเมิน
Mean
1. ด้านความสามารถของระบบตรง
4.66
ตามความต้องการของผูใ้ ช้
2. ด้านความถูกต้องของการทางาน
4.72
ของ Function ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นระบบ
3. ด้า นความง่ า ยและเหมาะสมใน
4.23
การใช้งานระบบ
4. ด้านความรวดเร็ วในการท างาน
4.8
ของระบบ
5. ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและ
4.68
การใช้งานระบบ

ภาพที่ 7: หน้าจอในส่วนของการจัดการไฟล์
4.1.3 หน้ า จอในส่ ว นของการสร้ า งและแก้ ไ ขการ
ทางานของระบบตอบรับ โดยในส่ วนนี้ผทู ้ ี่มีสิทธิ์ เข้าถึงจะ
เป็ น ที ม การตลาดหรื อ บุ ค คลต่ าง ๆ ที่ เ ข้าใช้ง านระบบ
แสดงดังภาพที่ 8
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S.D.
0.28
0.23
0.08
0.24
0.28
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จากผลการประเมิน คุณภาพของผูเ้ ชี่ ยวชาญ สามารถ
สรุ ปได้ว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ มเพื่อการ
จัดการระบบตอบรับอัตโนมัติ มีคุณภาพโดยรวมทั้งหมด
อยูใ่ นเกณฑ์ดี
4.2.2 ผลการประเมินการยอมรับของผูใ้ ช้งาน จานวน
10 ท่าน สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที2่ : ผลการประเมินคุณภาพของผูใ้ ช้งาน
รายการประเมิน
Mean
1. ปัจจัยด้านรับรู้ประโยชน์
4.03
2. ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู้ ค วามง่ า ยใน
4.00
การใช้งาน
3. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้
3.52
4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการยอมรับ
4.38

NCCIT2020

ระดับที่ดีจึงสามารถสรุ ปได้ว่า การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การจั ด การระบบตอบรั บ อัต โนมั ติ
ดัง กล่ า ว สามารถบอกได้ว่ า เว็ บ แอปพลิ เ คชั น มี ค วาม
เหมาะสมทั้งด้านความสามารถของระบบตรงตามความ
ต้อ งการของผูใ้ ช้ ด้านความถู กต้อ ง ด้านความง่ าย ด้าน
ความรวดเร็ วและด้านความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งจาก
การประเมินจากผูใ้ ช้งานก็มีการยอมรับการใช้งานระบบ
เว็บแอปพลิเคชันอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี สามารถช่วยเหลือในการ
ท างานของผู ้ใ ช้ง านได้ และยัง ช่ ว ยลดปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้ขา้ งต้นได้
จากผลการทดลองสามารถอภิปรายผลได้ว่าการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการระบบตอบรับ
อัตโนมัติ สามารถช่วยลดเวลาการทางานของฝ่ ายพัฒนา
ระบบ และสามารถลดขั้น ตอนการด าเนิ น งาน รวมทั้ง
สามารถออกแบบโดยผูใ้ ช้งานได้ตรงตามความต้องการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยรวมขององค์กร ซึ่ งระบบ
นี้ สามารถนามาเป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบการตอบ
รับโทรศัพท์อตั โนมัติ

S.D.
0.25
0.20
0.30
0.19

จากผลการประเมินการยอมรับของผูใ้ ช้งาน สามารถ
สรุ ปได้ว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ มเพื่อการ
จัดการระบบตอบรับอัตโนมัติ มีการยอมรับของผูใ้ ช้งาน
โดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์ดี

5. สรุป และอภิปรายผล
งานวิ จั ย นี้ สรุ ปได้ว่ า การพัฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น
แพลตฟอร์ มเพื่อการจัดการระบบตอบรับอัตโนมัติ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา เช่น ใช้เวลาในการทางานมากเกินความ
จาเป็ น เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงนาการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้แองกูลา และใช้ฐานข้อมูล
มองโกซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์ โดยเว็บแอปพลิเค
ชันนี้จะกาหนดสิ ทธิ์ผใู ้ ช้งานดังนี้
(1) ทีมการตลาดหรื อบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าใช้งานระบบ
ซึ่ งมี หน้าที่ในการสร้างหรื อปรั บปรุ งขั้นตอนการทางาน
ของระบบตอบรับอัตโนมัติ
(2) ผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งมีหน้าที่ในการเพิ่มสิ ทธิ การเข้าใช้
งานให้แก่ ทีมการตลาดหรื อบุคคลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการเข้าใช้
งานเว็บแอปพลิ เคชัน แพลตฟอร์ ม เพื่อ การจัดการระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ
(3) ที ม โอเปอร์ เ รชัน ซึ่ ง มี ห น้าที่ ใ นการเข้ามาดาวน์
โหลด VXML ไฟล์เพื่อนาไปทาการขึ้นโปรดักชันให้ลูกค้า
ใช้งานจริ ง
จากผลการประเมิ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญและการประเมิน
ความพึงพอใจผูใ้ ช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
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บทคัดย่อ

Abstract

งำนวิจัยนีม้ ีมีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนำหุ่ นยนต์ ช่วยสื่ อ
ควำมสำหรั บผู้บกพร่ องทำงกำรพูด ด้ วยกำรนำเทคโนโลยี
ต่ ำง ๆ เข้ ำมำประยุกต์ ใช้ ในกำรพัฒนำหุ่ นยนต์ เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้ แก่ ผ้ ู ที่ มี ภ ำวะบกพร่ องทำงกำรในกำร
สื่ อสำรระหว่ ำงผู้ป่วย และ ผู้ดูแล โดยใช้ หลักกำรแจ้ งเตือน
ผู้ดูแลผ่ ำนโซเชียลแอพพลิเคชั่น ( Social application ) ต่ ำง
ๆ และหลั ก กำรของอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ สรรพสิ่ ง ( IoT :
Internet Of Things ) ที่ มี ก ำรควบคุ ม กำรใช้ งำนอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำต่ ำง ๆ ภำยในที่พักอำศัย เพื่ ออำนวยควำม
สะดวกสบำยแก่ ผ้ ู ป่ วย โดยกำรประมวลผลที่ เ กิ ด ขึ ้ น
หุ่ นยนต์ จะได้ รับคำสั่ งจำกผู้ป่วยผ่ ำนกำรเลือกหมวดหมู่
เมนูบนหน้ ำจอทัชสกรี นของหุ่ นยนต์ หลังจำกนั้นจะทำ
กำรคั ด แยกค ำสั่ ง ที่ ไ ด้ มำไปประมวลผลผ่ ำนระบบ
ฐำนข้ อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ ที่ได้ ตั้งค่ ำไว้ นำออกไปแสดงผล
แก่ ผู้ ป่ วยและผู้ ดู แ ลจำกผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ กำรใช้ งำน
หุ่นยนต์ ร่วมกับผู้ป่วยที่มีภำวะบกพร่ องทำงกำรสื่ อสำรนั้น
ได้ สร้ ำงควำมสะดวกสบำยมำกขึน้ ในกำรพัฒนำหุ่ นยนต์
ช่ วยเหลือผู้ที่มีภำวะบกพร่ องทำงกำรสื่ อสำรในครั้ งนี ้ ที่มี
ฟั งก์ ชั่นกำรใช้ งำนทำงกำรสื่ ออำรมณ์ และควำมหมำยใน
ชี วิตประจำวันที่หลำกหลำย รวมถึ งกำรใช้ งำนควบคู่กับ
อุ ป กรณ์ IoT และเทคโนโลยี ต่ ำง ๆ จะท ำให้ ผู้ ป่ วยหรื อ
ผู้ใช้ งำนได้ ร้ ู สึ กว่ ำได้ รับควำมเข้ ำใจ ควำมเอำใจใส่ อย่ ำง
เต็ม ที่ เพื่ อ เป็ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมสุ ข ให้ กับ ผู้ป่วยและ
ครอบครั ว
คาสาคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง โซเชียลแอพพลิเคชัน่
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะบกพร่ องทางการสื่อสาร

The objective of this research is using data
to develop a robotic assistant for media and impaired
speech. With the introduction of technology was used
to develop a robotic assistant for media and impaired
speech. To facilitate the patients with and caregivers
by the basis of communication. This research have
social apps (Social application) and various
principles of the Internet of things (IoT) too. That
control an electrical appliances within the property.
dwell convenience of patients with communication
disability. The process are mandated by the Patient.
They select through menus via screen of the
robot. After that, the robot will orders that processed
through database. The results are take out to Patients
and caregivers. This research showed the robots with
patients. Who have communication disabilities. They
will comfortable when use this robot, A function of
robots. We has 2 objects. First, use to the emotional
and meaning in everyday variety. Second, The IoT
applications with equipment and technology to make
the patient feel better. Full attention To reinforce
happiness to the patients and their families.
Keywords: Internet of things, Social Application,
Aphasia

1. บทนา
โรคหลอดเลื อ ดสมอง( stroke )เป็ นโรคทาง
ระบบประสาทที่มีความรุ นแรงมากมักพบบ่อยในผูส้ ู งอายุ
[1] เมื่อผูป้ ่ วยรอดชี วิตได้มกั จะพบกับภาวะความผิดปกติ
ของการสื่ อความหมายโดยแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่คือ
ความผิ ด ปกติ ท างภาษา (Language disorder)และความ
ผิดปกติ ทางการพูด (Speech disorder) [2] ความบกพร่ อง
ประเภทนี้ พบมากคือการติดอ่างและพูดเร็ วรัว คนติดอ่าง
จะมี ความ ผิดปกติ เกี่ ยวกับการพูด เช่ น พูดซ้ าคาคาเดียว
หลายๆ ครั้ ง หรื อ อึ ด อัก ๆ เสี ย งยื ด ยานค้าง พู ด ขาดเป็ น
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ห้ ว งๆ ในยุ ค ปั จ จุ บัน ได้มี ซ อฟต์ แ วร์ ส าหรั บ ช่ ว ยการ
สื่ อสารของคนไข้ ซึ่ งมีการพัฒนามากมายในต่างประเทศ
ได้มีการรวบรวมไว้ที่ www.aphasia softwarefinder.org ซึ่ง
ซอฟต์แวร์มีหลายรายการครอบคลุมทั้งการฝึ ก อ่านคา การ
ฝึ ก อ่ า นประโยค การฝึ กเขี ย น และฝึ กการออกเสี ย ง
นอกจากนี้ ยัง มี นอกจากซอฟต์ แ วร์ ข้ า งต้ น แล้ ว ยัง มี
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่น่าสนใจนามาใช้กบั การดูแลผูส้ ู งอายุ
ในชีวิตประจาวันรวมทั้งประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เพื่อ
รองรับจานวนผูส้ ู งอายุที่มากขึ้น
จากปั ญ หาข้า งต้น ผู ้ศึ ก ษาจึ ง ต้อ งการที่ พัฒ นา
เครื่ องมือสื่ อสารเป็ นหุ่ นยนต์สื่อสารขึ้นมา โดยที่หุ่นยนต์
สามารถเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารได้ สามารถส่งข้อความ
ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไปให้แก่ผดู ้ ูแลโดยอัตโนมัติ ทั้งยัง
สามารถติ ด ตามพฤติ กรรมผูป้ ่ วยได้ รวมถึ ง ในหุ่ น ยนต์
สามารถอ านวยความสะดวกในด้ า น IOT (Internet of
Thing) ได้อีกด้วย
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การทางานโดยที่มีการเชื่อมต่อกันผ่านแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงคาสั่งทั้งหมดที่จะส่งไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
นั้นจะเป็ นชุดคาสั่งที่มาจากการที่ผปู ้ ่ วยเป็ นผูเ้ ลือกใช้
ชุดคาสั่งผ่านระบบฐานข้อมูลและผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในขั้นตอนนี้หลังจากที่ผปู ้ ่ วยได้เลือกคาสั่ง ระบบจะไปดึง
คาสัง่ จากฐานข้อมูล และทาการส่งผลลัพธ์ไปที่ Arduino
board เพื่อรับค่าที่ได้ส่งไปที่อปุ กรณ์ไฟฟ้า ตามที่ได้ต้งั ค่า
ไว้ โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการทางานของระบบและเทคนิค
ที่ใช้ ดังนี้ [6]
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สามารถ สุ ขเจริ ญ , ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ ศิ ริ [8]
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ภาพสื่ อความ หมายสาหรับผูป้ ่ วย ที่มีภาวะ Motor
Aphasia บนอุปกรณ์แท็บเล็ตซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
เพื่อช่วยในการสื่ อความหมาย ระหว่างผูป้ ่ วย ญาติ ผูด้ ูแล
และทีม สหวิชาชีพ โดยการน าภาพ จากผลการวิ จั ย
กร ะ ด าน สื่ อ สาร ส าห รั บผู ้ ป่ วยชาวไทยที่ สู ญเสี ย
ความสามารถทางการพูด มาประยุกต์ใช้บนอุปกรณ์แบบ
เคลื่ อ นย้ายง่ ายโดย พัฒ นาเป็ นโปรแกรมการใช้ภาพสื่ อ
ความหมาย สาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา
ด้าน การพูดโดยประยุกต์ใช้กบั ระบบ
ไพโรจน์ วิไลนุ ช [9] งานวิจัยนี้ บันทึกการให้
คาปรึ กษาระหว่างพยาบาล ผูป้ ่ วย และญาติที่บา้ นโดยใช้
กล้องวีดิทศั น์และอุปกรณ์บนั ทึกเสี ยง จากนั้นนามาถอด
บทสัมภาษณ์ตามระเบียบของวิธีการวิเคราะห์การสนทนา
และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยพบว่าพยาบาลออกแบบการถาม
จะถาทคาถามสั้นๆ เช่น คาถามที่ตอ้ งการคาตอบว่า “ใช่”
“ไม่ ใ ช่ ” “ชอบ” หรื อ “ไม่ ช อบ” ผู ้ป่ วยจะใช้ทุ ก อย่ า งที่
เหลื อ อยู่ใ นการสื่ อ สารกับ พยาบาล สิ่ ง ที่ ผูป้ ่ วย มี ไ ด้แ ก่
คาพูดที่ไม่ชดั การพูดตะกุกตะกัก การออกเสี ยงได้บางคา
นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยยังใช้ท่าทางทดแทนคาพูดที่เสี ยไป เช่น
การชี้ (pointing) การผงกศีรษะหรื อการส่ายศีรษะ

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวน ศึ กษาทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การทางานของระบบ
สาหรับงานวิจยั นี้ได้ใช้เทคโนโลยี 2 ส่ วนหลักๆ
ได้แก่ API (Application Program Interface) ที่ใช้สาหรับ
การประมวลผลจะต้องถูกเขียนเป็ นภาษา programming
และพัฒนาเพิ่มได้ง่าย จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบ
โครงสร้าง API เพราะฉะนั้น API ที่ดี ผูท้ ี่ออกแบบต้องให้
ความสาคัญในการทดสอบเพื่อตรวจสอบ logic ที่สามารถ
เกิดขึ้นได้จากการใช้งาน ปัจจุบนั นี้ API ถูกใช้งานใน
application เพื่อสื่ อสารกับ user โดยไม่จาเป้นต้องมีความรู ้
บริ ษทั ใหญ่ๆหลายบริ ษทั มีการเปิ ด API ให้ภายนอกเข้ามา
ใช้งาน เช่น facebook, google, twitter ผูพ้ ฒั นาระบบที่
สนใจ สามารถนาเอา API เหล่านี้ไปไปต่อยอด ซึ่งทาง
บริ ษทั ก็สามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้อีก รู ปแบบการ
นาเอา API ไปใช้งาน [5] ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IoT ทางผูว้ ิจยั ได้มีการใช้ Model ต้นแบบใน

3. วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอ วิธีการ
ใหม่ที่พฒั นาขึ้น ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
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ผูใ้ ช้งาน ส่ วนที่สองคือส่ วนที่ติดต่อกับ API และส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับอุ ปกรณ์ IoT (Internet of things ) เพื่ อ
การทางานที่เชื่ อมต่อกัน ของทั้งสามส่ วนจะมีรายละเอียด
ดังนี้
1.ส่วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน ได้ใช้หลักการการออกแบบ
UI หรื อ User Interface ในการสร้างส่ วนตอบรับ การสร้าง
กราฟฟิ ค การสร้างไอคอนสื่ อความหมาย ไม่ว่าจะอยู่ใน
แบบรู ปภาพ หรื อ อยู่ในรู ปแบบของข้อความ ทางผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบ ให้ใช้งานผ่านการกดปุ่ ม ไม่กี่ครั้งเพื่อให้ผปู ้ ่ วย
เข้าถึ งสิ่ งที่ ผูป้ ่ วยต้องการ ส่ วน Menu ผูว้ ิจัยได้ออกแบบ
เป็ นหมวดหมู่ เพี ยงเลื อกหมวดหมู่ที่ต้องการในขั้นตอน
แรกหลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล หัวข้อย่อยให้ผปู ้ ่ วย
ได้เลือกใช้ พอผูป้ ่ วยได้เลือกหมวดหมู่ย่อยแล้วนั้น ระบบ
จะแสดงผลลัพธ์ให้แก่ผดู ้ ูแลผ่านทางหน้าจอโดยแสดงทั้ง
ไอคอนและข้อความทันที
2.ส่ วนที่ติดต่อกับ Open source ในการวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ ิจยั
ได้ใ ช้ Messaging API ( LINE API ) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ โดย
LINE API ทาการเชื่อมต่อระหว่าง user ผ่าน Line account
ที่เราตั้งไว้ในรู ปแบบ interactive โต้ตอบ โดยทางผูว้ ิจยั ได้
เลือกใช้ Line Notify ในการแจ้งเตือน หรื อ Alert ข้อความ
ให้แก่ผดู ้ ูแล
3.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IoT

3.1 แนวคิดในการออกแบบ
จากแนวคิดในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะบกพร่ อง
ทางการสื่ อสาร หรื อ ผูป้ ่ วยติดเตียงนั้นมีความยากลาบาก
ในการสื่ อสารและการดูแลมาก ซึ่ งปั จจุบนั จะใช้สมุดภาพ
แทนการสื่ อความหมายซี่ งมีความยุ่งยากไม่สะดวกสบาย
จากข้อจากัดดังกล่าว เป็ นเหตุผลสาคัญให้ผูว้ ิจยั ต้องการ
พัฒนาการหุ่ นยนต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งสามารถใช้
งานได้จึงแบ่งกลุ่ม การพัฒนาออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ได้แก่
ส่ วนที่ 1 การแจ้งเตือนความต้องการของผูป้ ่ วยให้ ผูด้ ูแล
ผ่าน social application ส่ วนที่ 2 การสั่งการเครื่ องใช้ไฟฟ้า
โดยติ ด ต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น ผ่ า นระบบ
เครื อ ข่ า ย หรื อ Internet of thing และ ส่ ว นที่ 3 คื อ ส่ ว น
แสดงผลความต้องการผ่านหน้าจอหุ่ นยนต์ โดยสามารถ
เขียนในรู ปแบบกรอบงานวิจยั ได้ ดังนี้

ภาพที่ 3-1 แนวคิดในการออกแบบ
3.2 กระบวนการทางาน
ในงานวิจัยนี้ ได้นาเสนอกระบวนการการทางานกับ
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะบกพร่ องทางการสื่ อสาร โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
กระบวนการทางาน ซึ่ งสามารถอธิ บายได้เป็ น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การติดตั้งอุปกรณ์ นาหุ่ นยนต์ที่พฒั นาไป
ติดตั้งไว้ในสถานที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2: การรับค่าอินพุต
จากหุ่ นยนต์ที่ติดตั้งไว้ จะมีหน้าจอไว้สาหรับสาหรับ
รั บ ค่ าแบบเรี ย ลไทม์ โดยข้อ มู ล ที่ ที่ เ ข้ามาเกิ ด จากความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานเป็ นผูเ้ ลือกหัวข้อที่ตอ้ งการผ่านการ
ทัชสกรี น
ขั้นตอนที่ 3: การประมวลผลจากชุดคาสั่ง
ในงานวิจยั นี้ข้นั ตอนการประมวลผลจากชุดคาสั่งถือว่า
เป็ นหัวใจหลักของงานวิจยั ชิ้นนี้ โดยชุดคาสั่ง จะประกอบ
ไปด้ว ยกัน ทั้ง หมด 3 ส่ วน ส่ วนแรกคื อ ส่ วนที่ ติ ด ต่อกับ

ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการทางานของอุปกรณ์ กับ IOT
จากภาพที่ 3-2 แสดงถึ ง ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุ ป กรณ์ IoT สามารถอธิ บ ายได้ดัง ต่ อ ไปนี้ ผู ้ใ ช้ง านส่ ง
ค าสั่ ง เสี ย งหรื อ เลื อ กชุ ดค าสั่ งจากหน้า จอไปยัง หุ่ นยนต์
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป่ วย เมื่ อ หุ่ น ยนต์ ไ ด้รั บ ค าสั่ ง ระบบจะน า
สั ญ ญาณเสี ย ง ที่ ไ ด้รั บ เข้า สู่ ข้ ัน ตอนการรู ้ จ าเพื่ อ แปลง
เสี ยงพูดหรื อชุดคาสั่งแปลงไปเป็ นข้อความ แล้วนาไปทา
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กระบวนการแยกคาเพื่อตอบสนองกลับแก่ผูใ้ ช้งาน. เมื่อ
ได้รั บ ค าสั่ ง ที่ ผูใ้ ช้ส่ ง มา ระบบจะส่ ง ข้อ มู ล ไปที่ บอร์ ด
Arduino ผ่ า น Wi-Fi ในรู ปแบบ IP Address เมื่ อ บอร์ ด
Arduino ได้รั บ IP Address บอร์ ด จะท าการประมวลผล
และออกคาสั่งเพื่อเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ IoT ที่ เราตั้งค่าไว้ เมื่ อ
ได้รั บ สั ญ ญาณไฟฟ้ า จากบอร์ ด Arduino อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ที่ ต้ งั ค่าไว้จะตอบสนอง เปิ ด หรื อ ปิ ด ให้สอดคล้องกับ
คาสั่งใช้งานที่ผใู ้ ช้ได้เลือกไว้
ขั้นตอนที่ 4: การแสดงผลลัพธ์ (output)
ในหัวข้อนี้จะอธิ บายถึงรู ปแบบการแสดงผลลัพธ์ จาก
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมาจากข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นการแสดง
รู ปภาพและข้อความผ่านหน้าจอ การส่ งข้อความผ่าน API
และการทางานกับอุปกรณ์ IoT
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4.1.2 เป็ นหน้าแรกที่ผใู ้ ช้งานจะเปิ ดขึ้นมาเจอ โดย
มีเมนู ต่างๆให้เลือก ตรง tab menu จะมีส่วนที่เป็ น Home
,Application, Internet of things, Contact ซึ่ งแต่ละปุ่ มเมื่ อ
กดเข้าไปจะแสดงผลต่างกัน แสดงดังภาพที่ 4-4

ภาพที่ 4-4 หน้าจอที่เป็ นภาพโลโก้ของระบบ
4.1.3 ห น้ า จ อ หลั ง จากผู ้ ใ ช้ ง านเลื อกหั ว ข้ อ
application ก่ อ นหน้ า นี้ ซึ่ งหน้ า จอนี้ จะแสดงด้ ว ยกั น
ทั้งหมด 4 หัวข้อ คือ หมวดความต้องการทัว่ ไป หมวดการ
นอน หมวดอารมณ์ หมวดการเจ็บป่ วยแสดงดังภาพที่ 4-5

4. ผลการดาเนินงาน
หลัง จากออกแบบวิ ธี ก ารวิ จัย และพัฒ นา
อัล กอริ ทึ ม ส าหรั บ หุ่ น ยนต์ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป่ วยที่ มี ภ าวะ
บกพร่ องทางการพูด ผูว้ ิจยั ได้ผลการพัฒนางานวิจยั ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
จากผลการการพัฒนาโปรแกรมแสดงผลมีผลลัพธ์
การพัฒนาระบบดังนี้
4.1.1 รู ป แบบหุ่ น ยนต์ แ ละโมเดลบ้า นต้น แบบ
พร้อมแผงวงจรภายใน แสดงดังภาพที่ 4-1 , 4-2

ภาพที่ 4-5 หน้าจอ สาหรับผูป้ ่ วย และ ผูด้ ูแลในการเลือก
หมวด ทั้ง 4 หมวด
4.1.4 หน้าจอย่อยหลังจากที่เลื อกเข้าหัวข้อ ความ
ต้องการทัว่ ไป ซึ่งภายในหน้าจอนี้ จะประกอบไปด้วยอีก 8
หัวข้อย่อย ดังนี้ หิ วข้าว อาบน้ า แปรงฟั น ปั สสาวะ ปวด
อุจจาระ อยากออกนอกบ้าน อยากออกกาลังกาย อยากสระ
ผม แสดงดังภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-1 ภาพโมเดล หุ่นยนต์ สาหรับใช้สั่งการ

ภาพที่ 4-6 ตัวอย่างหน้าจอ สาหรับผูป้ ่ วย และ ผูด้ ูแล
หลังจากเลือกเข้าหมวดความต้องการทัว่ ไป

ภาพที่ 4-2 ภาพโมเดลบ้านต้นแบบ
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4.1.5 หน้ า จอย่ อ ยหลั ง จากที่ เ ลื อ กเข้ า หั ว ข้ อ
หมวดการนอน ซึ่ งภายในชิ้นงานนี้ จะประกอบไปด้วยอีก
8 หัวข้อย่อย ดังนี้ อยากนอนตะแคงซ้าย อยากนอนคว่า
อยากนอนหงาย อยากนอนตะแคงขวา อยากได้ผ ้า ห่ ม
อยากได้หมอน อยากนั่ง อยากลุกจากเตี ย ง แสดงดัง
ภาพที่ 4-7
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4.1.8 หน้าจอนี้ เป็ นหน้าจอแสดงผลหลังจากที่
ผูใ้ ช้งานได้เลือกหัวข้อย่อย ๆ ในภาพ 4.5 ถึง 4.9 หน้าจอจะ
แสดงรู ปภาพไอคอน และ ข้อความตามที่ผปู ้ ่ วยได้เลือกไว้
เพื่อแสดงให้ผูด้ ู แลได้รับทราบความต้องการของ ผูป้ ่ วย
แสดงดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4-10 ตัวอย่างหน้าจอสาหรับผูป้ ่ วย และ ผูด้ ูแล
หลังจากเลือกกิจกรรม ย่อยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
4.1.9 ส าหรั บ รู ปภาพนี้ คื อ ข้ อ ความใน social
application Line ที่แสดงผลแจ้งเตือนแก่ผดู ้ ูแล ตามหัวย่อย
ที่ผปู ้ ่ วยได้เลือก ซึ่ งข้อความต่าง ๆ จะขึ้นตามหัวข้อย่อย ๆ
เหมือนในระบบแสดงดังภาพที่ 4-11

ภาพที่ 4-7 ตัวอย่างหน้าจอ สาหรับผูป้ ่ วย และ ผูด้ ูแล
หลังจากเลือกเข้าหมวดการนอน
4.1.8 หน้ า จอย่ อ ยหลั ง จากที่ เ ลื อ กเข้ า หั ว ข้ อ
หมวดอารมณ์ ซึ่งภายในชิ้นงานนี้ จะประกอบไปด้วยอีก 8
หัวข้อย่อย ดังนี้ รู ้สึกโมโห รู ้สึกตกใจ รู ้สึกตลก รู ้สึกง่วง
รู ้สึกเสี ยใจ รู ้สึกเศร้า รู ้สึกเป็ นที่รัก แสดงดังภาพที่ 4-8

ภาพที่ 4-11 ตัวอย่างหน้าจอที่ได้รับข้อความผ่านไลน์
สาหรับผูด้ ูแลหลังจากเลือกผูป้ ่ วยเลือกกิจกรรมย่อย
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
4.1.10 หน้าจอสาหรับผูป้ ่ วยเข้าไปสั่งการเปิ ดปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ถูกตั้งค่าไว้ ในหุ่ นยนต์ จาการกดปุ่ มเพื่อ
เปิ ดปิ ดไฟ นอกจากนี้ ยงั มี การแจ้งเหตุด่วนและการเปิ ด
แอพพลิเคชัน่ เพื่อความบันเทิงอีกด้วย แสดงดังภาพที่ 4-12

ภาพที่ 4-8 ตัวอย่างหน้าจอ สาหรับผูป้ ่ วย และ ผูด้ ูแล
หลังจากเลือกเข้าหมวดอารมณ์
4.1.7 หน้ า จอย่ อ ยหลั ง จากที่ เ ลื อ กเข้ า หั ว ข้ อ
หมวดการเจ็ บ ป่ วย จะประกอบไปด้วยอี ก 8 หัวข้อ ย่อ ย
ดัง นี้ เจ็ บ คอ เป็ นหวัด ปวดท้อ ง ท้อ งเสี ย มี อ าการไอ
พะอืดพะอม เป็ นไข้ ไม่สบาย แสดงดังภาพที่ 4-9

ภาพที่ 4-9 ตัวอย่างหน้าจอ สาหรับผูป้ ่ วย และ ผูด้ ูแล
หลังจากเลือกเข้าหมวดการเจ็บป่ วย

ภาพที่ 4-12 ตัวอย่างหน้าจอที่สาหรับผูป้ ่ วย สาหรับใช้งาน
คาสั่ง เปิ ด ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้า
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5. สรุป

[2]

จากการศึ กษาและการวิ เ คราะห์ ก ารออกแบบ
พัฒนาระบบ หุ่ นยนต์ช่วยเหลือผูบ้ กพร่ องทางการสื่ อสาร
พบว่า เมื่ อได้นาหุ่ นยนต์ช่วยเหลื อทางการสื่ อสารที่ ทาง
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาเพื่อนามาทดแทนที่การสื่ อสารผ่านสมุด
ภาพ จะเห็นได้ชดั ว่า หุ่นยนต์ช่วยสื่ อความหมายนั้นมีความ
รวดเร็ วในการเข้าถึงความต้องการของผูใ้ ช้งานมากยิ่งขึ้น
ทั้งยังอานวยความสะดวกแก่ผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยในด้านต่างๆ ถือ
ว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคลเป็ นอย่างมาก เพียงแค่สถานที่ติดตั้งหุ่นยนต์
นั้น ๆ มีสัญญาณอินเตอร์ เนท ไว้สาหรับเชื่อมต่อข้อมูลได้
ตัว หุ่ น ยนต์ ก็ ส ามารถท างานได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ซึ่ งในตัว
หุ่ นยนต์ผวู ้ ิจยั ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก ๆ คือ 1.การ
ตอบสนองระหว่างหน้าจอ 2.การส่งข้อความแจ้งเตือนแก่ผู ้
แล 3.การประยุกต์การสั่งงานผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ า สามารถ
สรุ ปผลได้ว่า
5.1.1 สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ
สื่ อความหมายระหว่างผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลได้รวดเร็ วสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานดียิ่งขึ้นโดยผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งพลิ กสมุด
ภาพกลับไปกลับมาจากแบบเดิม
5.1.2 สามารถแจ้งเตือนผูด้ ูแลกรณี ผูด้ ูแลไม่ได้
อยู่กบั ผูป้ ่ วย โดยการส่ งข้อความการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิ
เคชั่น ไลน์ ทาให้ผูด้ ูแลไม่จาเป็ นต้องนั่งเฝ้าผูป้ ่ วยตลอด
หรื อสามารถไปทากิจกรรมส่ วนตัวอย่างอื่นภายในละแวก
ใกล้เคียงได้
5.1.3 อานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วย ในการใช้งาน
ไม่ตอ้ งเปิ ดหรื อแบกสมุดภาพ พร้อมทั้งยังสามารถเปิ ด ปิ ด
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่ได้ต้งั ค่าไว้ผา่ นหุ่นยนต์ โดยไม่ตอ้ งลุก
เดิน หรื อ เคลื่อนตัวไปปิ ด อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น
5.1.4 สามารถติดตามพฤติกรรมผูป้ ่ วยได้ ผูด้ ูแล
สามารถติดตามกิจวัตรผูป้ ่ วยสิ่ งใดที่ผปู ้ ่ วยต้องการบ่อย ๆ
หรื อแม้กระทัง่ เวลาการเข้าห้องที่เป็ นเวลา

[3]
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Plook Creator. (2562). “อะฟาเซีย (Aphasia) ภาวะ
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ระบบค้นหาและจัดการข้ อมูลตาแหน่ งของเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ
กรณีศึกษาเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติธนาคารออมสิน
ATM (Automatic Teller Machine) Searching and location management
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คาสาคัญ: เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ เว็บแอปพลิเคชัน บริ การ
ให้ขอ้ มูลแผนที่โลกจากกูเกิล การออกแบบโดยเน้นความเรี ยบ
ง่าย การแสดงผลที่เหมาะสมบนอุปกรณ์หลากหลายรู ปแบบ

บทคัดย่อ
ปั จจุ บั นธนาคารออมสิ นมี เครื่ องถอนเงิ นอั ตโนมัติ
หรื อเครื่ อง ATM จานวน 8,234 เครื่ องกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดูแลบารุ งรั กษาเครื่ อง ATM ยังพบปั ญหาใน
การค้ นหาต าแหน่ งของเครื่ อง ATM ของธนาคารอยู่
พอสมควร เนื่องจากส่ วนใหญ่ ยังมีการบันทึกตาแหน่ งที่อยู่
ในรู ปแบบเอกสาร Excel บางครั้ งไม่ ตรงกับข้ อมูลที่แสดง
บนแผนที่กูเกิ ล เนื่ องจากมีการตั้งชื่ อที่ไม่ เป็ นมาตราฐาน
เดียวกัน ทาให้ การค้ นหาบางครั้ งเกิดความสับสน และเมื่อมี
การย้ ายเครื่ อง ATM ไปยังสถานที่ใหม่ กไ็ ม่ ได้ มีการอัพเดท
ข้ อมูล ทาให้ ค้นหาไม่ พบในตาแหน่ งดังกล่ าว งานวิจัยนีจ้ ึง
นาเสนอระบบค้ นหา และจัดการข้ อมูลตาแหน่ งของเครื่ อง
ATM ของธนาคารออมสิ นในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชันให้
ง่ ายต่ อการใช้ งานและสามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการ
ปฏิ บัติงานได้ ถูกต้ อง และสะดวกยิ่งขึน้ โดยนาบริ การให้
ข้ อมู ล แผนที่ โลกจากกู เ กิ ล (Google Maps API) มา
ประยุกต์ ใช้ ร่ วมกับใช้ หลักการออกแบบส่ วนต่ อประสาน
กับผู้ใช้ งานระบบ ด้ วยวิธีการออกแบบโดยเน้ นความเรี ยบ
ง่ าย และเทคนิ คการแสดงผลที่ เหมาะสมบนอุ ปกรณ์
หลากหลายรู ปแบบร่ วมในการออกแบบ จากผลประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของระบบมีความถูกต้ องร้ อยละ 100 และการ
ประเมิ นความความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ ยวชาญ
พบว่ าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และผลการประเมินความ
พึ งใจของระบบโดยผู้ใช้ งาน พบว่ าอยู่ในระดับความพึ ง
พอใจมาก สรุ ปได้ ว่า ระบบที่ พัฒนาขึ ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ งาน

Abstract
At the present time, the Government Savings Bank
has 8,234 of automatic teller machine or an ATM
distributed all over the country. Our staff who are in
charge of ATM maintenance have found the problem
of ATM location searching moderately because most
of the locations are recorded in the form of Excel
documents which sometimes do not match the
information displayed on a Google Map. Since location
naming is unstandardized, it causes searching to be
confusing sometimes. Once the ATM is moved to a new
location, the information is not updated which causes
the new location cannot be found. This research
presents searching system and manages location
information of the ATM of Government Savings Bank
in the form of application website to be used easily. The
data can be used to operate correctly and more
conveniently by adapting the service of Google
(Google Maps API) which provides global map. There
are applications of the User Interface Design with an
emphasis on simplicity of design and display technique
which is proper in the design of various equipment.
From the performance evaluation of system, its
accuracy was 100 percent, the suitability evaluation of
system by an expert found that the system was on
considerably reasonable level and the satisfaction
evaluation of the users found that the system was on
level of excellent satisfaction. In conclusion, the system
is developed effectively and appropriately to be used.
Keywords: ATM, Web Application, Google Maps
API, Flat design, Responsive Web Design

1. บทนา
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
สาคัญต่อการดาเนินการธุรกิจธนาคาร ธนาคารออมสิ นจึง
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ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อการปรับปรุ งคุณภาพการดาเนิ นงาน และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้
ความสาคัญกับการให้บริ การทางการเงินอย่างทั่วถึง ซึ่ ง
เครื่ องถอนเงิ น อั ต โนมั ติ หรื อเครื่ อง ATM ช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้บริ การได้รับความสะดวกสบาย และไม่มีขอ้ จากัดใน
เรื่ อ งของเวลา ปั จ จุ บัน ธนาคารออมสิ น มี เ ครื่ อ ง ATM
จ านวน 8,234 เครื่ อง [3] โดยมี พ นั ก งานธนาคารและ
เจ้าหน้าที่ IT Outsource เป็ นผูด้ ู แล ซึ่ งพบปั ญหาในการ
ค้น หาเครื่ อ ง ATM ของธนาคาร มี ก ารตั้ง ชื่ อ ที่ ไ ม่ เ ป็ น
มาตราฐานเดี ย วกัน ท าให้ ก ารค้น หาบางครั้ งเกิ ด ความ
สับสน และเมื่อมีการย้ายเครื่ อง ATM ไปยังสถานที่ใหม่
ไม่ได้มีการอัพเดทข้อมูล ทาให้คน้ หาไม่พบในตาแหน่ ง
ดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาระบบค้นหาและจัดการข้อมูลตาแหน่ง
ของเครื่ องถอนเงิ นอัตโนมัติ กรณี ศึกษาเครื่ องถอนเงิ น
อัตโนมัติธนาคารออมสิ น เพื่อปรับปรุ งข้อมูลเดิมที่เก็บอยู่
ใ น รู ป แ บ บ ไฟล์ Excel ใ ห้ อ ยู่ ใ น รู ป แ บบ ของเว็ บ
แอปพลิเคชันโดยเชื่อมต่อกับ Google Maps API สามารถ
ค้นหาเครื่ อง ATM จากเลขประจาเครื่ อง เพื่อแก้ปัญหาจาก
การค้นหาชื่ อสถานที่ ที่ ต้ งั ชื่ อไม่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน
และสามารถค้น หาเส้ น ทางไปถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง เครื่ อ ง
ATM เมื่อต้องการเดินทางไปแก้ไขปัญหาเครื่ องขัดข้องได้
อย่างถูกต้อง
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การค านวณความสู งของจุ ดพิ กัด (Elevation Service) การ
แปลงที่อยูเ่ ป็ นพิกดั ละติจูดและลองติจูด
2.3 Design System and Flat Design
2.3.1 Design System นั้น สามารถท าได้ท้ งั ก่ อ นและ
หลัง พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ การเริ่ ม จากรู ป แบบหลัก ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ น ซึ่ งสิ่ ง ที่ ท าให้ UI ของแต่ ล ะเว็ บ ไซต์
ต่างกัน ซึ่ งหลักๆ ประกอบด้วย สี รู ปแบบของตัวอักษร
ภาพ กราฟิ ก วีดีโอ การตอบสนอง ภาษาและการสื่ อสาร
2.3.2 Flat Design คือ หลักการออกแบบที่ เข้าใจง่าย
สื่ อ สารถึ ง ผู ้ใ ช้ง านได้ทัน ที โ ดยผ่ า นองค์ป ระกอบเช่ น
รู ปภาพ ข้อความ การจัดว่างที่เรี ยบง่าย โดยเฉพาะภาพที่
เรี ยบง่ายจะถ่ายทอดข้อความออกมาได้รวดเร็ ว ภาพที่ผสม
กับไอคอนจะช่ วยเพิ่มการรั บรู ้ให้กับผูใ้ ช้งานได้ละเอียด
มากขึ้น ส่ วนไอคอนที่มีคาอธิ บายเพิ่มเติมช่วยให้ผูใ้ ช้งาน
เข้าใจสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารได้มากขึ้นและรวดเร็ วขึ้น
2.4 Responsive Web Design
2.4.1 หลักการทางานของ Responsive Web Design จะ
ใช้การกาหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS3 และ
Java ซึ่ งจะสามารถปรับขนาดของเว็บไซต์ได้อตั โนมัติตาม
ขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ ไม่จาเป็ นต้องแยกเว็บไซต์
เป็ นเวอร์ ชั น Desktop และ Mobile จะประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่ วนคือ Fluid Grid , Flexible images
and media, CSS3 Media Queries
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ดุษฏี [1] ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการ
ใช้งานเครื่ องทาธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ : กรณี ศึกษา
เครื่ อง ATM วิธีการดาเนินการคือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ท าการออก
แบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการ
รับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีระดับความสาคัญในระดับ
มาก โดยการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒ นาการปรั บ ปรุ งการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ให้
เหมาะสม
ธั ช พล [2] ได้ พ ั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ฐ านข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศประเภทแหล่ งโบราณคดี กรณี ศึ กษาแหล่ ง
โบราณคดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยพัฒนา
ข้อมูลแหล่งโบราณคดี ที่อยู่ในหนังสื อ ให้อยู่ในรู ปแบบ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ความรู้เบื้องต้ นของเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ เครื่ อง
ถอนเงินอัตโนมัติ หรื อที่เรี ยกว่า Automatic Teller Machine
: ATM) คือเครื่ องที่ช่วยอานวยความสะดวกสบายให้การ
ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น เป็ นระบบการท างานแบบ
อัตโนมัติ สามารถทาธุ รกรรมฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน
ช าระค่ า บริ การต่ า ง ๆ จนถึ ง การเติ ม เงิ น ค่ า บริ การ
สาธารณูปโภค
2.2 Google Maps API สาหรับพัฒนา Web Application
และ Mobile Application (Android, iOS) ไว้ส าหรั บเรี ยกใช้
แผนที่และชุด Service ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้ เช่น
การนาทางจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง (Directions Service)
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ดิจิตอล ทางานร่ วมกับเครื่ องมือส่ วนต่อประสาน Google
Map API ในการแสดงต าแหน่ ง แหล่ ง โบราณคดี ใ นภู มิ
ตะวันตกผ่านทางการค้นหาข้อมูลจากระบบ
ศศิชา [4] ได้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ ยว
และเดินทางแสดงตาแหน่งโดยส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ของแผนที่ กูเ กิ ล วิ ธีการด าเนิ นการ คื อ พัฒ นา
เว็ บ ไซต์ ที่ ส ามารถแสดงเส้ น ทางจากจุ ด ต้ น ทางและ
ปลายทางที่ตอ้ งการค้นหาและสามารถแสดงรายชื่ อของ
อุทยานแห่ งชาติ ได้มีการใช้เทคนิคการปั กหมุดบนแผนที่
(Custom Marker) และการประยุกต์ใช้จุดบนเส้นทางที่อยู่
ระหว่ า งต้น ทางและปลายทาง (Waypoint) ซึ่ งผู ้วิ จัย จะ
นามาปรั บใช้ในส่ วนของการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ค้นหาเส้นทาง เพื่อที่ผใู ้ ช้สามารถนาเอาข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นหานี้ไปใช้ประโยชน์ได้
Paul and Ionel [7] ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ส าหรั บ อ านวยความสะดวกด้า นการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น ให้ ส ามารถเข้า ถึ งด้ว ยระยะทางที่ ส้ ั น ที่ สุ ด ทั้ง นี้
ขึ้นอยู่กบั สภาพของยานพาหนะและสิ่ งกีดขวางบนถนน
โดยการสร้างระบบที่ใช้เทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศโรมาเนียระบบส่วนกลางนี้ช่วย

3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.2.1 ผัง งานของระบบค้ น หาและจั ด การข้ อ มู ล
ตาแหน่งของเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

จากภาพที่ 1 เริ่ มต้นจากการกรอกข้อมูลเครื่ อง ATM
ที่ตอ้ งการ จากนั้นทาการตรวจสอบข้อมูลว่าพบหรื อไม่ ถ้า
ไม่พบให้ทาการตรวจสอบข้อมูลและทาการค้นหาใหม่อีก
ครั้ง ถ้าพบข้อมูลจะแสดงรายการเครื่ อง ATM ตามเงื่อนไข
ที่ ไ ด้ก รอกข้อ มู ล ข้า งต้น หลัง จากนั้น สามารถเลื อ กท า
รายการที่ตอ้ งการต่อไป คือ 1) รายงานเครื่ อง ATM เพื่อ
เป็ นการออกรายงาน และ 2) การบัน ทึ กสถานะเครื่ อง
ATM สาหรับการเพิม่ แก้ไข ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ออกแบบส่ ว นต่ อ ประสานกับ ผู ้ใ ช้ (UX/UI)
ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ระบบค้นหาเครื่ อง
ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ โดยท าการออกแบบโครงร่ าง
(Wireframe) โดยแต่ละหน้ากาหนดการทางานและข้อมูล
ที่ จ ะแสดงผล โดยใช้ห ลักการ Design System and Flat
Design เพื่อช่วยให้ประสบการณ์ของผูใ้ ช้ระบบ ที่เข้ามา
ใช้บริ การผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกัน ภายใต้ แบรนด์
ขององค์กร ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 1: ผังงานโดยรวมของระบบค้นหาและจัดการข้อมูล
ตาแหน่งของเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ

3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1.1 รวบรวมข้อมูลปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา
ข้อมูลและพิกดั สถานที่ต้งั เครื่ อง ATM พบว่า
3.1.1.1 การจัดเก็บไฟล์เอกสารข้อมูลของเครื่ อง
ATM ในปัจจุบนั เป็ นรู ปแบบนามสกุล .xlxs
3.1.1.2 ข้อมูลเครื่ อง ATM และข้อมูลพิกดั ของ
เครื่ อง ATM มีการเก็บไฟล์แยกกัน
3.1.1.3 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารจั ด เก็ บ
ไฟล์ขอ้ มูลแยกกันซึ่งส่งผลให้ขอ้ มูลไม่ตรงกัน
3.1.1.4 การตั้งชื่อเครื่ อง ATM ไม่เป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน ทาให้ไ ม่ สามารถค้นหาพิ กัด สถานที่ ติดตั้งของ
เครื่ อง ATM ได้
3.1.2 ศึ กษาการทฤษฎี ที่นามาประยุกต์ใช้พฒ
ั นา
ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
จัดการระบบฐานข้อมูล เป็ นต้น
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3.4 การทดสอบระบบ
3.4.1 กาหนดเงื่อนไขการทดสอบระบบ เพื่อทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของระบบในด้าน ต่าง ๆ
3.4.2 พัฒนาแบบประเมิน กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ าย
บริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 5 ท่ า น ประเมิ น ความ
เหมาะสมของระบบ โดยเนื้อหาการประเมินแบ่งออกเป็ น
4 ด้าน คือ ด้านความสามารถของระบบ ด้านความถูกต้อง
ของการทางาน ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ และพนั ก งานระดั บ
ปฏิ บัติ ก ารฝ่ ายบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 15 ท่ า น
ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบ โดยเนื้ อ หาแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ด้าน คื อ ด้านประสิ ท ธิ ภาพ ด้านการติ ด ต่ อ
ระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ
3.5 การสรุปผลการวิจัย
ประเมิ นระบบค้นหาและจัดการข้อมู ลต าแหน่ งของ
เครื่ องถอนเงิ น อัต โนมัติ ซึ่ งประกอบด้วยสถิ ติ ใ นการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง คือ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย t-test และการแปลความหมายทางสถิติในการวิจยั

ภาพที่ 2: ส่วนการค้นหาข้อมูล

4. ผลการดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 3: ส่วนการบริ หารจัดการข้อมูล
3.2.3 ออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) โดยสร้าง
Context Diagram และ Data Flow Diagram แสดงวิ ธี การ
ไหลข้อมูลภายในระบบ ออกแบบแผนผัง Flow Chart การ
ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ อ อ ก แ บ บ ER-Diagram แ ส ด ง
ความสั ม พัน ธ์ ข องระบบ และ Data Dictionary อธิ บ าย
รายละเอียดของตาราง
3.3 การพัฒนาระบบ
3.3.1 การน าแผนที่ จ าก Google Maps มาพั ฒ นา
ส าหรั บ ใช้ ง านบนเว็ บ ไซต์ ท าได้โ ดยลงทะเบี ย นขอ
Google Maps API Key เพื่อนาคีย ์ ที่ ได้มาใช้งานสาหรั บ
การดึงข้อมูลจาก Google Map
3.3.2 การสร้ างส่ วนติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ ง านและโครงสร้ า ง
เว็บไซต์ ดาเนิ นการสร้างระบบ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผน
ออกแบบไว้ข้างต้น โดยใช้โปรแกรม Visual Studio เพื่ อ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน และใช้โปรแกรม NetBeans
สาหรับจัดการฐานข้อมูลและโครงสร้างเว็บไซต์

4.1 ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบในส่วนการค้นหาข้อมูลและตาแหน่ง
เครื่ อง ATM ส่ วนบริ หารจัดการข้อมูล ส่ วนบันทึกข้อมูล
การปฏิบตั ิงาน และส่ วนบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานระบบ ซึ่ ง
ได้ ผ ลลัพ ธ์ ใ นการแสดงผลในรู ปแบบ Desktop และ
Mobile ดังภาพที่ 4-7

ภาพที่ 4: ส่วนการค้นหาข้อมูลแสดงผลผ่าน Desktop
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4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ ดังนี้
1. การค้นหาชื่ อสถานที่ 2. การแสดงตาแหน่ งตามเงื่ อนไข
3. การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล และ 4. การสร้างรายงานผลการ
ค้นหา พบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 100
4.3 ผลการประเมิ นความเหมาะสมและประเมิ น
ความพึงพอใจผู้ใช้ งาน
4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ภาพที่ 5: ส่วนการบริ หารจัดการข้อมูลแสดงผลผ่าน Desktop

ด้านความเหมาะสม
ความสามารถของ
ระบบ
ความถูกต้องของการ
ทางาน
การติดต่อระหว่าง
ระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
ความปลอดภัยของ
ระบบ

̅
𝒙

S.D.

t

Sig.

4.43

0.54

4.36

0.02

4.68

0.36

5.25

0.01

4.31

0.56

3.35

0.03

4.35

0.54

3.77

0.06

ตารางที่ 1 แสดงความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีต่ อด้าน
ความเหมาะสมของระบบ ทั้งด้านความสามารถของระบบ
การติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบและความปลอดภัย
ของระบบ ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ซึ่ งผลการประเมิ นเฉลี่ ยมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ประเมินเท่ากับ
4.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีค่า sig น้อยกว่า
0.05 ซึ่ งสามารถสรุ ปผลได้ ว่ า ระบบที่ พ ัฒ นามี ค วาม
เหมาะสมมาก โดยยอมรั บ 𝐻1 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าระบบมี
ความเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้งานได้
4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งานทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ 6: ส่วนการค้นหาข้อมูล แสดงผลผ่าน Mobile

ด้านความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพ
การติดต่อระหว่างระบบ
กับผูใ้ ช้ระบบ
ความปลอดภัยของระบบ

ภาพที่ 7 : ส่วนการบริ หารจัดการข้อมูล แสดงผลผ่าน Mobile
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̅
𝒙

S.D.

4.45

0.51

t
7.22

Sig.
0

4.51

0.61

5.94 0.01

4.11

0.74

3.09 0.17
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ตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ นถึ งความพึ ง พอใจด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพระบบ การติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
และความปลอดภัยของระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
ผูใ้ ช้งานใน 3 ด้าน เท่ ากับ 4.36 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.62 ค่า sig น้อยกว่า 0.05 ซึ่ งสามารถสรุ ปผลได้ว่า
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบที่พฒั นาขึ้นในระดับความ
พึ งพอใจมาก โดยยอมรั บ 𝐻1 ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่ าระบบ
สามารถตอบสนองการใช้งานและน าข้อมู ลไปใช้งานได้
อย่างถูกต้อง

NCCIT2020

ประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดงานวิจยั ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่ ง
จากผลการวิ จัย มี ข้อ เสนอแนะว่ า ควรพัฒนาระบบให้มี
ความเชื่ อมโยงกับระบบจัดการข้อมู ลอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการทางาน ได้อย่างครบ
คลุม และมีประสิ ทธิภาพการทางานที่มากยิ่งขึ้น
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น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้ใ นการปฏิ บัติ ง านได้ถู ก ต้อ ง และ
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ระบบลาออนไลน์ โดยประยุกต์ ใช้ การแจ้ งเตือนผ่าน Line
Online Leave System by Applying Line Notification
นาถยา จันทรั งสีวรกุล Nattaya Jantarangsiworakul)1 และธนพล เจนสุทธิ เวชกุล (Tanapon Jensuttiwetchakul)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1
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บทคัดย่อ

hypotheses. The results indicated that system's

งานวิ จั ย นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบลางาน
ส าหรั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยระบบสามารถ
อานวยความสะดวกให้ กับเจ้ าหน้ าที่ ทาให้ สามารถลางาน
ได้ สะดวกและรวดเร็ วมากขึน้ รวมถึงช่ วยให้ กรมสามารถ
ลดปริ มาณการใช้ ทรั พยากรกระดาษและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารจัดการการลา
นอกจากนีย้ ังมีการประยุกต์ ใช้ Line Notify ในการแจ้ ง
เตื อ น เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถรั บ รู้ ผลการลาได้ อ ย่ าง
รวดเร็ วมากขึน้ ซึ่ งมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่ างด้ วยวิธีการสุ่ม
ตามความสะดวก และใช้ One Sample t-test เป็ นสถิติใน
การทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัย สรุ ปได้ ว่า การรั บรู้ ถึง
ประโยชน์ ที่จะได้ รับของผู้ใช้ งาน และการรั บรู้ ถึงความง่ าย
ในการใช้ งานของผู้ใช้ งานระบบมากกว่ าร้ อยละ 80 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ระบบลา Line Notification การรับรู ้ถึงประโยชน์
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน

perceived usefulness and perceived ease of use are
more than 80 percent with statistical significance at
the level of 0.05.
Keyword: Leave System, Line Notification, Perceive
Usefulness, Perceive Ease of Use.

1. บทนา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม [1] กาหนดแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะ
ทางด้านดิจิทลั เพื่อก้าวสู่ ยุคกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.0
โดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการทางาน และข้อมูลให้เป็ น
ระบบดิ จิ ทั ล ด้ ว ยมาตรฐานและภาษาสากล ซึ่ งงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของบุ ค ลากรเจ้ า หน้ า ที่ ก็ ค วรน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการบุคลากร
เช่นกัน เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ในปั จจุบนั การลาของเจ้าหน้าที่เป็ นการกรอกข้อมูลลง
แบบฟอร์มเอกสารใบลาของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และจัดส่ง
ใบลาให้ ผู ้มี อ านาจชั้นเหนื อขึ้ น ไปเพื่ อ พิ จารณาอนุ ญ าต
การลา รวมถึงให้ส่วนราชการรายงานจานวนวันลา เพื่อใช้
ประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งการใช้
แบบฟอร์ ม เอกสารใบลาท าให้ ใ ช้เ วลานานในการเดิ น
เอกสาร การรายงานใช้ระยะเวลานาน การตรวจสอบวันลา
ไม่ สามารถท าได้ด้วยตนเอง เกิ ดการล่ าช้าในการค้น หา
เอกสารใบลา รวมถึ ง ในการดาเนิ นโครงการหรื อพัฒนา
ระบบนั้น จ าเป็ นต้องจัดทากรอบคาขอด าเนิ นโครงการ
คาของบประมาณ จัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลานาน
และต้องใช้งบประมาณของส่วนราชการในการดาเนินการ

Abstract
The objective of this research is to develop a leave
system for Department of Industrial Works. The
system can facilitate the staff to do the process easier
and faster than before. Moreover, it can help the
organization to reduce paper usage and enhance the
efficiency of leave management.
In addition, Line Notify was applied in notification
process, which can help staffs to recognize the leave
much faster than traditional way. Convenient
Sampling was used for selecting the sample group.
One Sample t-test was used to test research
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จากการศึกษาและปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาระบบ
ลาออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที่ให้
มี การด าเนิ นการที่ สะดวกเร็ วมากขึ้ น ลดปริ มาณการใช้
ทรัพยากรกระดาษ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
วันลา นอกจากนี้ เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาสามารถรับรู ้การลา
ของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สามารถรับรู ้ผลอนุมตั ิการลาได้
อย่างรวดเร็ วจะต้องมีการแจ้งเตือนให้ทราบ โดยประยุกต์
ใช้กบั การแจ้งเตือนผ่าน Line
เจ้ า น้ าท

บัญ ชี ไ ลน์ ห รื อกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ผ่ า นทาง API โดยหลัง จาก
การเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์ วิสแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือน
จากบัญชีทางการของ Line Notify โดยสามารถเชื่อมต่อกับ
บริ การที่หลากหลาย และสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่ม
ได้ดว้ ย ซึ่ งบริ การหลัก ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้แก่ GitHub,
IFTTT หรื อ Mackerel เป็ นต้ น ทั้ ง นี้ สามารถใช้ Line
Notify เพื่อแจ้งสถานะการออนไลน์ไปอีกระบบปลายทาง
ได้ จึงทาให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งการใช้งานของ Line
Notify จะมี รู ป แบบดัง นี้ คื อ ต้อ งสร้ า ง Token ของบัญชี
ไลน์ก่อน จากนั้นใช้ Token เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน
2.2 แบบจาลองการยอ รั บเทคโนโลย ( Technology
Acceptance Model: TAM)
การใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี เพื่ออธิ บาย
ถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลและได้รับ
การพิสูจน์ว่าการรั บรู ้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการ
รับรู ้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายเป็ นปัจจัยที่
สาคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับและนาไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ของแต่ละบุคคล

ผ้ อาน ยการกลุ่ /ส่ น เจ้ า น้ าท ่ ายบร าร ผ้ อาน ยการกอง/ นย์

เริ่ มต้น

จัดทาเอกสารการลา

No
เสนอเอกสารการลา

ให้ความเห็นชอบ Yes
ขั้นต้น

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

No

Yes
ตรวจสอบ
สิ ทธิ การลา

No

Yes
ตรวจสอบ
จานวนวันลา

No

Yes
เสนอเอกสารการลา

Yes

พิจารณาอนุมัติ

No

Yes

บันทึกข้อมูลและ
จัดเก็บเอกสารการลา
ทราบผลอนุมัติการลา
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การรั บร้ ประโยชน์
การใช้

ตั แปร
ภายนอก

แจ้งผลอนุ ม ตั ิการลา

ทั นคต
ต่ อการใช้

ค า ตังใจ
ในการใช้

การใช้ งานจรง

การรั บร้ ค า ง่ าย
ในการใช้

จบ

ภาพท 2: แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
การศึ กษาของ Davis [3] ได้ใช้ทฤษฎี แบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใหม่
พบว่า การรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู ้ความง่ายใน
การใช้งาน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้งานหรื อพฤติกรรม และ
พบว่าการที่ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อไม่
นั้ น เป็ นเพราะการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โภคในเรื่ องการรั บ รู ้
ประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี จึงสรุ ป
ได้ว่า แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงการ
รั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ( Perceived Usefulness) และการรั บ รู ้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ส่ งผลต่อ
พฤติ กรรม ความต้องการใช้งาน และท้ายที่ สุดทาให้ เกิ ด
ความตั้งใจในการใช้งานระบบที่แท้จริ ง

ภาพท 1: Swimlane Diagram แสดงขั้นตอนการทางานแบบเดิม
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ คือ การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ (Perceived Usefulness: PU) มี ค่ า
มากกว่าร้อยละ 80 และการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
(Perceived Ease of Use: PEOU) มีค่ามากกว่าร้อยละ 80

2. ทฤษฎและงาน จัยทเกย ข้อง
ในการพัฒนาระบบลาออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้ง
เตือนผ่าน Line ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 Line Notify
Line Notify [2] เป็ นบริ การของแอปพลิเคชันไลน์ที่ให้
สามารถส่ งข้อความการแจ้งเตือนจากเซอร์ วิสต่าง ๆ ไปยัง
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ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาการ
ลาของเจ้าหน้าที่แบบเดิม ศึกษาเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ รวมถึงศึกษาโครงสร้างของระบบงานใหม่
เพื่อนาออกแบบกระบวนการทางานของระบบ โดยใช้การ
แจ้งเตือนผ่าน Line เข้ามาประยุกต์ ใช้รวมกัน ซึ่งใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการทางานของเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.3 งาน จัยทเกย ข้ อง
จากงานวิ จั ย ของ A.MohanaPriya, G.Shyamala,
R.Dharshini [4] ได้ พ ั ฒ นาระบบการลาออนไลน์ ซ่ ึ งมี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยมีการจัดการเพื่อบันทึกข้อมูลการ
ลาใน Mobile HRM ซึ่ งเป็ นแอปพลิ เคชั่ น ที่ ใช้ ง าน
อินทราเน็ต สามารถเข้าถึงได้ท้งั องค์กร มีเป้าหมายเพื่อใช้ลด
ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน โดยผูว้ ิจยั ออกแบบด้วย Data
Flow Diagram และพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
่ ผลจากการ
พัฒนาระบบ คือ Mobile HRM ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและช่วยลดระยะเวลาในการขอลาผ่านทางออนไลน์
และได้รับการอนุมตั ิจากเจ้าหน้าที่ระดับสู ง
จ ากง าน วิ จั ย ข อ ง Pilawan Kongtongnok, Pijitra
Jomsri [5] ผูว้ ิจยั พบว่า Internet of Things เป็ นแนวคิดของ
การตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
ท างานร่ วมกั บ เซ็ นเซอร์ ในการตรวจสอบการใช้
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึ ง มี การแจ้งเตื อนผ่านทาง Line ซึ่ งเป็ น
การจัดการแบบเรี ยลไทม์ สาหรั บการตรวจสอบโดยใช้
เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว PIR ระบบใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด
และกล้องวงจรปิ ด เพื่อตรวจสอบเมื่อมีผใู ้ ช้ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้อยู่ในตารางเรี ยน ระบบจะแจ้งเตื อน
ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ Line ให้กบั ผูด้ ูแลระบบ ผลการวิจยั
พบว่ า ระบบจะท าการตรวจสอบและแจ้งเตื อนผ่านทาง
Line ให้กบ
ั ผูด้ ูแลระบบ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบ
และแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วเพราะสามารถแจ้งเตือนและ
ตรวจสอบแบบเรี ยลไทม์

เจ้ า น้ าท

ผ้ อาน ยการกลุ่ /ส่ น

ผ้ อาน ยการกอง/ นย์

Admin

แจ้งเตื อน
ข้อมูลการลา

แจ้งเตื อนข้อมูล
การพิจารณาขั้นต้น

บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
ผูใ้ ช้งาน

กาหนดสิ ทธิ
เจ้าหน้าที่

Yes
ค้นหาข้อมู ลก ารลา
ของเจ้าหน้าที่

Yes
ค้นหาข้อมู ลก ารลา
ของเจ้าหน้าที่

แก้ไข/ลบข้อมูล
เจ้าหน้าที่

แสดงข้อมูลการลา
ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ข้อมูลการลา
No Yes No ให้ความเห็น
ขั้นต้น
แก้ไข
Yes
ข้อมูลการลา

แสดงข้อมูลการลา
ของเจ้าหน้าที่

แก้ไข/ลบ
ข้อมูลการลา

เริ่ มต้น
No

ตรวจสอบ
ผูใ้ ช้งาน

Yes
ค้นหา
ประวัติการลา
บันทึก
ข้อมูลการลา

ตรวจสอบ
ผูใ้ ช้งาน

No

No

No

พิจารณา
อนุม ัติ
Yes

จัดทารายงาน
สรุ ปวันลา
A

A

แสดงข้อมูลการลา

ยืนยัน Yes
ข้อมูลการลา
No
ลบข้อมูลการลา

แจ้งผลการอนุ มตั ิ
จบ

A

ภาพท 4: Swimlane Diagram แสดงขั้นตอนการทางานระบบลา
ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้ระบบลาออนไลน์ได้ผ่าน
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลการลา
จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line ไปยังผูอ้ านวยการกลุ่มเพื่อให้
ความเห็นขั้นต้น จากนั้นจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line ไปยัง
ผูอ้ านวยการศูนย์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เมื่อผูอ้ านวยการศูนย์
อนุ มัติ เ รี ย บร้ อยแล้ว จะมี การแจ้งเตื อ นผ่าน Line ไปยัง
เจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งผลการลา
3.2 การพัฒนาระบบ
การพั ฒ นาระบบ ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นรู ปแบบเว็ บ
แอพพลิเคชัน่ ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกใน
การเข้าใช้ระบบ โดยได้จดั เตรี ยมเครื่ องแม่ข่ายสาหรับการ
บริ การเวิลด์ไวด์เว็บ เครื่ องแม่ข่ายสาหรับบริ การฐานข้อมูล
ระบบบริ หารจัดการฐานข้อมู ล เครื่ องลูกข่าย โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ASP และเครื่ องมือที่ใช้ในการแจ้งเตือน
ได้ แ ก่ Line Notify โดยสร้ า ง Token เพื่ อ รั บ ข้ อ ความ มี

3. ธดาเนนงาน จัย
ในการพัฒนาระบบลาออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้ง
เตือนผ่าน Line มีข้นั ตอนในการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การ ึกษาและ เคราะ ์ ระบบ

ภาพท 3: กรอบแนวคิดกระบวนการทางานของระบบ
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ขั้นตอนการดาเนินลงทะเบียน เพื่อรับบริ การแจ้งเตือนผ่าน
ทาง LINE รายละเอียดดังนี้

NCCIT2020

ผูพ้ ฒั นาพัฒนาระบบโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของ
เมนู การทางานของผูใ้ ช้งานระบบสาหรั บเจ้าหน้าที่ และ
ส่ วนของเมนู การทางานสาหรั บ ผูด้ ู แลระบบและผูม้ ี สิทธิ
เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
4.1.1 เมนู บัน ทึ กข้อ มู ล การลา เป็ นส่ วนที่ บันทึ ก
จัดเก็บข้อมูลการลาของเจ้าหน้าที่
4.1.2 เมนู ค้นหาข้อมูลการลา สามารถค้นหาข้อมูล
การลาในปี งบประมาณของตนเองได้ผา่ นระบบ
4.1.3 เมนูบนั ทึกข้อมูลไปราชการ เนื่องจากไม่ได้ลง
เวลาเข้า – ออกในการปฏิบตั ิงาน
4.1.4 เมนู คน้ หา/แก้ไขข้อมูลไปราชการ เมื่อมีการ
บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรื อต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
4.1.5 เมนู ความคิดเห็นผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น (ผส.,
ผก.) เป็ นรายการข้ อ มู ล การลาที่ ร อการพิ จ ารณาจาก
ผูอ้ านวยการส่ วน เมื่อมีเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลการลา เพื่อ
เสนอความเห็นชอบขั้นต้น
4.1.6 เมนูอนุญาตวันลา (ผอ.) เป็ นรายการข้อมูลการ
ลาที่รอการพิจารณาจากผูอ้ านวยการกอง เมื่อผูอ้ านวยการ
ส่วนพิจารณาเห็นชอบการลาของเจ้าหน้าที่ข้นั ต้น
4.1.7 เมนู รายงานสรุ ปวันลา เป็ นส่ วนที่ สามารถ
จัดทารายงานสรุ ปข้อมูลการลาในรู ปแบบต่าง ๆ
4.1.8 การแจ้งเตือนผ่าน Line โดยจะมีขอ้ ความแจ้ง
เตือนผ่าน Line Notify

ภาพท 5: การบันทึกข้อมูลรหัส Token
เข้าสู่ระบบบัญชีของแอพพลิเคชัน่ Line เลือกเมนูหน้า
ของฉัน กดเลือกออก Token ใส่ ชื่อ Token การแจ้งเตือน
เป็ น “DIW” และเลือกการส่ งเป็ น “รับการแจ้งเตือนแบบ
ตัวต่อตัวจาก Line Notify” จากนั้นเข้าระบบบันทึกข้อมูล
Token สาหรับเจ้าหน้าที่ ในการบันทึกข้อมูลรหัส Token
เพื่อรับการแจ้งเตือน
3.3 การทดสอบระบบและการประเ นผล
การทดสอบระบบและการประเมิ น ผล เป็ นการ
ตรวจสอบการทางานของระบบและความถูกต้องของข้อมูล
ว่าระบบสามารถทางานตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบระบบขั้นอัลฟ่ า
เป็ นการทดสอบการทางานของระบบโดยผูพ้ ฒั นา และการ
ทดสอบขั้น เบต้ า เพื่ อ ทดสอบคุ ณ ภาพของระบบ คื อ
กาหนดให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้ลองใช้งานระบบที่
ได้ดาเนิ นการติดตั้งไว้ เพื่อดูว่าระบบสามารถใช้งานได้ดี
หรื อไม่ โดยมีมาตรฐานการประเมิน 5 ระดับ ตามรู ปแบบ
ของ Likert’s Scale และกาหนดให้ผูใ้ ช้งาน จานวน 20 คน
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ เนื่องจากทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้งาน ได้รับอิทธิ พลจากการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากเทคโนโลยีและการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ โดยมี มาตรฐานการประเมิ น 7 ระดับ ตามรู ปแบบ
ของ Likert’s Scale

ภาพท 7: หน้าจอการแจ้งเตือนผ่าน Line
ซึ่ งจะมี ข้อความแจ้งเตื อนเมื่ อมี การด าเนิ นการ ดังนี้
1) ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ส่ วน จะได้รับข้อความแจ้งเตือน เมื่อ
เจ้าหน้าที่ ลูกส่ วนมี การบันทึ กข้อมูลการลา เพื่อพิจารณา
เห็นชอบการลาขั้นต้น 2) ผูอ้ านวยการกอง/ศูนย์ จะได้รับ
ข้อความแจ้งเตื อน เมื่ อผูอ้ านวยการกลุ่ ม/ส่ วน พิ จารณา
เห็ น ชอบการลาของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นขั้น ต้น เพื่ อ พิ จ ารณา

4. ผลการดาเนนงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ภาพท 6: หน้าจอเมนูหลักของระบบ
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อนุญาตการลา และ 3) เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือน
เมื่อผูอ้ านวยการกลุ่ม/ส่ วน พิจารณาอนุญาตการลา หรื อไม่
อนุญาตการลา
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.2.1 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของระบบ เพื่ อ
ทดสอบคุณภาพของระบบ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ One Sample t-test
มีผลการประเมินตามหัวข้อ ดังนี้
ตารางท 1: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเ น

̅
𝑿

Sig.

1. ด้ านค า สา ารถของระบบตรงตา ค า ต้ องการของผ้ ใช้
1. 1 สามารถกาหนดสิ ทธิผูใ้ ช้ในระดับต่าง ๆ ได้
4.6 0.07
1.2 ความสามารถในการนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ
4.8 .016*
1.3 ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล
4.8 .016*
1.4 ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
4.8 .016*
1.5 ความสามารถของระบบในภาพรวม
4.8 .016*
2. ด้ านค า ถกต้ องของระบบ
2.1 ความถูกต้องของในการจัดประเภทของข้อมูล 4.8 .016*
2.2 ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล
4.8 .016*
2.3 ความถูกต้องในการปรับปรุ งข้อมูล
4.6 .070
2.4 ความถูกต้องในการนาเสนอข้อมูล
4.8 .016*
2.5 ความถูกต้องของ Function โดยรวม
4.6 .070
3. ด้ านค า เ าะส ในการใช้ งานระบบ
3.1 ความเหมาะสมของกราฟฟิ ก
3.2 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยรวม
3.3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
3.4 ความเหมาะสมของรู ปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้
3.5 ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม

4.2
4.8
4.8
4.8
4.6

.621
.016*
.016*
.016*
.070

จากค่าสถิติในตารางที่ 1 พบว่า รายการประเมิ นที่ มีค่ า
Sig. น้อยกว่า .05 ด้านความสามารถของระบบตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ได้แก่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ด้านความถู กต้อง
ของระบบ ได้แก่ 2.1, 2.2, 2.4 ด้านความเหมาะสมในการใช้
งานระบบ ได้แก่ 3.2, 3.3, 3.4 ด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ได้แก่ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 และด้านความปลอดภัยของระบบ
ได้แก่ 5.1, 5.3, 5.4 ตามลาดับ สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึ ง
พอใจของผู ้ เ ชี่ ยวชาญที่ มี ต่ อ ระบบลาออนไลน์ โ ดย
ประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ .05
4.2.1 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของระบบ เพื่ อ
ประเมิ นความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ โดยผูใ้ ช้งาน
จานวน 20 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ One
Sample t-test มีผลการประเมินตามหัวข้อ ดังนี้
ตารางท 2: ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้งาน

t

2.449
4.000
4.000
4.000
4.000

รายการประเ น
4.000
4.000
2.449
4.000
2.449
0.535
4.000
4.000
4.000
2.449

4. ด้ านประสทธภาพของระบบ

4.1 ความเร็ วในการทางานในภาพรวม
4.2 ความเร็ วในดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล
4.3 ความเร็ วในการสื บค้นข้อมูล และแสดงผลลัพธ์
4.4 ความเร็ วในการบันทึก ปรับปรุ งข้อมูล
4.5 ความเร็ วในการนาเสนอข้อมูล
5. ด้ านค า ปลอดภัยของระบบ
5.1 การกาหนดและตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้งาน
5.2 การใช้งานตามระดับสิ ทธิที่กานหด
5.3 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
5.4 ความปลอดภัยของระบบโดยรวม

4.4
4.8

.178
.016*

1.633
4.000

4.8
4.8

.016*
.016*

4.000
4.000

4.4

.016*

1.633

4.8
4.6

.016*
.070

4.000
2.449

4.8
4.8

.016*
.016*

4.000
4.000
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̅
𝑿

Sig.

t

1. ด้ านการรับร้ ถึงประโยชน์ ทจะได้ รับ (Perceived Usefulness)
1.1 ระบบลาทาให้สามารถลางานได้เร็ วขึ้น
6.15 .002*
1.2 ระบบลาจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลา 6.05 .009*
1.3 ระบบลาจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิผลในการลา
5.85 .112
1.4 ระบบลาจะช่วยให้การลางานสะดวกมากขึ้น 6.45 .000*
1.5 ผูใ้ ช้พบว่าระบบมีประโยชน์ต่อการทางาน
6.30 .001*
2. ด้ านการรับร้ ถึงค า ง่ ายในการใช้ งาน (Perceived Ease of used)

3.667
2.932
1.667
7.447
3.907

2.1 ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้การใช้งานระบบลาได้ง่าย 6.00 .013*

2.757

2.2 ผูใ้ ช้สามารถค้นหาสิ่ งที่ตอ้ งการได้ง่าย
2.3 การสื่ อสารระหว่างผูใ้ ช้งานกับระบบชัดเจน
และเข้าใจง่าย
2.4 ผูใ้ ช้พบว่าการใช้งานระบบลาชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
2.5 ผูใ้ ช้พบว่าสามารถมีทกั ษะในการใช้งาน
โดยง่าย
2.6 ผูใ้ ช้พบว่าสามารถใช้งานระบบลาได้ง่าย

4.189

6.15 .000*
6.25 .000*
6.10 .002*
6.30 .000*
6.35 .000*

4.551
3.490
5.480
5.713

จากตารางค่ าสถิ ติ พบว่ า รายการประเมิ นที่ มี ค่ า Sig.
น้อยกว่า .05 ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ 1.1,
1.2, 1.4, 1.5 และด้านการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ ายในการใช้งาน
ได้แก่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ตามลาดับ สามารถสรุ ปได้ว่า
ความพึ งพอใจของผู ้ใช้งานที่ มี ต่ อระบบลาออนไลน์ โดย
ประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ .05
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ทั้ง นี้ ผลประเมิ น การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ และ
การรั บ รู ้ ค วามง่ า ยในการใช้ง านของเจ้าหน้าที่ ผู ้ใ ช้ง าน
ระบบ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้งานหรื อพฤติ กรรมและ
ความต้อ งการใช้ข องผู ้ใ ช้ง าน โดยหากมี ก ารใช้ร ะบบ
สารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ระบบสารสนเทศที่มี
การพัฒ นาขึ้ น มาใหม่ น้ ั น ช่ ว ยอ านวยความสะดวกใน
การทางานและช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
จะเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ และน าไปสู่
การใช้งานจริ งของผูใ้ ช้งาน

5. สรุป
การพัฒนาระบบลาออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้ง
เตื อนผ่าน Line เป็ นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลการลา
ค้นหาข้อมูลการลา แสดงข้อมูลการลา บันทึ กข้อมูลไป
ราชการ อนุมตั ิการลา แสดงรายงานสรุ ปการลา เพื่ออานวย
ความสะดวกในการลาให้กบั ข้าราชการ และผูบ้ งั คับบัญชา
ให้สามารถดาเนินการได้สะดวกขึ้น เร็ วมากขึ้น ลดปริ มาณ
การใช้ทรั พยากรกระดาษ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการวันลา นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชายังสามารถ
รับทราบการลาของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สามารถทราบ
ผลอนุ มตั ิการลาได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากมีการแจ้งเตือน
ให้ทราบ โดยประยุกต์ใช้กบั การแจ้งเตือนผ่าน Line
ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบลาออนไลน์
โดยประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line มีผลการประเมิน
ดั ง นี้ ความพึ ง พอใจของผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ระบบลา
ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนผ่าน Line มากกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ .05 และผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานการรั บรู ้ ถึ งประโยชน์ ที่ จะได้รั บของ
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้งานระบบ พบว่า การใช้งานระบบลาช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลในการลามีค่า Sig. มากกว่า .05 นอกจากนั้นได้
ค่ าสถิ ติ ทดสอบ Sig. น้ อยกว่ า .05 ทุ กรายการ จึ งท าการ
ปฎิ เสธ H0 และยอมรั บ H1 สามารถสรุ ปได้ว่า การรั บรู ้ ถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับของเจ้าหน้าที่ผูใ้ ช้งานระบบมากกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05
และผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู ้ถึงความง่ายในการ
ใช้ง านของเจ้า หน้ า ที่ ผู ้ใ ช้ง านระบบ พบว่ า ได้ค่ า สถิ ติ
ทดสอบ Sig. น้อยกว่า .05 ทุกรายการ จึงทาการปฎิเสธ H0
และยอมรั บ H1 สามารถสรุ ปได้ว่า การรั บรู ้ ถึงความง่าย
ในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้งานระบบมากกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งการใช้
มาตรฐานการประเมิน 7 ระดับ ตามรู ปแบบของ Likert’s
Scale นั้น ทาให้ขอ
้ มูลมีค่าต่อเนื่ องมากกว่า และน้ าหนัก
คะแนนที่ มี ช่วงการกระจายมี ความถี่ ม ากกว่ า เนื่ อ งจาก
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบลาออนไลน์
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแจ้ง เตื อ นผ่ า น Line จะส่ ง ผลต่ อ
การยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน
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ระบบจัดการกระบวนการทางานสาหรับงานจัดสวนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
Gardening Project Management System
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issues, Lack of data connection and system operation.
Therefore, the researcher then studies, analyzes work
procedures, and develops work process management
systems for landscaping to be appropriated in the form of
applications on mobile phones, smart phones in the
Android system. The results of a performance survey on
the application by experts at a good level and a
satisfaction survey on users involved with the system as
well which the result is based on the assumptions of the
research.
Keywords: Mobile Application, Gardening project,
Management processes

บทคัดย่ อ
ใน ธุ ร กิ จ ท างด้ าน ก าร รั บ จั ด ต ก แ ต่ งส วน นั้ น
กระบวนการจั ด การข้ อ มู ล และการประสานงานเป็ น
สิ่ งจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ทั้ ง ในส่ วนพนั ก งานกั บ ลู ก ค้ า และ
พนั ก งานที่ ดู แ ลโครงการการจั ด สวนด้ วยกั น เอง ซึ่ ง
กระบวนการทางานบริ หารงานจัดสวนมีหลายขัน้ ตอนและ
มีความซับซ้ อนมาก มีการบันทึกข้ อมูลในรู ปแบบกระดาษ
มีปัญหาการจัดเก็บข้ อมูลเอกสาร การสื บค้ นข้ อมูล และมี
ปั ญ หาเรื่ องเอกสารเกิ ด การสู ญ หายบ่ อ ยครั้ ง ขาดความ
เชื่ อ มโยงของข้ อมู ล และการท างานระบบขาดความ
คล่ องตัว ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาวิเคราะห์ ขั้นตอนการทางานและ
ทาการพัฒนาระบบจัดการกระบวนการทางานสาหรั บงาน
จัดสวนให้ มีความหมาะสม ในรู ปแบบแอปพลิเคชั่ น บน
โทรศัพท์ มือสมาร์ ทโฟนในระบบแอนดรอยด์
ผลการวิจัยพบว่ าประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชั นจาก
การประเมิ นโดยผู้เชี่ ยวชาญอยู่ในระดับดี และผู้ใช้ งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเช่ นกัน ซึ่ งผลดังกล่ าวเป็ นไป
ตามสมมติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว้
ค าส าคั ญ : โมบ ายแอป พ ลิ เ คชั่ น โครงการจั ด ส วน
กระบวนการจัดการ

1. บทนา
การจัด ตกแต่งสวนในอดี ต เป็ นการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านจิตใจของเจ้าของหรื อบุคคลในสถานที่
นั้น เป็ นสาคัญ และได้มี การพัฒ นาการจัด แต่ งสวน การ
ปลูกต้นไม้และการจัดบริ เวณบ้านให้ดูดี ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การตกแต่งสวนเพื่ อสร้ างความสวยงามและน่ าอยู่อาศัย
ของบ้ า นหรื อสถานที่ สร้ า งความสวยงาม ท าให้ เกิ ด
ความสุ ขทางด้านจิตใจ [1]
ในปั จ จุ บัน ธุ รกิ จ ทางด้านการรั บ จัด ตกแต่ งสวนนั้น
เกิ ดขึ้น มากมายหลายบริ ษ ัท เพื่ออานวยต่อ ความสะดวก
และความต้อ งต้อ งการของลู กค้าที่ จะต้อ งการปรั บ แต่ ง
สถานที่ หรื อ บ้า นเรื อ น นั้ น หาได้ง่ า ยขึ้ น และสามารถ
ติดต่อสื่ อสารได้ห ลายช่องทาง ทั้งทางเว็ปไซต์ Facebook
เบอร์ติดต่อ E-mail และทาง Line
แต่ ก ระบวนการท างานที่ มี ใ นปั จ จุ บัน นั้ น ส่ ว นมาก
บริ ษทั ที่รับจัดสวนยังมีการบันทึกข้อมูลในรู ปแบบเอกสาร
ที่ เป็ นกระดาษในทุ ก ๆ กระบวนการท างาน ท าให้ เกิ ด

Abstract

In term of Garden Decoration Business, data
management process coordination is absolutely necessary
for both customers and the staff that take care of the
gardening project themselves. The process of managing a
garden has many steps and it is very complex. The data is
recorded on paper, there is a problem storing document
data, information query, have frequent document loss
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ปั ญ หาการจัดเก็บข้อมูล และการสื บค้นข้อมูล ก่อให้เกิ ด
ความสู ญหาย ความสับสน และเกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยครั้ง
ท าให้ ข าดการเชื่ อ มโยงของข้อ มู ล และท าให้ ระบบขาด
ความคล่ อ งตั ว ในการติ ด ตามการท างาน และการ
ตรวจสอบความคืบหน้าของงานต้องให้หัวหน้างานเข้าไป
ควบคุ ม หน้ างานด้วยตนเองตลอด ท าให้ เสี ย ทรั พ ยากร
บุค คลในการเข้าควบคุ มหน้างาน จึ งท าให้ เล็งเห็ น ว่า ณ
โลกปั จ จุ บัน นี้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เข้ามามี บ ทบาทมากกับ
ชีวิตประจาวัน ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกคนทุกกลุ่ม [2]
ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอระบบจัดการกระบวนการทางาน
ส าห รั บ งาน จั ด สวน ผ่ า น โมบ ายแอป พ ลิ เคชั น บ น
ระบบปฏิ บัติการแอนดรอย์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างาน ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย าของข้ อ มู ล สามารถ
ตรวจสอบความคื บ หน้ าในแต่ ล ะขั้น ตอนของการเข้า
ปฏิ บั ติ ง านได้ ลดเวลาในกาค้ น หาเอกสาร ลดการใช้
กระดาษ และลดระยะเวลาขั้น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน
ได้มากยิง่ ขึ้น
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ดังนั้นคลาส คือ ที่ เก็บ หรื อพฤติกรรม ซึ่ งมี สถานะ และ
รู ปพรรณ ประจาพฤติกรรม สาหรับการพัฒนาภาษา Java
สามารถพัฒ นา Application ได้ห ลากหลายรู ป แบบมาก
เช่น Application ที่ทางานบน Windows , Mac ,Linux หรื อ
บน Web Application (JSP Java Servlet) และที่ ก าลั ง มา
แรงสุ ด ในตอนนี้ คื อ การพัฒ นา Application บน Mobile
ซึ่งในปัจจุบนั สามารถพัฒนาได้บน Android [4]
2.3 ภาษา Kotlin
เป็ นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ Staticallytyped ที่ ถู ก รั น บ น Java Virtual Machine (JVM) ถู ก
พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน JetBrains โดยถูกออกแบบให้ทางาน
ร่ วมกับโค้ด Java ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไฟล์ของ Kotlin จะมี
น าม ส กุ ล คื อ .kt แ ล ะ มี ตั ว compiler ชื่ อ ว่ า Kotlinc
เช่ นเดี ยวกับ Java ที่ ชื่อ javac ซึ่ งมี กระบวนการ compiler
ดังภาพที่ 1

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ (Android)
แอนดรอยด์ เป็ นระบบปฏิ บั ติ ก ารของ Google ซึ่ ง
ท างานร่ ว มกับ ซอฟต์ ที่ เปิ ดเผยหลัก การ (Open Source
Software) โดยอนุ ญ าตให้ ผู ้พ ัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์
สามารถปรั บ แต่ งและวางจ าหน่ ายได้ ภายใต้เงื่ อ นไขที่
Google กาหนด อีกทั้งแอนดรอยด์ยงั เป็ นระบบปฏิบตั ิการ
ที่รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์มากมาย จากการ
สารวจช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2556
พบว่าแอนดรอยด์เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่นกั พัฒนาเลือกที่
จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ถึง 71% จึงทาให้แอนดรอยด์
เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั ซึ่ ง
ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมที่นิยมใช้คือภาษาจาวา [3]
2.2 ภาษา Java
เป็ นภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมที่ทากาสนับสนุน
การเขี ย น โป รแกรมเชิ งวั ต ถุ (OOP : Object-Oriented
Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส

ภาพที่ 1 : กระบวนการ compiler
จากภาพจะเห็นได้ว่าไฟล์ .kt ถูกแปลงเป็ น .class และ
.jar ตามลาดับและไปรันบน JVM เมื่อเปรี ยบเทียบกับ Java
แล้วไม่มีอะไรแตกต่างกัน เพราะ Kotlin ถูกออกแบบมา
เพื่อให้ใช้งานร่ วมกับ ภาษา Java [5]
2.4 User Interface Design
คือ การออกแบบส่ วนต่อ ประสานกับ ผูใ้ ช้ ระหว่าง
ผูใ้ ช้ กับ คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งมี ก ระบวนการที่ เริ่ ม จากกการ
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนภู มิ ค วามรู ้ ข อง
นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก การศึ ก ษา นั ก ออกแบบกราฟฟิ ก ช่ า ง
เทคนิ ค ผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ด้ า น มนุ ษย์ วิ ท ยา นั ก ออกแบ บ
สถาปั ตยกรรมข้อมูล และนักสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่ วมกัน
พั ฒ นากระบ วน การออกแบ บ ให้ ใช้ ง าน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักคือ สามารถใช้งานง่าย ใช้
ทักษะส่ วนบุคคลน้อย มี การฝึ กอบรมการใช้งานน้อย เพื่อ
มาตรฐานการออกแบบ [6]
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โครงการและระบุรายละเอียดแผนงานของโรงการนั้นและ
ระบุ ผู ้รั บ ผิ ด ชออภายในโครงการ สามารถนั ด ประชุ ม
ออนไลน์ ได้ และผูป้ ฏิ บัติ งานสามารถดู แผนการท างาน
และอัพ โหลดไฟล์ ง านได้ สามารถดู ต ารางแผนการ
ดาเนินงานได้ ติดต่อสื่ อสารและสามารถเข้าร่ วมประชุมได้
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะว่า ระบบที่พฒั นาขึ้นยังไม่สามารถ
นาไปแข่งขันกับระบบอื่น ๆ ในตลาดได้ ต้องมีการพัฒนา
ต่อยอดให้มากขึ้น
ราเชนทร์ ,สุ ภาวดีและณัฏฐ์ [9] ได้ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา
เว็บ แอพพลิ เคชั่น ส าหรั บ สนับ สนุ น การจัด การข้อเสนอ
โครงงานในการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านวิจัยเป็ น
ฐาน โดยใช้ PHP และ MySQL ได้ท าการออกแบบ และ
พัฒ นาระบบโดยอิ ง หลัก การพัฒ นาโจทย์วิ จัย ส าหรั บ
โครงงานบนฐานวิจยั
โดยวิธีการดาเนินงาน คือ วิเคราะห์ภาพรวมของระบบ
โดยระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี 3 ระดับ ได้แ ก่ ระดับ ผูใ้ ช้ง าน
ระดับการจัดการ และระบบฐานข้อมูล , การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ โดยแบ่ งระบบตามกลุ่ม ผูใ้ ช้งาน ได้แ ก่
ผูด้ ู แ ลระบบ ผูส้ อน ผูป้ รึ กษา และผูเ้ รี ยน และออกแบบ
โดย ER-Diagram และ Data Flow Diagram , พัฒ นาเว็บ
แอพพลิ เคชั่น โดยใช้ภาษา PHP เชื่ อ มต่ อ กับ ฐานข้อ มู ล
MySQL และ Bootstrap Framework ช่ ว ยจั ด หน้ า จอให้
Responsive กับโทรศัพท์ การทดสอบระบบและวิเคราะห์
ผลการวิ จัย โดยทดสอบแบบ Black-Box Testing และ
นาไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จานวน 33 คน ประเมิ นคุณภาพโดย
ใช้ต ารางคะแนนระดับ ตามหลักประเมิ น คุ ณ ภาพ และ
วิ เคราะห์ ผ ลการทดสอบโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการท ด ส อบ ด้ ว ยวิ ธี Black-Box-Testing พ บ ว่ า
รายการหลักของระบบสามารถเรี ยกใช้งานได้ และทางาน
ได้อย่างถูกต้อง ผลการประเมินคุณภาพ แบ่งได้เป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ การออกแบบเว็บ ประสิ ทธิ ภาพของระบบ และการ
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก ที่ 4.22 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูว้ ิจยั จึง
สรุ ปว่า เว็บแอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้น สามารถนาไปใช้งาน
เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อเสนอโครงการได้ดี

2.5 User Experience Design
User Experience คือ ประสบการณ์ ของผูใ้ ช้งานต่อการใช้
งานของผูใ้ ช้งาน และการเข้าถึง โดยจะโยงในความหมายของ
การใช้งานของระบบงาน ที่ มองถึ งประสบการณ์ การสร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ของผูใ้ ช้งาน (User) ต่อการใช้งานระบบงานและ
ต่อ User Interface (UI) ซึ่ งหมายถึงความง่าย ความยากในการ
ใช้งานของผูใ้ ช้งาน การเข้าถึ ง User Experience Design สร้ าง
ให้ เกิ ดความพึ งพอใจของลู กค้าต่ อการใช้งาน และรวมถึ ง
ประสบการณ์ต่อฟังก์ชนั การใช้งาน [7]
2.6 Data Flow Diagram
เป็ นเครื่ องมือเชิ งโครงสร้ างที่ ใช้บรรยายภาพรวมของ
ระบบโดยแสดงขั้น ตอนการท างานของระบบ หรื อ โพ
รเซส (process) ระบุแหล่งกาเนิ ดของข้อมูล การไหลของ
ข้ อ มู ล ปลายทางของข้ อ มู ล การเก็ บ ข้ อ มู ล และการ
ประมวลผลข้อมูล จะแสดงแผนภาพว่าข้อมูลจากไหน จะ
ไปไหน เก็ บ ข้อ มู ล ไว้ที่ ไ หน มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น กับ ข้อ มู ล
ระหว่างทาง
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Pannu , et al. [8] ได้ พ ั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ใ นการจั ด การ
โครงการสาหรับธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยได้
กล่าวถึงปั จจัยหลักในการทาวิจยั นี้ว่า ในปั จจุบนั เครื่ องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาโครงการมี อ ยู่ ม าก เช่ น Microsoft
Project , Google G Suite , BlueJeans , GoToMeeting และ
อื่น ๆ ซึ่ง ปั ญหาหลักที่พบ คือ ซอฟต์แวร์บางชนิดสามารถ
ใช้ได้บางอุปกรณ์เท่านั้น และไม่สามารถเชื่อมต่อสื่ อสาร
กันได้ และซอฟต์แวร์ บางชนิ ด มี ราคาแพง และฟั งก์ชั่น
การใช้งานมากเกินไป กล่าวคือเป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรบ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ผูว้ ิจยั จึงได้มี
การพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการจัดการโครงการ จัดการการ
สื่ อสาร และสร้างรายงานเพื่อตอสนองความต้องการของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ขั้นตอนในการดาเนินงาน
คือ วิเคราะห์และออกแบระบบตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ดาเนินการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และจัดเก็บ
ข้อมูลลง MySQL ทดสอบและนาระบไปใช้
ผลการด าเนิ น การคื อ ระบบสามารถจัด การข้ อ มู ล
ผูใ้ ช้งานได้ โดยแบ่งเป็ น ผูจ้ ดั การโครงการ สามารถสร้าง
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ส่ วนขอหน้าการรอโหลดข้อมูล และโครงร่ างหน้าจอที่สาม
เป็ นหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า ดังภาพที่ 4

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาระบบการทางานเดิม
กระบวนการท างานของการรั บ จัด ตกแต่ ง สวนใน
ปั จ จุบัน มี ก ารท างานหลายขั้น ตอนและมี ค วามซั บ ซ้ อ น
และมี การบันทึ กข้อมูลในรู ปแบบเอกสารที่ เป็ นกระดาษ
ในทุ ก ๆ กระบวนการท างาน มี ปั ญ หาการจัดเก็บ ข้อมู ล
เอกสาร การสื บค้นข้อมูล เอกสารเกิดการสู ญหายบ่อยครั้ง
ขาดความเชื่ อมโยงของข้อ มูลและการท างานระบบขาด
ความคล่องตัว
3.2 การวิเคราะห์ ระบบและออกแบบระบบ
ทางผู ้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เคราะห์ ระบบงานเดิ ม จนได้
กระบวนการจัดการทางานสาหรับงานจัดสวนใหม่ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 4 : ออกแบบหน้าจอการทางานของระบบ
3.3 การทางานของระบบ
ขั้นตอนการทางานของระบบประกอบด้วย
1. ธุรการทาการ Login เมื่อเริ่ มจากรับงานลูกค้าใหม่
ทางโทรศัพท์ธุรการทาการกรอกข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น
2.ฝ่ ายจัดสวนท าการเข้าระบบ Login เพื่ อดู งานว่ ามี
ลูกค้าใหม่เข้ามาหรื อไม่ ถ้ามีจะมี ปรากฎขึ้นที่จอว่ามีลูกค้า
ใหม่ แล้วทาการกดดูรายละเอียดพร้อมกดรับงาน พร้อมทา
การนัดลูกค้าในการเข้าวัดพื้นที่ และเก็บความต้องการข้อง
ลูกค้าลงในระบบเพือ่ ฝ่ ายออกแบบได้ทาการออกแบบต่อไป
3.ฝ่ ายแบบการเข้าระบบ Login แล้วจะเห็นงานใหม่
ที่ฝ่ายจัดสวนทาการบันทึกรายละเอียดเข้ามาทาการรับงาน
เพื่อทาการออกแบบ
4.ฝ่ ายแบบทาการอัพโหลดรายละเอียดพร้อมแบบที่
ออกให้ฝ่ายจัดสวนนาไปคุยกับลูกค้า
5.ลูกค้าตกลงทาการเซ็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้บน
โมบายได้เลยเพื่อเป็ นการยืนยันในการรับงาน
6.หัวหน้าจัดสวนพร้อมทีมงานเข้าจัดสวนพร้อม อัพ
โหลดความคืบหน้าของงานทั้งรู ปภาพ และรายเอียดงาน
7.ลูกค้าเข้าระบบ Login เพื่อดูความคืบหน้าของงาน
8.เมื่องานเสร็ จลูกค้าจะได้เอกสารใบตรวจรับงาน
3.4 การทดสอบ และประเมินระบบ
ท าการทดสอบด้ วยผู ้พ ั ฒ นา จากนั้ นท าการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และประเมินความ
พึงพอใจกับกลุ่มทดสอบตัวอย่าง บริ ษทั ประกายเงิน จากัด ซึ่ง
มีจานวนของผูเ้ กี่ยวข้องกับระบบในการใช้งานอยู่ ฝ่ ายธุรการ
จัดสวน จานวน 2 คน ฝ่ ายหัวหน้างานจัดสวนและทีมงานอยู่

ภาพที่ 2 : ภาพรวมของกระบวนการจัดการการทางาน
ออกแบบแนวความคิดขั้นตอนการทางานในรู ปแบบของ
โมบายแอปพลิเคชัน สาหรับใช้งานผ่านมือถือโดยที่ขอ้ มูลทุก
อย่างจะเก็บภายในฐานข้อมูล MySQL และสามารถทาการออก
Report ให้ผบู ้ ริ หารได้รับทราบข้อมูลของลูกค้า ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : ภาพกรอบแนวความคิดในการออกแบบระบบ
จัดการกระบวนการทางาน

ออกแบบโครงร่ างหน้ าจอของระบบโดยเป็ นหน้ า
Login ที่ ใ ช้ ใ นการเข้ าระบบ สามารถใส่ Username และ
Password เพื่อทาการเข้าสู่ ระบบ โครงร่ างหน้าจอที่สองเป็ น
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ลูกค้าเบื้องต้นส่ งให้ฝ่ายภูมิทศั น์ หน้าที่สี่ฝ่ายแบบทาการ
ออกแบบ และอัพโหลดตัวแบบ พร้อมทั้งรายละเอียดว่ามี
ต้น ไม้อ ะไรบ้าง จ านวนกี่ ต้น ท าการบนทึ กและยื น ยัน
เพื่อให้ลูกค้าดูว่าชอบแบบนี้หรื อไม่ ดังภาพที่ 8

4. ผลการดาเนินการวิจัย
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ผลการออกแบบในส่วนของหน้าธุรการ ประกอบด้วยหน้า
แรก เป็ นหน้ า แรกของฝ่ ายธุ รการ หน้ าที่ ส องเป็ นหน้ า
ดาเนินการ หน้าที่สามเป็ นหน้ารายการข้อมูลของลูกค้าที่เดิม
มีอยู่แล้ว ถ้าต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้กดปุ่ มสี เขียวเพื่อเพิ่ม
รายการลูกค้าใหม่เข้าไป หน้าที่สี่เป็ นหน้าธุ รการที่ตอ้ งป้ อน
ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น เพื่อทาการบันทึกลูกค้าใหม่ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 8 : การออกแบบในส่วนหน้างานภูมิทศั น์
ในส่ วนของหน้างานลูกค้า โดยประกอบไปด้วยหน้าแรก
Login หน้ าที่ สองเป็ นการกดเข้าไปเพื่ อดู งานจัดสวนของ
ตนเอง หน้าที่สามเป็ นหน้าดูความคืบหน้าในการดาเนิ นงาน
จัดสวนของหน้างานลู กค้าเองว่าได้ด าเนิ นการถึ งไหนแล้ว
หน้าที่สี่เป็ นหน้าที่ ลูกค้าเซ็ นรับใบเสนอราคาเพื่อให้ฝ่ายจัด
สวนและทีมงานได้เข้าดาเนินการจัดสวนดังภาพที่ 9

ภาพที่ 6 : การออกแบบในส่วนหน้างานธุรการ
การออกแบบในส่ ว นของหน้ า งานจัด สวน โดยจะ
ประกอบไปด้ว ย หน้ า Login ของหั ว หน้ า งานจัด สวน
หน้าที่สองเป็ นหน้ากดเข้าไปดูงานของตนเอง หน้าที่ สาม
เป็ นงานของหัวหน้ างานที่ รับ งานมาแล้ว และงานอื่ น ที่
เพิ่มเติมเข้ามาใหม่จากธุ รการ หน้าที่สี่เป็ นหน้าที่หัวหน้า
งานเข้าไปคุย กับ ลู กค้าถึ งความต้องการคราวๆ ว่าลู กค้า
ต้องการอะไรบ้าง และหัวหน้างานถ่ายรู ปเพื่อให้ทราบว่า
หน้างานที่จะจัดสวนบริ เวณนี้ เพื่อทาการบันทึกและส่ งให้
ฝ่ ายแบบได้ออกแบบให้ลูกค้าดูต่อไปดังภาพที่ 7

ภาพที่ 9 : การออกแบบในส่วนหน้างานลูกค้า
4.2 ผลการประเมินระบบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ด้าน
1. ด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 SD. เท่ากับ 0.05 และค่า Sig.เท่ากับ 0.023
มี ค่ าอยู่ในระดับดี 2.ด้านความถู กต้องของการท างานของ
Function ต่ าง ๆ ที่ มี อ ยู่ ในระบบ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.4 SD.
เท่ ากับ 0.04 และค่ า Sig.เท่ ากับ 0.020 มี ค่ าอยู่ในระดับดี 3.
ด้านความง่ายและเหมาะสมในการใช้งานระบบ มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.3 SD. เท่ ากับ 0.05 และค่า Sig.เท่ากับ 0.020 มี ค่าอยู่
ในระดับดี 4.ด้านความรวดเร็ วในการท างานของระบบ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.3 SD. เท่ากับ 0.05 และค่า Sig.เท่ ากับ 0.021
มีค่าอยู่ในระดับดี 5.ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้
งานระบบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.3 SD. เท่ ากับ 0.05 และค่า Sig.
เท่ากับ 0.021 มีค่าอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึง

ภาพที่ 7 : การออกแบบในส่วนหน้างานจัดสวน
การออกแบบในส่ วนของหน้ างานภู มิ ทัศ น์ โดยจะ
ประกอบไปด้วยหน้าแรก Login หน้าที่สองเป็ นการกดเข้า
ไปเพื่ อดู งานของตนเอง หน้าที่ สามเป็ นหน้างานของภู มิ
ทัศน์ที่รับงานมาแล้ว และงานอื่นที่เพิ่มเติมจากหัวหน้างาน
จัด สวนที่ ไ ด้ไ ปคุ ย กับ ลู ก ค้าและเก็ บ ความต้ อ งการของ
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พอใจ (สาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป) มี 5 ด้าน 1. การประเมินความ
พึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.3 SD. เท่ากับ 0.06 และค่า Sig.เท่ากับ 0.000 มีค่าอยู่ในระดับ
ดี 2.การประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของระบบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 SD. เท่ากับ 0.10 และค่า Sig.เท่ากับ 0.000
มี ค่ าอยู่ในระดับดี 3.การประเมิ นความพึ งพอใจด้านความ
ปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 SD. เท่ากับ 0.06 และ
ค่า Sig.เท่ากับ 0.000 มีค่าอยูใ่ นระดับดี 4.การประเมินความพึง
พอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.3 SD. เท่ากับ 0.04 และค่า Sig.เท่ากับ 0.000 มีค่าอยู่ในระดับ
ดี
ดังนั้น จึ งสรุ ป ผลได้ว่าระบบการจัดการกระบวนการ
ท างานส าหรั บ งานจัด สวนผ่ านโมบายแอปพลิ เคชั น มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมี ความพึ งพอใจต่ อผูใ้ ช้งานระบบใน
เกณฑ์ที่ดี ตรงตามสมมติฐานที่กาหนดไว้

สามารถใช้ได้กบั บริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจการจัดสวนที่มีบริ บท
การทางานที่คล้ายกันได้
2.กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับระบบเพียง
แค่ ธุ รการ หัวหน้างานจัดสวนและทีมงาน ฝ่ ายออกแบบ
ภูมิทศั น์ และลูกค้า ในอนาคตหากมีการเพิ่มเติมการจัดการ
ข้อมูลในส่วนของแอดมินให้สามารถตั้งค่าระบบ และส่วน
ต่อประสานกับระบบบัญชีการเงิน จะทาให้ระบบมีความ
ยืดหยุน่ และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.บริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจทางด้านจัดสวน ผูว้ ิจยั แนะนาว่า
ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นไป เพื่อให้มี
ความหลากหลายในรายละเอียดที่ ต้องใช้งานเพิ่มมากขึ้น
เช่ น อาจเป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างของงานดู แ ลสวน ที่ ส ามารถ
ทางานควบคู่กันไปกับ งานจัดสวนเพิ่มเติ มขึ้นมาด้วยได้
เพื่อสามารถใช้งานได้ครบทั้งองค์กร

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

[1] ความเป็ นมาของเรื่ องการจัดสวน. [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก http://easygraden.blogspot.com/
[2] เปิ ดผลสถิติความนิยมการใช้งานระบบปฏิบตั ิการมือ
ถือ Android นิยมและใช้ต่อมากกว่า IOS. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก www.sanook.com/hitech/1447571/
[3] แอนดรอย์ (ระบบปฏิบตั ิการ). วิกิพเี ดีย สารนุกรมเสรี .
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki
/แอนดรอยด์_(ระบบปฏิบตั ิการ)
[4] พื้นฐานภาษาจาวา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/lllfejherh/
[5] สรุ ปการเดินทางหนึ่งเดือนกับ Kotlin. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก https://medium.com/20scoops-cnx/
สรุ ปการเดินทางหนึ่งเดือนกับ-kotlin-793ed15569ae
[6] User Interface Design การออกแบบส่วนต่อประสาน.
[ออนไลน์] 2552. เข้าถึงได้จาก www.gotoknow.org/
[7] UX Design คืออะไร. [ออนไลน์] 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.9experttraining.com/
[8] Pannu, M. and et al. Web based Project Management

เอกสารอ้างอิง

5.1 สรุปผล
งานวิจยั นี้ได้พฒั นาระบบจัดการกระบวนการทางานสาหรับ
งานจัดสวนผ่านโมบายแอปพลิเคชันขึ้นเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้งานในการติดต่อประสานงานและดาเนิ นการทางาน
จัดสวนได้อย่างเป็ นระบบ ลดขั้นตอนการใช้กระดาษในขั้นตอน
การทางาน ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางาน
ผลจากการประเมิ นพบประเด็นหลักที่ สาคัญ 3 ประเด็ น
ได้แก่ ระบบแอปพลิ เคชันที่ พฒ
ั นามี ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบแอปพลิเคชันที่มีความสามารถของระบบในการอานวย
ความสะดวกให้กับผูใ้ ช้งาน และระบบมี ความสามารถของ
ระบบในการนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานได้จริ ง
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ระบบจัดการกระบวนการทางานที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นนั้น
จะเห็นได้ว่าสามารถให้ผูใ้ ช้งานที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ต่าง ๆ นั้นมีความง่ายต่อการติดต่อประสานงานในการทางาน
ได้มากขึ้น เนื่องจากรู ปแบบต่าง ๆ ในส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
พัฒนาขึ้น การพัฒนานั้นซึ่ งได้มาจากการศึกษาความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานโดยตรง และนาข้อมูลที่ได้มาทาการประยุกต์ใช้
ทาให้ง่ายต่อการใช้งาน ดังนั้นกระบวนการพัฒนาระบบระบนี้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่
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บทคัดย่อ

Abstract

การศึ กษาวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) พัฒนา
แอปพลิ เ คชั น บนสมาร์ ตโฟนส าหรั บ การติ ด ตามภาวะ
ซึ ม เศร้ าและความเสี่ ย งในการฆ่ า ตั ว ตาย 2) ประเมิ น
ความเหมาะสมและความพึงพอใจต่ อแอปพลิเคชัน เพื่อใช้
ส าหรั บติ ด ตามภาวะซึ มเศร้ าและความเสี่ ย งในการ
ฆ่ าตั ว ตาย พั ฒ นาระบบโดยประยุ ก ต์ ใช้ โมเดลใน
การพั ฒ นาแบบน้า ตก ทั้ ง นี ้ไ ด้ ใ ช้ ภาษาจาวาพั ฒ นาเป็ น
แอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย
คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 คน และบุ ค คลที่ มี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะ
ซึ มเศร้ า 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แ ก่ แบบประเมินความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานของแอปพลิ เคชั น สถิ ติที่ใช้ วิเคราะห์ ข้อมูล
คือ ค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่ า มีผลการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อแอปพลิ เ คชั น อยู่ ในระดั บ ดี
(𝑋̅ = 4.25, S.D. = 0.79) และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี (𝑋̅ = 4.19,
S.D. = 0.69) และสรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
สาหรั บ การติ ด ตามภาวะซึ ม เศร้ าและความเสี่ ย งในการ
ฆ่ าตัวตาย สามารถเก็บบันทึ กผลการทาแบบประเมินของ
ผู้มีภาวะซึ มเศร้ า เพื่ อใช้ ตรวจสอบและติ ดตามอาการได้
โดยที่ ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ นในการใช้ กระดาษเพื่ อ ท าแบบ
ประเมิน และสามารถแจ้ งเตื อนแก่ ผ้ ูดูแลผู้มีภาวะซึ มเศร้ า
ได้ ผ่านการใช้ งานแอปพลิเคชัน

The objective of this study was 1) to develop
a smartphone application for tracking depression and
suicide risk (TDSR). 2) to evaluate suitability and
satisfaction of the TDSR application. The application
was developed with the java to develop an android
application. The results of appropriate was assessed
by three experts. The result of the overall assessment
was at a good level (𝑋̅ = 4.25, S.D. = 0.79).
The results of application showed that users were
satisfaction with the application, which is very usable
and useful. The evaluation results of satisfaction were
conducted by twenty users, the average score was at
a good level (𝑋̅ = 4.19, S.D. = 0.69). In conclusion,
the results showed that users were highly satisfied
with the system, proving the usability and usefulness.
And the application can record the results of
assessments without needing to use paper and alert to
parent via application.
Keywords: Application, Depression, Suicide Risk

1. บทนา
ข้อมูลจากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี 2561 ได้มีการเปิ ดเผยตัวเลขจานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าใน
ประเทศไทยมี 1.5 ล้านคน คิดเป็ น 2.27% จากประชากร
ไทยทั้งหมด โดยทุก ๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนฆ่าตัวตายสาเร็ จ
เฉลี่ย 1 คน ซึ่ งโรคซึ มเศร้าเป็ นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้เกิด
การฆ่าตัวตาย โดยทั่วโลกพบว่ามี ผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้ากว่า
300 ล้านคนและมีการฆ่าตัวตายเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตทัว่
โลก จานวนกว่า 8 แสนคนต่อปี ซึ่ งคาดว่าจะเพิ่มเป็ น 1.5

คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย
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ล้านคน ในปี 2563 [1] สาเหตุของการเกิ ดโรคซึ มเศร้า มี
ปั จจัยหลัก คือ การเกิ ดจากความผิดปกติ ของสารเคมีใน
สมองชื่ อ ซี โรโทนิ นและนอร์ เอพิเนฟริ นลดต่ าลงทาให้
ผูป้ ่ วยมีความรู ้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ าย เป็ นต้น ถ้าหากได้รับ
การบาบัดรักษาอย่างถูกต้องก็จะสามารถหายได้ [2] อาการ
ซึมเศร้านั้นมีดว้ ยกันหลายระดับตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจน
เริ่ มมีผลกระทบต่อการดารงชี วิตประจาวัน กระบวนการ
ในการติดตามเฝ้าระวังโรคซึ มเศร้านั้น ผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์แล้ว ต้องทาแบบประเมินภาวะซึ มเศร้า
แบบประเมิ นการฆ่าตัวตาย และติ ดตามผลการรั กษาทุก
เดือน ซึ่ งในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีผลการประเมินแบบทดสอบอยู่
ในระดับรุ นแรงหรื อมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสู งจะต้องถูก
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวช [3]
ในขั้นตอนการรักษา ผูม้ ีภาวะซึ มเศร้าจะต้องทา
แบบประเมินภาวะซึ มเศร้า และบันทึกผลในการประเมิน
เพื่อรอนาส่ งผลให้แพทย์ผดู ้ ูแลทาการติดตามผลการรักษา
แต่ เ นื่ อ งจากส่ วนใหญ่ผูม้ ี ภาวะซึ มเศร้ าจะทาการบันทึ ก
ข้อมูลลงเป็ นเอกสารรู ปแบบกระดาษ ทาให้ตอ้ งมีการเก็บ
รวบรวมเอาไว้เพื่อรอเวลาการนาส่งให้แพทย์ ซึ่งอาจทาให้
มีความเสี่ ยงในเรื่ องการสู ญหายหรื อเกิดความเสี ยหายกับ
เอกสาร ท าให้ ก ารติ ด ตามการรั ก ษาท าได้ อ ย่ า งไม่ มี
ประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
จากปั ญ หาข้างต้น จึ ง ท าให้ ผูว้ ิ จัย มี ความสนใจ
แนวคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้มี ภ าวะ
ซึ มเศร้ า ซึ่ งสามารถช่ วยเพิ่มแนวทางการติ ดตามผลการ
ประเมิน รวมทั้งเป็ นการพัฒนาโดยนาเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใ ช้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเก็บ บัน ทึ ก
ข้อมูล สามารถนาข้อมูลมาใช้งานในการวางแผนติดตาม
ผลการรักษา และยังมีการแจ้งเตือนผลการประเมินความ
เสี่ ย งในการฆ่ า ตัว ตายของผู ้มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ไปยัง ผู ้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับรู ้ถึงสภาวะทางอารมณ์ของผูม้ ีภาวะ
ซึมเศร้าและเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
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กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า โ ร ค ซึ มเ ศ ร้ า
ประกอบด้วย
2.1.1 การวิ นิ จ ฉั ย โรคซึ ม เศร้ า นั้ น สามารถ
ดาเนินการโดยแพทย์ทวั่ ไป ด้วยแบบประเมินโรคซึ มเศร้า
ด้ว ย 9Q แล้ว ให้ ก ารช่ วยเหลื อ หรื อ รั ก ษาสอดคล้อ งกับ
ความรุ น แรงของโรคตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ ผู ้ป่ วย
ควรได้รับการประเมินการฆ่าตัวตาย ซึ่ งแบบประเมินการ
ฆ่าตัวตายด้วย 8Q นั้น เป็ นการประเมินแนวโน้มที่จะฆ่าตัว
ตายในปั จจุบัน ของผูป้ ่ วยที่ วดั ได้แ ม่ นยา ท าให้ สามารถ
หาทางป้องกันได้ล่วงหน้าจากแนวทางที่กาหนดไว้
2.1.2 การดูแลช่วยเหลือและรักษาโรคซึ มเศร้า
จะเน้นการรักษาด้วยยาต้านเศร้าร่ วมกับการให้การปรึ กษา
ช่วยแก้ไขปัญหาในจิตใจเป็ นหลัก การติดตามผลการรักษา
นั้น จะใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q แพทย์พยาบาล
ผูร้ ักษาจะนัดพบผูป้ ่ วยทุกเดือนเพื่อประเมินอาการ แล้วก็
จะต้องให้การรักษาต่อเนื่องหลังจากทุเลาไปอีก 6 เดือน จึง
ค่อย ๆ ลดยาลงจนหยุดยาได้
2.1.3 การติดตามเฝ้าระวังการกลับ มาเป็ นใหม่
เมื่ อผูป้ ่ วยหยุดยาได้แ ล้ว จะต้องติ ดตามเพื่อป้ องกัน การ
กลับมาเป็ นซ้ าอีก โดยใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q
ทุ กเดื อ นเป็ นเวลา 1 ปี หากผูป้ ่ วยไม่ มี อาการกาเริ บเกิ น
จุ ด ตัด คะแนนในเครื่ อ งมื อ 9Q คื อ มากกว่ า 7 คะแนน
ตลอด 1 ปี สามารถยุติหรื อจาหน่ายผูป้ ่ วยจากระบบได้ แต่
ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการกาเริ บของโรคซึ มเศร้าจะต้องส่ งต่อผูป้ ่ วย
ไปรับการประเมินและรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่ งเป็ นการนา
ผูป้ ่ วยเข้าสู่กระบวนการรักษาใหม่อีกครั้ง
2.2 Web Services
Web Services คือระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่ า งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่าย โดยภาษาที่ถูกใช้เป็ นสื่ อ
ในการแลกเปลี่ยนคือ XML หรื อ JSON ทาให้เราสามารถ
เรี ยกใช้ส่วนประกอบใด ๆ ก็ได้บนโพรโทคอล HTTP ซึ่ ง
เป็ นโพรโทคอล สาหรั บเวิลด์ไวด์เว็บอันเป็ นช่ องทางที่
ได้รับการยอมรั บทั่วโลกในการสื่ อสารกันระหว่างแอป
พลิเคชันกับแอปพลิเคชันในปัจจุบนั

2. ทฤษฎีและงานวิจัยจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวทางการดูแลรักษาโรคซึมเศร้ า
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ประยุกต์ใช้โมเดลในการพัฒนาแบบน้ าตก ตามหลักวัฎ
จักรการพัฒนาระบบ แบ่งเป็ น 7 ขั้นตอนได้แก่
3.1 ศึกษารายละเอียดและวิธีการดาเนินงาน
ในขั้น ตอนการรั ก ษานั้ นผู ้มี ภ าวะซึ ม เศร้ า
จะต้องทาแบบประเมินภาวะซึ มเศร้าอยู่เสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษา โดยแต่ครั้งจะต้องบันทึกผลในการประเมิน
ไว้รอนาส่ งให้แพทย์ผดู ้ ูแลทาการติดตามผล แต่การบันทึก
ข้อมูลลงเป็ นเอกสารรู ปแบบกระดาษ ทาให้ตอ้ งมีการเก็บ
รวบรวมคะแนนเอาไว้ ซึ่ งอาจทาให้มีความเสี่ ยงในเรื่ อง
การสู ญหายหรื อ เกิ ดความเสี ยหายกับเอกสาร ทาให้การ
ติ ดตามการรั กษาทาได้อย่างไม่ มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการติดตามภาวะซึ มเศร้ า
และความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย มีความต้องการที่จะนาเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการติดตามการรักษาภาวะ
ซึมเศร้า โดยมีกรอบแนวคิด แสดงดังภาพที่ 2

2.3 Push Notification
Push Notification เป็ นตัวกลางในการส่งข้อความ
เตื อนหรื อเรี ยกความสนใจของผูใ้ ช้ โดยการที่ แอปพลิเค
ชั น น า ข้ อ มู ล ม า แ ส ด ง ใ น แ ถ บ แ จ้ ง เ ตื อ น ข อ ง
ระบบปฏิบตั ิการนั้นๆ กาหนด ไม่ว่าจะเป็ น IOS, Android
หรื อ Web Browser การที่จะส่ ง Push Notification อุปกรณ์
ต้นทางต้องอาศัย Messaging Token ส่ งข้อมูลไปเก็บไว้ที่
Cloud Messaging Server ซึ่ ง จะเป็ นตัวจัดการส่ งข้อความ
ของเราไปยังเครื่ องปลายทางเอง แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: Push Notification
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.4.1 การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบระบบการ
ส่ งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผูป้ ่ วย โดยเป็ นการส่ งข้อมูลอุณหภูมิ
ของผูป้ ่ วยผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในกรณี ที่ตรวจ
พบความผิดปกติของข้อมูลอุณหภูมิ ระบบจะทาการแจ้ง
เตือนไปยังผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป ผลจากการวิจยั พบว่า สามารถ
ติดตามข้อมูลอุณหภู มิของผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วย
ให้ แ พทย์ส ามารถติ ด ตามผลการรั ก ษาผู ้ป่ วยได้ อ ย่ า ง
สะดวก และเป็ นการเฝ้ าระวังสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ช่ วยให้
ญาติ หรื อผูด้ ู แลผูป้ ่ วยสามารถตัดสิ นใจนาผูป้ ่ วยเดินทาง
เพื่อการดูแลรักษาได้ทนั เวลา [4]
2.4.2 การศึกษาความต้องการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศติดตามตัวตามรอยทางคลินิกผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้า
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access พบว่าระบบสามารถช่วย
ให้การติ ดตามผูป้ ่ วยได้สะดวกขึ้น แล้วประมวลผลลัพธ์
การรักษาได้รวดเร็ ว ลดเวลาการเก็บข้อมูลตัวชี้วดั พยาบาล
สามารถเพิ่มเวลาในการบริ การผูป้ ่ วยได้มากขึ้นผูใ้ ช้ระบบ
และผูบ้ ริ ห ารสามารถนาข้อ มู ล ไปวิ เคราะห์ เพื่ อ การวาง
แผนการดูแลผูป้ ่ วยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น [5]

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
3.2 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การวิ เ คราะห์ ก ารท างานของแอปพลิ เ คชัน
สาหรับการติดตามภาวะซึ มเศร้าและความเสี่ ยงในการฆ่า
ตัว ตาย สามารถแบ่ ง การท างานตามประเภทผู ้ใ ช้ง าน
ออกเป็ น 3 ฝ่ าย ดังนี้
3.2.1 ผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า สามารถสมัครสมาชิ ก
เข้าสู่ระบบ สามารถทาแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 คาถาม
และแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คาถาม โดยมี การ
บันทึกคะแนนเก็บเป็ นประวัติในการประเมินในแต่ละครั้ง
สามารถเรี ยกดู ผลการประเมิ นของตนเองย้อนหลัง และ
สามารถเข้าดู ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับภาวะ
ซึมเศร้าที่มีการรวบรวมเอาไว้ได้
3.2.2 ผูด้ ูแลของผูม้ ี ภาวะซึ มเศร้า ได้แก่ ผูด้ ูแล
หรื อผูป้ กครองของผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า สามารถสมัครสมาชิก

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการติดตามภาวะ
ซึ มเศร้ า และความเสี่ ยงในการฆ่ า ตั ว ตายโดยการ
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เข้าสู่ ระบบและสร้างกลุ่มการดูแล เพื่อนาผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า
ที่ ต นต้ อ งการติ ด ตามดู แ ลเข้ า มายัง กลุ่ ม เมื่ อ ผู ้มี ภ าวะ
ซึมเศร้ามีการทาแบบประเมิน ผูด้ ูแลสามารถติดตามผลการ
ประเมิน และจะมีการแจ้งเตือนหากมีผลการประเมินของ
ประเมิ น การฆ่ าตัวตายอยูใ นระดับ ปานกลางถึ ง รุ น แรง
เพื่อสามารถวางแผนการดูแลได้ต่อไป
3.2.3 ผูด้ ู แ ลระบบ สามารถเข้าสู่ ร ะบบ เพื่ อ
การจัดการผูใ้ ช้งาน ดูขอ้ มูลรายละเอียดของผูใ้ ช้งาน และ
เรี ยกดูรายงานที่แบ่งตามประเภทต่าง ๆ
3.3 พัฒนาโปรแกรมและฐานข้ อมูล
จากการศึกษาข้อมูลและออกแบบระบบ ทาให้
ผูว้ ิจยั ทราบถึงขั้นตอนในการดาเนินงานของระบบ รวมถึง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาระบบที่ ท างานในลักษณะ
โมบายแอปพลิเคชันโดยเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ของกลุ่ม
ผูใ้ ช้ง านที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ใ นขั้น ต้น จากนั้น พัฒ นาแอป
พลิ เ คชัน แบ่ ง ตามการท างานตามกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ง านโดยใช้
แผนภาพเป็ นเครื่ องมือช่วย
3.4 ทดสอบโปรแกรม
การทดสอบความเหมาะสมของแอปพลิเคชัน
โดยให้ผใู ้ ช้งานเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ทางคอมพิวเตอร์
เป็ นผู ้ท ดสอบ หากผ่ า นการทดสอบแบบ ต้อ งท าการ
ทดสอบความพึ ง พอใจในการใช้ ง านต่ อ ซึ่ งเป็ นการ
ท ด สอ บ ด้ ว ย การ ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ ง าน ด าเ นิ น การ ท ดสอบ
แอปพลิเคชันบนสถานการณ์จริ ง ๆ และใช้ขอ้ มูลจริ งใน
การทดสอบ ซึ่ ง ทางผูว้ ิ จัย เข้าร่ วมตรวจสอบการบันทึ ก
ข้อมูลทุกวัน เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3.5 ประเมินผลระบบ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน
ความเหมาะสม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งาน มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามแบบ
ก าหนดเกณฑ์ ต ามวิ ธี ข องไลเกิ ร์ ต และประเมิ น ค่ าด้วย
ค่ า เฉลี่ ย กั บ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นการวัด
การกระจาย
3.6 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ
การปรับปรุ งแก้ไขแอปพลิเคชันเป็ นขั้นตอนที่
ดาเนิ นการโดยนาผลที่ ได้จากขั้นตอนการทดสอบมาทา
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การปรับแก้ โดยรวบรวมข้อผิดพลาดจากการรายงานของผู ้
ทดสอบและจากผูพ้ ฒั นาระบบเป็ นผูท้ ดสอบด้วยตนเอง
3.7 จัดทาเอกสารและข้ อมูลการใช้ งาน
จัดทาเอกสารและข้อมูลการใช้แอปพลิ เคชัน
ส าหรั บ การติ ด ตามภาวะซึ ม เศร้ า และความเสี่ ย งใน
การฆ่าตัวตาย ภายหลังจากที่ทาการปรับปรุ งระบบโดยเป็ น
เอกสารอธิบายและแนะนาขั้นตอนการทางาน

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบในส่ วนผู้ใช้ งาน
4.1.1 การสมัครสมาชิ กสาหรั บผูใ้ ช้งาน เมื่ อ
ผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการติดตามภาวะ
ซึ มเศร้าและความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย จะต้องสร้างบัญชี
ผูใ้ ช้งาน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกสถานะผูใ้ ช้งาน
ระหว่าง ผูด้ ูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้ากับผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
4.1.2 หน้าเมนู ข องผูใ้ ช้ที่ มี สถานะผูด้ ู แ ลผู ้มี
ภาวะ ซึ มเศร้ า จะสามารถใช้งานเมนู ดังนี้ เมนู กลุ่มการ
ดู แล คู่มือการใช้งาน ผลการประเมิ นและออกจากระบบ
และหน้ า เมนู ข องผู ้ใ ช้ ที่ มี ส ถานะผู ้มี ภ าวะซึ ม เศร้ า จะ
สามารถใช้งานเมนู ดังนี้ เมนูทาแบบประเมิน คู่มือการใช้
งาน ผลการประเมินและออกจากระบบ
4.1.3 เมนูกลุ่มการดูแล สาหรับผูด้ ูแลผูม้ ีภาวะ
ซึมเศร้าสามารถสร้างกลุ่มการดูแล ระบบจะสร้างรหัสผ่าน
ประจากลุ่มในการเข้ากลุ่ม จากนั้นผูด้ ูแลผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า
จะต้องนารหัสผ่านไปแก่ผใู ้ ช้งานสถานะผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า
เข้ากลุ่ม เพื่อใช้สาหรั บการติ ดตามผลการประเมิ นภาวะ
ซึมเศร้าและรับการแจ้งเตือนของสมาชิกภายในกลุ่ม
4.1.4 เมนู ผ ลการประเมิ น ผู ้ดู แ ลผู ้มี ภ าวะ
ซึ ม เศร้ า สามารถเข้า ดู ร ายละเอี ย ดผลการประเมิ น แบบ
ประเมินภาวะซึ มเศร้ าของสมาชิ ก โดยเลือกชื่ อสมาชิ กที่
ต้อ งการดู ระบบจะแสดงผลการประเมิ น ทั้ง หมด และ
สามารถดูผลการตอบแบบประเมินได้
4.1.5 เมนูกระดานข่าวสาร/กิจกรรม ผูด้ ูแลผูม้ ี
ภาวะซึมเศร้าสามารถเข้าดูข่าวสารและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะของโรคซึมเศร้าได้
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4.1.6 เมนู ท าแบบประเมิ น ผูม้ ี ภาวะซึ ม เศร้ า
สามารถทาแบบประเมินโรคซึ มเศร้า 9 คาถาม และแบบ
ประเมินความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย 8 คาถาม และสามารถ
ดูผลการทาแบบประเมินของตนเองได้ แสดงดังภาพที่ 3
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วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อวัด ผลการใช้งานระบบที่ ได้พฒ
ั นาขึ้น
แบ่งได้ ดังนี้
4.3.1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อแอปพลิเคชัน โดยมีการจัดทาแบบประเมิน
ความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ด้านความถูกต้องของการทางานของฟังก์ชนั ด้านความง่าย
และเหมาะสมในการใช้งานระบบ ด้านความรวดเร็ วใน
การทางานของระบบ และด้านความปลอดภัยของข้อมูล
และการใช้งานระบบ ซึ่ งทาการประเมิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน โดยผลการ ประเมิ น ความเหมาะสมของ
ผู ้เ ชี่ ย วชาญมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.25 และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.79 จึงสามารถสรุ ปได้ว่า แอปพลิเคชันสาหรับ
การติดตามภาวะซึ มเศร้าและความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตายที่
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสมโดยรวมทั้งระบบอยู่
ในระดับดี

ภาพที่ 3: หน้าเมนูทาแบบประเมินและดูผลการประเมิน
4.1.7 การรับการแจ้งเตือน เมื่อมีสมาชิกภายใน
กลุ่ ม ท าแบบประเมิ น ความเสี่ ย งในการฆ่ าตัวตายอยู่ ใ น
ระดับปานกลางและสู ง ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผูด้ ูแลผูม้ ี
ภาวะซึมเศร้าให้รับทราบ
4.2 ผลการพัฒนาระบบในส่ วนผู้ดูแลระบบ
4.2.1 การเข้าสู่ระบบสาหรับผูด้ ูแลระบบ ผูด้ ูแล
ระบบเข้าสู่ ระบบด้วยเว็บเบราว์เซอร์ เข้าดูขอ้ มูลผูใ้ ช้งาน
และสามารถเรี ยกดูรายละเอียดอื่น ๆ
4.2.2 ผู ้ดู แ ลระบบสามารถดู รายงานสรุ ป
จ านวนผู ้ใ ช้ ง านแยกตามประเภทผู ้ใ ช้ ง านในระบบ
แบ่ ง เป็ นจ านวนผู ้ดู แ ลผู ้มี ภ าวะซึ ม เศร้ า และผู ้มี ภาวะ
ซึ มเศร้า รายงานแบบประเมินความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย
และรายงานแบบประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า ของผู ้มี ภ าวะ
ซึ มเศร้ าโดยเป็ นคะแนนเฉลี่ ยแยกตามรายข้อ ในรู ปแบบ
กราฟ แสดงดังภาพที่ 4

4.3.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้งานต่อแอปพลิเคชันสาหรับการติดตามภาวะซึ มเศร้า
และความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย โดยแบ่งการจัดทาแบบ
ประเมินออกเป็ นจานวน 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อระหว่าง
ระบบกับผูใ้ ช้ระบบ ด้านการประมวลผลระบบ ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ และด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ ซึ่งทาการประเมินโดยผูใ้ ช้งานจานวน 20 คน โดย
ผลการ ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.19 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 จึงสามารถสรุ ป
ได้ว่าแอปพลิ เคชันสาหรับการติ ดตามภาวะซึ มเศร้ าและ
ความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตายที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นมีความพึง
พอใจโดยรวมทั้งระบบอยูใ่ นระดับดี

5. สรุป
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการติดตามภาวะ
ซึ มเศร้ าและความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย มี การทางานใน
ลักษณะโมบายแอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้งานสมัครสมาชิ ก โดย
กรอกข้อมูลและเลือกสถานะผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้งานที่มีภาวะซึมเศร้า
จะได้รับสถานะผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า และผูด้ ูแลหรื อผูป้ กครอง
จะได้รับสถานะผูด้ ูแลผูม้ ีภาวะซึ มเศร้า เมื่อสมัครสมาชิก

ภาพที่ 4: หน้าเมนูทาแบบประเมินและดูผลการประเมิน
4.3 ผลการประเมินระบบ
การประเมินแอปพลิเคชันสาหรับการติ ดตาม
ภาวะซึ มเศร้ า และความเสี่ ยงในการฆ่ า ตั ว ตาย มี
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จะสามารถเข้าสู่ ระบบได้โดยแบ่งลักษณะการใช้งานตาม
ประเภทผูใ้ ช้ ผูม้ ี ภาวะซึ ม เศร้ าสามารถท าแบบประเมิ น
ภาวะซึ ม เศร้ า ซึ่ งหากมี ผ ลการประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 7 คะแนน จะต้องได้รับการประเมิน
ความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย จากนั้นสามารถดูรายงานผล
การประเมินตามแต่ละประเภท และหากผูม้ ีภาวะซึมเศร้ามี
ผูด้ ูแลผูม้ ีภาวะซึ มเศร้ า ผูด้ ูแลสามารถสร้างกลุ่มการดู แล
และผูม้ ีภาวะซึ มเศร้าสามารถขอเข้าร่ วมกลุ่มได้ ซึ่ งผูด้ ูแล
จะสามารถดูผลการประเมินและรับการแจ้งเตือนผลการ
ประเมิน เมื่อผูม้ ีภาวะซึ มเศร้าที่ยู่ในกลุ่มการดูแลมีผลการ
ประเมินความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับปานกลาง
ถึ งระดับสู ง และผูด้ ู แลระบบสามารถดู รายงานสรุ ปแยก
ตามประเภทต่าง ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชันของสมาชิก
ผูใ้ ช้งานได้ โดยผลการประเมินของระบบแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน ได้แก่ การประเมิ นความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการติดตามภาวะซึ มเศร้ า
และความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตาย สามารถเก็บบันทึกผลการ
ทาแบบประเมิ นของผูม้ ี ภาวะซึ มเศร้ า เพื่อใช้ตรวจสอบ
และติดตามอาการ ซึ่งสามารถทางานได้ผ่านทางแอปพลิเค
ชันโดยตรง ทาให้ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้กระดาษใน
การประเมินหรื อเก็บบันทึกผล และยังสามารถแจ้งเตือน
แก่ผดู ้ ูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า จากผลการประเมินแอปพลิเคชัน
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่าความเหมาะสมโดยรวมของระบบ
อยู่ในระดับดี และผลการประเมิน แอปพลิ เคชันความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ดี จึงสามารถสรุ ปได้ว่า ระบบที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถช่ วย
เรื่ อง การติดตามผลการอาการของผูป้ ่ วยได้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาโปรแกรมการส่ งข้อมูลเพื่อเฝ้า
ระวังผูป้ ่ วย ในกรณี ที่ตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะแจ้ง
เตื อนไปยังผูเ้ กี่ ยวข้อง มี ผลพบว่า สามารถติ ดตามข้อ มู ล
ของผูป้ ่ วยได้ ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามผลการรั กษา
ผูป้ ่ วยได้อ ย่างสะดวก และช่ วยให้ ผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วยสามารถ
ตั ด สิ นใจช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป่ วยได้ ทั น เวลา นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่ องการศึ กษาความต้องการและ
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พัฒ นาระบบสารสนเทศติ ด ตามตัว ตามรอยทางคลิ นิ ก
ผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Access พบว่า
ระบบสามารถช่วยให้การติดตามผูป้ ่ วยได้สะดวก ลดเวลา
การเก็บข้อมูล สามารถนาข้อมูลไปวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

parking building. This approach develops an
unsupervised-learning model to capture the normal
sequences of human pose in order to open the car
door using deep learning techniques i.e. LSTM
(Long-Short Term Memory) along with Autoencoder.
Experiments were conducted using case-study
dataset recorded in various parking buildings which
contained 173 normal behavior sequences and 42
abnormal behavior sequences. Our approach
produces effective accuracy (95.81%) in detecting
abnormal behavior meanwhile obtains fewer false
alarms.
Keyword: Vehicle Theft Detection, Deep Learning,

การโจรกรรมรถยนต์ เป็ นปั ญหาสาคัญของสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ สถิติระหว่ างปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ระบุว่า
มีรถยนต์ ที่ถูกโจรกรรมประมาณ 10% ที่ สามารถติ ดตาม
คืนเจ้ าของได้ จากความก้ าวหน้ าของเทคนิคการเรี ยนรู้ เชิ ง
ลึกในการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติที่มีประสิ ทธิ ภาพสูง
งานวิจัยนีจ้ ึงเสนอวิธีการตรวจจับการโจรกรรมรถยนต์ จาก
พฤติ กรรมที่ ผิดปกติ ในการเปิ ดประตูรถยนต์ โดยท าการ
สร้ างโมเดลที่เรี ยนรู้ เฉพาะลาดับท่ าทางปกติของมนุษย์ ใน
การเปิ ดประตู ร ถยนต์ ด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ เชิ ง ลึ ก คื อ
Long-Short Term Memory (LSTM) ร่ ว ม กั บ เท ค นิ ค
Autoencoder ผ ล จ าก ก ารท ด ส อ บ โด ยใช้ ชุ ด ข้ อ มู ล
กรณี ศึ ก ษาในสถานที่ จ อดรถแบบต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นข้ อ มู ล
ลาดับท่ าทางการเปิ ดประตูรถแบบปกติและผิดปกติจานวน
173 และ 42 ลาดับ พบว่ าระบบที่นาเสนอให้ ความถูกต้ อง
ในการทานายโดยรวม 95.81 % รวมถึงให้ การแจ้ งเตื อน
ผิดพลาดที่น้อยมาก
คาสาคัญ: การตรวจจับการโจรกรรมรถยนต์ การเรี ยนรู ้
เชิงลึก พฤติกรรมการเปิ ดประตูรถยนต์ การ
ประมาณจุดสาคัญของร่ างกายมนุษย์

Car Door Opening Behavior, Human Pose
Estimation

1. บทนา
ประเทศไทยมี ส ถิ ติ ร ถยนต์ ในแต่ ล ะปี ถู กขโมยเป็ น
จ านวนมาก ซึ่ งสถิ ติ ก ารรั บ แจ้ง ฐานความผิ ด โจรกรรม
รถยนต์จ ากส านักงานต ารวจแห่ งชาติ ร ะบุ ว่า มี เหตุ การ
โจรกรรมรถยนต์ ระหว่ า งปี 2560 ถึ ง ปี 2561 เฉลี่ ย
ประมาณ 300 คันต่อปี แต่มีเพียง 10 % ของรถยนต์ที่ถูก
โจรกรรมเท่านั้นที่สามารถติดตามคืนเจ้าของได้ [1, 2] อีก
ทั้ง การติ ด ตามรถยนต์ สู ญ หาย มี ข้ ัน ตอนที่ ยุ่ ง ยาก และ
โอกาสในการได้ ร ถคื น น้ อ ยมาก ซึ่ งปั จจุ บั น การใช้
ประโยชน์จากกล้องวงจรปิ ดทาได้เพียงหลังเกิดเหตุแล้ว
เท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ เป็ นพฤติกรรมผิดปกติ ในการ
ขึ้น-ลง รถยนต์ยงั มีจานวนน้อยมาก (Imbalance data) และ
ให้คาจากัดความยากกว่าพฤติ กรรมแบบปกติ อีกทั้งการ
ตรวจจับกิจกรรมของบุคคลด้วยภาพเพียงภาพเดียวยังไม่
แม่นยานัก
งานวิจัยนี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒ นาโมเดลในการ
เป็ นผูช้ ่ วยให้กับผูร้ ั กษาความปลอดภัย และเป็ นการช่ วย

Abstract
Vehicle theft is one of the most prominent crimes
under responsibility of the Loyal Thai Police.
Unfortunately, only 10% of those stolen cars had
been returned to the rightful owners each year.

Regarding to the advanced in deep learning techniques in
order to detect abnormal behaviors, this research
proposes the approach to detect abnormal behavior
of car door opening to prevent vehicle theft in the
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ป้องกันการเกิดการโจรกรรมรถยนต์ในอาคารจอดรถ เช่น
คอนโดมิเนี ยม หรื อ ห้างสรรพสิ นค้า โดยประยุกต์ใช้การ
เรี ยนรู ้เชิงลึก (Deep Learning) ในการสร้างโมเดลสาหรับ
เรี ยนรู ้ลาดับท่าทางการเปิ ดประตูรถยนต์ที่ปกติของมนุษย์
โดยมีการทางานแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็ นการ
ตรวจจับคนที่เข้าใกล้กบั รถยนต์ โดยใช้อลั กอริ ทึมที่ชื่อว่า
Masked-R-CNN [3] ขั้นตอนที่ 2 การตรวจจับพฤติกรรม
ที่ผิดปกติ โดยเริ่ มจากการบันทึกท่าทางในการเปิ ดประตู
รถยนต์ของบุคคลโดยใช้เทคนิ ค Human Pose Estimation
[4] แล้วน าล าดับ ท่ าทางการเปิ ดประตู แบบปกติ มาสร้ าง
โมเดลโดยใช้เทคนิ ค LSTM [5] (ซึ่ งรั บ ข้อ มู ล เป็ นแบบ
ลาดับ ) ร่ วมกับเทคนิ ค Autoencoder [6] โดยโมเดลจะให้
ผลลัพ ธ์ เป็ นค่ า Reconstruction Error (RE) ซึ่ งสามารถ
ตรวจจับลาดับท่าทางการเปิ ดประตูแบบผิดปกติได้จากค่า
RE ที่สูงขึ้น
ผลที่ ได้ จ ากงาน วิ จั ย นี้ ท าให้ สาม ารถพ ยากรณ์
พฤติกรรมที่ ผิดปกติได้โดยใช้เวลาเพียง 1.5 วินาที ทาให้
สามารถลดโอกาสเกิดการโจรกรรม อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือ
ในการช่ ว ยรั ก ษาความปลอดภัย ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง
สามารถตรวจจับ ได้ต ลอดเวลา และทัน ท่ ว งที ภายใต้
สิ่ งแวดล้อมในการติ ดตั้งมุม กล้อ งวงจรปิ ดจากด้านท้าย
รถยนต์แบบใกล้ชิด
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Long Short-Term Memory (LSTM) เป็ น โ ค ร งข่ าย
ประสาทเที ย มแบบหนึ่ งที่ ถู ก ออกแบบมาส าหรั บ การ
ประมวลผลลาดับ (sequence) จัดว่าเป็ นโครงข่ายประเภท
Recurrent Neural Network (RNN) นั่ น คื อ เป็ นโครงข่ า ย
ประสาทเทียมที่มีการนาเอา output ของมันเองก่อนหน้านี้
กลับมาใช้ใหม่ [5]
Autoencoder เป็ นประเภทของเครื อข่ายประสาทเทียม
ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้การเข้ารหัสข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดย
รั บ Input เข้ามา แล้ว Output ออกมาเป็ นข้อ มู ล เดิ ม แต่
ความพิเศษก็คือ ที่ตรงกลางของเน็ตเวิร์คโดยทัว่ ไปแล้วจะ
บีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง [6]

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั [8] ได้นาเสนอเทคนิ ค maximum entropy
Markov model (MEMM) มาใช้ในการจาแนกกิจกรรมของ
บุคคล โดยการตรวจจับ คุณสมบัติของร่ างกาย ตาแหน่ ง
ของมือ และข้อมูลการเคลื่อนไหว นามาสอนเพื่อให้จดจา
กิ จ กรรมต่ าง ๆ ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน ภายใต้
สภาพแวดล้อ มที่ แตกต่ างกัน เช่ น ห้ อ งครั ว ห้ องนั่งเล่ น
และสานักงาน ฯลฯ
ในงานวิ จัย [9] ได้น าเสนอเทคนิ ค Pose Estimation
/Joint Localization และ โครงข่ ายประสาทเที ย ม (CNN)
มาจาแนกกิ จกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ โดยมี ความแม่น ยา
80.51% จาก 20 กิจกรรม โดยงานวิจยั นี้ ได้มีการนา Pose
Estimation นามาประยุกต์ใช้
ในงานวิ จัย [10] ได้น าเสนออัล กอริ ทึ ม ส าหรั บ การ
ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ จากัด เช่นห้อง ATM,
ห้องเซิ ร์ฟเวอร์ ฯลฯ โดยในอัลกอริ ทึมจะเรี ยนรู ้เส้นทาง
การเคลื่ อ นที่ แ ละความเร็ วของวัต ถุ ในวิ ดี โ อ หากมี การ
เคลื่ อ นไหวใด ๆ เกิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ จากในเส้ น ทางการ
เคลื่อนที่ที่เรี ยนรู ้หรื อความเร็ วของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากจากความเร็ วที่ เรี ยนรู ้ จะมี การแจ้งเตื อนว่าเป็ น
เหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ในงานวิจัย [11] ได้น าเสนอการตรวจจับ พฤติ กรรม
ผิดปกติ โดยการเรี ยนรู ้ลกั ษณะและการเคลื่ อ นไหวของ
พฤติ กรรมปกติ โดยตรวจสอบพฤติกรรมผิด ปกติ ดว้ ยค่า

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
Mask R-CNN เป็ น Framework ที่ ออกแบบมาสาหรับ
การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ได้อย่างยืดหยุ่น โดย
ทาการสร้างกล่องขอบเขต และแบ่งเซ็กเมนต์สาหรับแต่ละ
อิ น สแตนซ์ ข องวัต ถุ ใ นภาพ โดยสร้ างจาก Python และ
Keras (Neural Network API) [3]
OpenPose [7] เป็ นไลบรารี่ แบบเรี ยลไทม์ระบบแรกที่
ตรวจจับ ร่ างกายมนุ ษ ย์มื อ และใบหน้ าที่ ส าคัญ โดยให้
ผลลัพธ์เป็ นจุดสาคัญ ๆ ทั้งหมด 18 จุด ดังนี้ จมูก ตาขวา
ตาซ้ าย หู ข วา หู ซ้าย คอ ไหล่ ข วา ไหล่ ซ้ าย ข้อ ศอกขวา
ข้อศอกซ้าย ข้อมือขวา ข้อมือซ้าย สะโพกขวา สะโพกซ้าย
หัวเข่าขวา หัวเข่าซ้าย ข้อเท้าขวา ข้อเท้าซ้าย [4]
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Sparse reconstruction ทาให้การพยากรรวดเร็ วและแม่นยา
ยิ่งขึ้น

3. วิธีวิจัย
3.1 การสร้ างโมเดล (Build Model)
ภาพที่ 2: ตัวอย่างพฤติกรรมแบบปกติจากมุมกล้องต่าง ๆ
ขั้น ตอนที่ 3 การตรวจสอบเหตุการณ์ (Event trigger)
หลังจากตรวจพบคน และรถยนต์ในเฟรมเรี ยบร้อยแล้ว ทา
การตรวจสอบเหตุการณ์ที่คนเข้าไปกระทากับตัวรถยนต์
โดยใช้ Intersection over Union (IOU) [11] คือการที่กรอบ
ของคน และรถยนต์มีการทับซ้อนกันเกินกว่า 5% (IOU >=
0.05) จะทาการส่ งต่อไปยังโมเดลถัดไป โดยจะหยุดการ
ทางานหาก IOU น้อยกว่า 5% และกลับไปตรวจสอบเฟรม
อื่น ๆ ต่อไป
ขั้ นตอนที่ 4 การตรวจจั บ จุ ด ส าคั ญ ของร่ างกาย
(Human Pose Estimation) เมื่อกรอบของคน และรถยนต์มี
ค่า IOU เกินกว่า 5% จะทาการตรวจจับความเคลื่อนไหว
ของมนุ ษ ย์ โดยใช้ Openpose 18 point model มาท าการ
ตรวจจับและบันทึกจุดสาคัญต่าง ๆ ของคน โดยผลลัพธ์ที่
ได้ จะได้จุดสาคัญทั้งหมด 18 จุด
ขั้น ตอนที่ 5 หลัง จากได้ ผ ลลัพ ธ์ จ าก Openpose 18
point model เรี ยบร้อยแล้ว จะทาการลดจานวนจุดที่ไม่ใช้
งาน จากเดิม 18 จุด ให้เหลือ 14 จุดที่สาคัญ โดยกาหนดให้
จมูกเป็ นตัวแทนศูนย์กลางของใบหน้า และตัดตาขวา ตา
ซ้าย หู ขวา หู ซ้ายออก ดังแสดงในภาพที่ 3 และปรับปรุ ง
ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่เตรี ยมไว้ท้ งั 14 จุด มาอยู่จุดกึ่งกลาง
โดยยึดจุดของคอเป็ นจุดศูนย์กลาง ด้วยการนาค่าจากจุดที่
คอไปลบออกจากจุด อื่ น ๆ ทั้ง 14 จุ ด ดังแสดงภาพที่ 4
จากนั้ น ท าการรวบรวมผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ห ลัง จากปรั บ ปรุ ง
ข้อมู ล โดยเก็บ จ านวน 3 เฟรม ต่ อ 1 ไฟล์ Numpy array
โดยให้ แ ต่ ล ะเฟรมห่ างกั น 500 มิ ล ลิ วิ น าที แบ่ ง เป็ น
พฤติกรรมปกติ 173 ชุ ดข้อมูล และพฤติกรรมผิดปกติ 42
ชุดข้อมูล

ภาพที่ 1: แผนผังการสร้างโมเดลสาหรับเรี ยนรู้พฤติกรรมที่ปกติ
ในการเปิ ดประตูรถยนต์

ขั้นตอนการสร้างโมเดลสาหรับเรี ยนรู ้พฤติกรรมปกติ
ของการเปิ ดประตู ร ถยนต์ (ภาพที่ 1) ประกอบด้ ว ย 6
ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 บั น ทึ ก วี ดี โ อโดยใช้ resolution 1080p
30fps ของการขึ้นลงรถยนต์แบบปกติในลานจอดรถจาก
สถานที่ต่าง ๆ โดยยึดมุมกล้องเป็ นแบบใกล้ชิดรถยนต์ดา้ น
คนขับ ทั้งด้านหน้ารถและด้านหลังรถ สภาพแวดล้อมของ
ชุ ด ข้อ มู ล แบ่ งเป็ น มุ ม ภายในบริ เวณลานจอดรถ มุ ม เงย
และมุมสู ง มุมภายในลานจอดรถเปิ ดโล่งที่คนไม่ถูกบัง มุม
ภายในบริ เวณลานจอดรถที่หันหน้าเข้าซอง และมุมกล้อง
ภายในบริ เวณลานจอดรถที่มีแสงสว่างน้อย (ภาพที่ 2)
ขั้น ตอนที่ 2 การตรวจจับ วัต ถุ (Object detect) เมื่ อ มี
การ Input Video เข้ามาจะทาการตรวจจับวัตถุดว้ ยการนา
เทคนิค Mask R C-NN โดยใช้ pre-trained weights for MS
COCO มาท าการตรวจจับ เฉพาะคนและรถยนต์ ที่ อยู่ใน
เฟรมเท่านั้น
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ภาพที่ 5: ภาพรวมของ LSTM AutoEncoder

ภาพที่ 3: ตัวอย่างการลดจานวนจุดที่ไม่ใช้งาน

ภาพที่ 4: ตัวอย่างการปรับปรุ งข้อมูลให้อยูก่ ่ ึงกลาง
ภาพที่ 6: สถาปัตยกรรมของ LSTM Autoencoder
ขั้นตอนที่ 6 ทาการสร้างโมเดลเพื่อเรี ยนรู ้ พฤติกรรม
ปกติของการเปิ ดประตูรถยนต์เท่านั้นซึ่ งเป็ นลาดับท่าทาง
ของมนุ ษ ย์จ ากขั้น ตอนที่ 5 ท าให้ ต้อ งใช้ เทคนิ ค LSTM
ร่ วมกับ AutoEncoder ในการสร้างโมเดล ดังแสดงในภาพ
ที่ 5 โดยรายละเอียดของสถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาท
เทียมแสดงในรู ปที่ 6
โดยในงานวิจัยนี้ ท าการฝึ กสอนโมเดลด้วยข้อมู ล ที่
เป็ นพฤติ กรรมปกติเพียงอย่างเดียวโดยใช้พารามิเตอร์ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และให้ โ มเดลท านายพฤติ ก รรม
ผิดปกติให้อตั โนมัติ โดยทาการสุ่ มแบ่งข้อมูลพฤติ กรรม
ปกติ ออกเป็ นข้อมูลฝึ กสอน 90% และข้อมูลทดสอบ 10%

3.2 การนาไปใช้ งาน (Prediction Model Framework)

ตารางที่ 1: พารามิเตอร์ที่ใช้ในโมเดล
Optimizer = ‘adam’ Loss = ‘mean squared error’
Metrics = Accuracy’

Batch_size = 5

Epochs = 1,000

Class = Normal

ภาพที่ 7: ขั้นตอนการนาโมเดลไปใช้งาน
ก าร น าไป ใช้ ง าน มี ขั้ น ต อ น ก ารเต รี ยม ข้ อ มู ล
เช่ น เดี ย วกับ ข้อ 3.1 ขั้น ตอนที่ 1 ถึ ง 5 แต่ มี ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในการทานาย และการแจ้งเตือน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 6 ทานายข้อมูลลาดับตาแหน่งของจุดสาคัญ
ของร่ างกายว่าเป็ นพฤติกรรมที่ผิดปกติหรื อไม่ โดยการใช้
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โมเดล LSTM Autoencoder ที่ ส ร้ างไว้จ ากขั้น ตอนที่ 3.1
โด ยผ ลลั พ ธ์ จากการท าน ายที่ เราส น ใจคื อ ค่ า RE
(Reconstruction error) ในกรณี ที่เป็ นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ค่า RE ที่ ได้จะมี ค่ าสู ง เนื่ องจากโมเดลที่ ส ร้ างขึ้น ท าการ
เรี ย นรู ้ เฉพาะพฤติ ก รรมที่ ป กติ เท่ า นั้ น ในที่ น้ ี ได้มี ก าร
ก าหนดค่ า Threshold = 0.0002 ซึ่ งเป็ นค่ าที่ ไ ด้ จ ากการ
คานวณ Average จากค่า RE ของชุ ดข้อมูลปกติ (Normal
class) จากการขั้น ตอนการสร้ างโมเดล โดยตัว อย่างการ
ท านายพฤติ กรรมที่ ป กติ แ ละผิ ด ปกติ ใ นการเปิ ดประตู
รถยนต์แสดงในภาพที่ 8 และ 9

NCCIT2020

ประสิ ทธิ ภาพได้ดงั แสดงในตาราง Confusion Matrix ใน
ภาพที่ 11 และตารางที่ 2

ภาพที่ 10: ค่า RE สาหรับพฤติกรรมปกติและผิดปกติ

ภาพที่ 8: ตัวอย่างการทานายพฤติกรรมที่ผิดปกติ

ภาพที่ 11: Confusion matrix ของการจาแนกพฤติกรรมที่ปกติ
(Normal) และ ผิดปกติ (Abnormal)

ตารางที่ 2: สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล

ภาพที่ 9: ตัวอย่างการทานายพฤติกรรมที่ปกติ

จาแนกพฤติกรรมปกติและผิดปกติ

Accuracy
Precision สาหรับพฤติกรรมปกติ
Precision สาหรับพฤติกรรมผิดปกติ
Recall (True Positive Rate)
Recall (True Negative Rate)
F-Measure สาหรับพฤติกรรมปกติ
F-Measure สาหรับพฤติกรรมผิดปกติ

4 ผลการดาเนินการวิจัย
4.1 ผลการวัดประสิทธิภาพความถูกต้ องของโมเดล
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบจ านวน 205 ชุ ด ข้ อ มู ล
แบ่ ง เป็ นพฤติ ก รรมปกติ จ านวน 173 ชุ ด ข้ อ มู ล และ
พฤติกรรมผิดปกติจานวน 42 ชุดข้อมูล ซึ่ งผลที่ได้จากการ
วิจยั ตามภาพที่ 11 โดยจากผลการทดลองด้วยการตั้งค่า RE
Threshold 0.0002 ส ามารถส รุ ป ผ ลการเป รี ยบ เที ยบ
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95.81
98.81
85.11
95.95
95.24
97.36
89.89

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

จากผลการทดลองดังภาพที่ 12 พบว่า การใช้ค่า RE ที่
0.0002 ให้ ค วามแม่ น ย าในการตรวจจั บ พฤติ ก รรมที่
ผิดปกติสูงมาก โดยให้ค่าความแม่นยาโดยรวม (Accuracy)
สู งถึง 95.81% และให้ค่า Fault Alarm ที่ต่ามาก (แสดงโดย
จุดที่มีลูกศรสี เขียวชี้ในภาพที่ 11)
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การแก้ปัญหาการจัดตารางการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
The Solution of University Class Scheduling Problem using Greedy
Algorithm
ฤทธิ ชัย บุดดาเคน (Littichai Buddaken)1 และสุภาวดี หิ รัญพงศ์ สิน (Supawadee Hiranpongsin2
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บทคัดย่อ

process, it had redundant operations and confusion

การจั ด ตารางการเรี ยนการสอนบ่ อ ยครั้ งจะพบว่ า มี
ข้ อจากัดของความซ้าซ้ อนของเวลาสอนของผู้สอนหลาย
คนในหนึ่ งรายวิ ชา และความซ้าซ้ อนของเวลาเรี ยนของ
ผู้เรี ยนหลายชั้นปี ในหนึ่งรายวิชา ซึ่ งในกระบวนการปกติ
จะเกิ ด การท างานที่ ซ้ า ซ้ อน และความสั บ สนแก่ ผ้ ู ที่ ท า
หน้ าที่ จั ด ตารางได้ ท าให้ ต้ องใช้ เวลานานในการจั ด
ตารางสอน หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พบปั ญหานีอ้ ย่ างต่ อเนื่องเช่ นกัน งานวิจัยนีม้ ี
วัตถุประสงค์ เพื่ อแก้ ปัญหาที่ เกิ ดขึ ้นดังกล่ าว โดยการนา
ขั้นตอนวิธีแบบละโมบมาใช้ ในการแก้ ปัญหา ซึ่ งจะช่ วยจัด
ตารางการเรี ยนการสอนทั้ ง ของผู้ เ รี ยนและผู้ สอนที่
สอดคล้ องกัน และชั่ วโมงถูกต้ องตามจานวนหน่ วยกิต ได้
สะดวกขึ ้น โดยการหาช่ วงเวลาที่ เ หมาะสมในขณะนั้น
สาหรั บทุกรายวิ ชาเพื่ อ ที่จะทาการจัดตารางสอน ผลการ
ทดสอบ พบว่ า การจัดตารางสอนด้ วยวิ ธีการแก้ ปัญหาที่
นาเสนอมีความถูกต้ องเฉลี่ยร้ อยละ 93.15 ซึ่ งสามารถสร้ าง
ตารางสอนของผู้สอนแต่ ละคน และตารางเรี ยนของผู้เรี ยน
ในแต่ ละชั้นปี ได้ อย่ างถูกต้ องและสอดคล้ องกัน
คาสาคัญ: ปัญหาการจัดตาราง ตารางการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ

occurring to person who manages the scheduling
tasks that require a long time to arrange the timetable.
Bachelor of Science Program in Computer Science,
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University also
encountered this situation continuously. The objective
of this research is to solve the problems mentioned
above using Greedy Algorithm. With the proposed
solution, it will help to arrange the class schedule for
both the learners and the lecturers that corresponding
and the time slot correct to the number of credits by
finding the right time at that time for all courses in
order to set up the timetable. The result with an
average accuracy of 93.15 percent showed that the
timetable with the proposed solution can create a
timetable for each lecturer and the class schedule of
learners in each year correctly and consistently.
Keyword: Scheduling Problem, Class Scheduling,
Greedy Algorithm.

1. บทนา
ปั ญ หาการจั ด ตารางการเรี ยนการสอนในระดั บ
มหาวิทยาลัยนับว่าเป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้อนและยากที่
จะแก้ไขได้โดยง่าย เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อจากัดที่ตอ้ ง
พิ จ ารณาร่ วมกัน หลายด้าน การจัด ตารางจึ ง จ าเป็ นต้อ ง
เลื อ กใช้ วิ ธี ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในด้า น
คุ ณภาพของตารางและการใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ให้คุ้มค่ า
แม้ว่าปั ญหาการจัดตารางจะได้รับการแก้ปัญหามาแล้วใน
หลาย ๆ งานวิจยั [1], [2], [3] , [4], [5], [6] และได้ผลลัพธ์

Abstract
Class scheduling often found that there are
limitations of the time duplication of many lecturers
in one course, and the study time duplication of
learners of many years in one course. In the normal
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ในการแก้ปั ญ หาที่ ดี แต่ วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเหล่ า นั้น ยัง ไม่
เหมาะกับปั ญหาการจัดตารางของหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ งมีทรัพยากรและข้อจ ากัดที่
อาจแตกต่างกัน ในปั จจุบนั การจัดตารางของหลักสู ตรจะ
จัดโดยผูท้ ี่มีหน้าที่ในการจัดทาตารางสอน แต่เนื่ องจากมี
ข้อจากัดในเรื่ องของความซ้ าซ้อนของเวลาผูส้ อนมากกว่า
หนึ่งคนในหนึ่งรายวิชา และเวลาของผูเ้ รี ยนหลายชั้นปี ใน
หนึ่ งรายวิชา ซึ่ งทาให้เกิดการทางานที่ซ้ าซ้อน และความ
สับสนแก่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่จดั ตารางสอน รวมถึงความผิดพลาด
ที่มกั เกิดขึ้นและต้องใช้เวลานานในการจัดตารางสอนแต่
ละครั้ ง ด้ว ยเหตุ น้ ี เอง งานวิ จัย นี้ จึ ง ได้น าเสนอวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาการจัดตารางด้วยขั้นตอนวิธีแบบละโมบ เพื่อ
ช่วยในการจัดตารางสอน โดยการหาช่วงเวลาที่เหมาะสม
ของทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในขณะนั้นสาหรับแต่ละรายวิชา
เพื่อจะได้ตารางสอนของผูส้ อนแต่ละคนและตารางเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนแต่ละชั้นปี ที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน
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นั้นเท่านั้น อาจต้องมีการปรับเลือกหนทางปฏิบตั ิใหม่ อีก
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของปั ญหา [7]
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการด้าน
เวลา แนวทางการใช้ข้ ัน ตอนวิ ธิ ก ารแบบละโมบ และ
วิธีการแก้ไขปั ญหาการจัดตารางเรี ยนในมหาวิทยาลัย โดย
สามารถสรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
งานวิจยั [1] ได้เสนอวิธีการแก้ไขปั ญหาการจัดตาราง
เรี ยนใน มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยเทคนิ ค Integer Linear
Programming ซึ่ งผลการทดลองบ่งชี้ ว่า วิธีการที่นาเสนอ
นั้น สามารถแก้ปัญหาการจัดตารางเรี ยนของมหาวิทยาลัย
ที่มีขนาดเหมาะสมได้
งานวิ จั ย [2], [3] ได้ น าเสนอการแก้ ปั ญ หาการจั ด
ตารางเวลาเรี ยน โดยการใช้เทคนิค ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
ร่ วมกันกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรม ซึ่ งได้ผลลัพธ์ที่ดี
ในการจัดตารางเวลาเรี ยน
S. Singh และ K. Kant [4] ได้นาเสนอการเปรี ยบเทียบ
การจัดตารางเวลางาน โดยการใช้ข้นั ตอนวิธี Greedy และ
Sequential Assignment โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ ขั้นตอนวิธี
Greedy มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า
ในงานวิ จัย [5] ได้น าเสนอการแก้ไ ขปั ญ หาการจัด
ตารางเรี ยนในมหาวิทยาลัยที่มีความซับซ้อน โดยการใช้
ขั้นตอนวิธี Greedy Heuristic ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ
เมื่อเทียบกับวิธีการเดิม
งานวิจยั [6] ได้นาเสนอการแก้ไขปั ญหาการจัดตาราง
เรี ย นในมหาวิ ทยาลัย ด้วยวิ ธีการแบบไดนามิ ก ร่ วมกับ
วิ ธี ก ารระบายสี กราฟ ผลลั พ ธ์ คื อ เวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ประมวลผลน้อย
งานวิ จัย [8] ได้น าเสนอการค านวณหาค าตอบของ
ปั ญ หาที่ เ ป็ น NP-complete โดยได้มี ก ารใช้ ข้ นั ตอนวิ ธี
Greedy เป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยหาคาตอบ
จากการศึ กษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า ขั้นตอนวิธีแบบละโมบสามารถแก้ไขปัญหา
การจัดตารางเวลาได้ผลลัพธ์เป็ นอย่างดี ดังนั้น งานวิจยั นี้
จะใช้ข้ นั ตอนวิธีแบบละโมบในการคัดเลือกช่ วงเวลาใน
การจัดตารางสอน โดยพิจารณาเฉพาะความเหมาะสมของ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่วนของทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้
ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 ปัญหาการจัดตารางสอน (Scheduling Problem)
การจั ด การปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในการจั ด ตารางเรี ยน
ตารางสอนของมหาวิทยาลัย จะเกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ปัญหาความทับซ้อนของเวลา โดยที่ปัญหาในด้านของการ
จัด ด้านช่ วงเวลา ถื อ ว่ าเป็ น NP-complete [1] ซึ่ ง มี ค วาม
จ าเป็ นที่ ต้อ งหาวิ ธีเ ฉพาะในการคานวณหาค าตอบของ
ปั ญหานี้ โดยเฉพาะในรายวิ ชาที่ ผูเ้ รี ย นหลายชั้นปี และ
ผูส้ อนหลายคน จะยิ่งเกิดข้อจากัดในการจัดตาราง ช่วงเวลา
ที่ทบั ซ้อนกันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2.2 ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ (Greedy Algorithm)
เป็ นขั้นตอนวิธีที่ตดั สิ นใจเลือกหนทางที่จะปฏิบตั ิโดย
พิ จ ารณาทางเลื อกที่ ดี ที่สุ ด ในขณะนั้น โดยไม่ สนใจต่ อ
ผลกระทบหรื อทางเลือกที่จะต้องตัดสิ นใจในอนาคต ซึ่ ง
หนทางปฏิบตั ิที่เลือกอาจเป็ นเพียงทางเลือกดีที่สุด ณ จุด
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เวลาของทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ณ ขณะนั้น เพื่อเพิ่มรายวิชา
ลงในตารางสอน โดยจะไม่คานึ งถึงผลลัพธ์โดยรวมของ
ตารางสอน ทั้ง นี้ จะท าการจัด ตารางสอนแต่ ล ะรายวิ ชา
ตามล าดับ ชั้น ปี ของผู ้เ รี ย น โดยเรี ย งล าดับ จากจ านวน
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปที่ บัง คับ ให้ ล งเรี ยน
จ านวนจากมากไปน้อ ย และเรี ยงลาดับตามจานวนของ
ชัว่ โมงที่ตอ้ งการของแต่ละรายวิชา จานวนจากมากไปน้อย
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3) เรี ยงลาดับรายวิชาที่จะจัดลงตารางตามชั้นปี ของผูเ้ รี ยน
และจานวนชัว่ โมงที่ใช้เรี ยน 4) หาช่วงเวลาว่างที่เหมาะสม
ตามชัว่ โมงเรี ยนที่จะสามารถลงรายวิชานั้นได้จากนาตาราง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในรายวิชานั้น มาทาการยูเนี ยน (Union)
และสุ่ มเลือกช่วงเวลาจากช่วงที่ได้มาในขั้นตอนก่อนหน้า
และ 5) เพิม่ รายวิชาลงในตารางเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตาราง
เรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละชั้นปี และตารางสอนของผูส้ อนแต่ละ
ท่าน รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 1
3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลรายวิชาที่
ทาการเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี พบว่า แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ รายวิชาส่ วน
หนึ่ง คือ รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป ซึ่งเป็ นรายวิชาที่ถูก
ก าหนดวั น และเวลาที่ จ ะเรี ย นจากส่ วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และส่วนที่สอง คือ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ด
สอนในแต่ ล ะปี การศึ ก ษา (1 ปี การศึ ก ษา มี 2 ภาค
การศึกษา) ซึ่ งจะถูกกาหนดวันและเวลา โดยผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดตารางสอนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี การศึกษา ชั้ นปี
1/2561

2/2561

1/2562

ภาพที่ 1: ขั้นตอนวิธีการจัดตาราง
2/2562

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนวิธีการจัดตารางสอนแบบละโมบ ในงานวิจยั นี้
มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้ 1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
2) สร้างตารางเริ่ มต้นของผูส้ อนทุกคนและผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี

1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม

จานวนวิชา
จานวนวิชา จานวนผู้ส อน
หมวดศึกษา
ในหลักสู ตร ในหลักสู ตร
ทั่วไป
5
3
9 คน
4
5
2
9
2
6
13
23
4
5
9 คน
3
6
3
8
3
7
13
26
4
3
9 คน
3
7
2
11
2
7
11
28
3
4
10 คน
2
4
1
7
1
4
7
19

ภาพที่ 2: จานวนรายวิชาที่เปิ ดในปี การศึกษา 2561 และ ปี
การศึกษา 2562 สาหรับผูเ้ รี ยนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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จากภาพที่ 2 แสดงจานวนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป
และรายวิชาในหลักสู ตรที่ เปิ ดสอนในปี การศึ กษา 2561
และปี การศึ ก ษา 2562 ส าหรั บ ผู ้เ รี ยนชั้ น ปี ที่ 1-4 ใน
สาขาวิ ชาวิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ และจ านวนผูส้ อนใน
หลักสู ตร ทั้งนี้งานวิจยั นี้เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
นั่นคือ รายวิชาในหมวดศึก ษาทัว่ ไปทั้งหมด รายวิชาใน
หลักสู ตรบางส่ วน และจานวนผูส้ อนทั้งหมด เป็ นข้อมูล
นาเข้า โดยรายวิชาในหลักสู ตรที่ใช้เป็ นข้อมูลนาเข้าเพื่อ
ทดสอบการทางานของวิธีการแก้ปัญหาที่นาเสนอ คือ ภาค
การศึ ก ษาที่ 1/2561 เลื อ กใช้ 18 วิ ช า ภาคการศึ ก ษาที่
2/2561 เลือกใช้ 16 วิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เลือกใช้
21 วิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2562 เลือกใช้ 18 วิชา ส่ วน
รายวิ ชาที่ ไ ม่ ไ ด้น ามาพิ จ ารณาเป็ นรายวิ ชาที่ มี หน่ วยกิ ต
พิเศษ เช่น รายวิชาสหกิจมี 6 หน่วยกิต
3.2 ขั้นตอนการสร้ างตารางเริ่มต้ น
ในการสร้างตารางเริ่ มต้นของผูส้ อนในตารางจะเริ่ มที่
ว่างทั้งหมด แต่ในส่ วนของตารางผูเ้ รี ยนจะมีรายวิชาเรี ยน
ที่ถูกกาหนดวันและเวลามาตั้งแต่ตน้ ตามตารางวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยที่ ในหนึ่ งสัปดาห์จะเรี ยนทั้งหมด 5 วัน (เรี ยง
ตามล าดับ จัน ทร์ - ศุกร์ ที่ แ สดงตามแถว) ในแต่ ล ะวันมี
ชัว่ โมงเรี ยนทั้งหมด 10 ชัว่ โมง โดยเริ่ มต้นที่ 8.00 น. ถึง
17.00 น. (เวลาเริ่ มต้นของชัว่ โมงเรี ยนสุ ดท้าย)
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รายละเอียดข้อมูลรายวิชาที่ ใช้ในการจัดตาราง แสดงดัง
ภาพที่ 4
รหัส วิชา

ชื่ อ วิชา

1104102
1104153
1104154
1104251
1104252
1104355
1104442
1104482

Discrete Mathematics
Introduction to Computer Science
Programming Fundamental
Operating System
Linux Operating System
Software Engineering
Pattern and Software Design
Artificial Intelligence

หน่ วยกิต ผู้ส อน 1 ผู้ส อน 2 ชั้ นปี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

อ.A
อ.B
อ.C
อ.E
อ.F
อ.G
อ.B
อ.C

อ.D
อ.A
อ.B
อ.G

1
1
1
2
2
3
3, 4
3, 4

ภาพที่ 4: ตัวอย่างข้อมูลรายวิชาที่ใช้ในการจัดตาราง
3.3 ขั้นตอนการเรียงลาดับ
ในขั้นตอนนี้เป็ นการเรี ยงตามลาดับชั้นปี ที่จะได้รับการ
จัดตารางให้ก่อน โดยชั้นปี ที่มีจานวนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปมากจะได้รับการจัดตารางให้ก่อน เนื่องจากจะ
มีช่วงเวลาว่างของผูเ้ รี ยนที่น้อยจึงจาเป็ นต้องจัดสรรเวลา
ให้ก่อน จากนั้นจะพิจารณาจานวนชั่วโมงที่ เรี ยน ได้แก่
จานวนชัว่ โมงบรรยาย และ จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการ โดย
ที่จานวนชัว่ โมงที่ตอ้ งการในแต่ละรายวิชาจะพิจารณาตาม
ข้อ มู ล หน่ วยกิ ต แสดงดัง ภาพที่ 5 ทั้ง นี้ จ านวนชั่ว โมงที่
เรี ยนจะเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย เช่ น รายวิชาที่ มี
หน่ วยกิต 3(3-0-6) จะได้รับการพิจารณาในการจัดตาราง
ให้ก่อนรายวิชาที่มีหน่วยกิต 3(2-3-4) หรื อ 1(0-2-1)

ภาพที่ 3: ตัวอย่างตารางเริ่ มต้นของผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1
จากภาพที่ 3 แสดงตารางเริ่ มต้นของผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1
แต่ละช่วงเวลาจะมีการแทนค่าเป็ น 1 หรื อ 0 โดยที่ 1 คือ
ช่วงเวลาเรี ยนของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ตามตารางวิชาศึกษา
ทัว่ ไป และ 0 คือ ช่วงเวลาที่ว่างที่จะสามารถเพิ่มรายวิชา
ใหม่ลงไปได้
ทั้งนี้ช่วงเวลาว่าง (ช่วงเวลาที่ระบุค่า 0) ของผูเ้ รี ยนใน
แต่ ล ะชั้น ปี จากการลงช่ ว งเวลาเรี ย นของรายวิ ช าศึ ก ษา
ทั่วไปเรี ยบร้ อยแล้ว จะนาช่ วงเวลาดังกล่าวมาใช้เพื่อลง
ช่ ว งเวลาเรี ย นของรายวิ ช าในหลัก สู ต รในล าดับ ถัด ไป

ภาพที่ 5: รายละเอียดข้อมูลหน่วยกิต
3.4 ขั้นตอนการหาช่ วงเวลา
ขั้นตอนนี้ จะทาการนาตารางเวลาของทั้งผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนในรายวิชา มาทาการยูเนียนกัน เพื่อหาช่วงเวลาที่ ท้ งั
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนว่างตรงกัน โดยเริ่ มต้นตารางที่ได้จากการ
ยูเนียนกัน คือ ตารางของผูเ้ รี ยน เนื่องจากตารางเริ่ มต้นของ
ผูส้ อนเป็ นตารางที่ ทุกช่ วงเวลาเป็ นช่ วงเวลาว่า ง และทา
การยูเนียนตารางไปจนกระทัง่ จัดตารางได้ครบทุกวิชา
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จากขั้นตอนการเรี ยงลาดับในหัวข้อ 3.3 ทาให้ได้ว่า ชั้น
ปี ที่ 1 และรายวิชา 1104102 (รายวิชาแรกในภาพที่ 4) จะ
ได้รับการจัดตารางให้ก่อน ในขั้นตอนนี้จึงต้องหาช่วงเวลา
ว่างระหว่างผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1 และผูส้ อนในรายวิชา 1104102
ซึ่ งมี อ. A เป็ นผูส้ อนท่านเดียว โดยจะนาตารางของผูเ้ รี ยน
ชั้นปี ที่ 1 และตารางของ อ. A มายูเนียนกันเพื่อหาช่วงเวลา
ว่างที่ตรงกัน (แทนค่าด้วย 0) ผลลัพธ์แสดงดังภาพที่ 6
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เรี ยนทุกรายวิชาของผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1 ตามรายวิชาในภาพที่
4 ข้างต้น แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 7: ผลลัพธ์หลังจากการเพิ่มรายวิชา 1104102 ลงในตาราง
เรี ยนของผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1

ภาพที่ 6: ผลลัพธ์ช่วงเวลาว่างที่ตรงกันระหว่างผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1
และอ. A

ภาพที่ 8: ผลลัพธ์หลังจากการเพิ่มรายวิชา 1104102 ลงใน

3.5 ขั้นตอนการเพิม่ รายวิชาลงในตาราง
หลังจากได้ช่วงเวลาว่างที่ตรงกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนแล้ว ในขั้นตอนนี้เป็ นการเพิ่มรายวิชาลงตารางของ
ทั้งผูเ้ รี ยนและตารางของผูส้ อนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใน
งานวิจยั นี้ วิธีการเลือกช่ วงเวลาที่เหมาะสม จะใช้วิธีการ
สุ่ มช่ วงเวลาว่างที่ ตรงกันเพียงช่ วงเดี ยวจากช่ วงเวลาว่าง
ทั้งหมดในขณะนั้น และช่วงเวลาว่างที่ตรงกันนั้นจะต้อง
เป็ นช่ ว งเวลาที่ ส อดคล้อ งกับ จ านวนชั่ว โมงที่ เ รี ย นด้ว ย
สาหรับรายวิชาในหลักสู ตรจะจัดตารางโดยเริ่ มที่ช่วงเวลา
ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 18.00 น. ยกเว้นช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00
จนถึง 13.00 น. นั่นคือ ไม่เริ่ มต้นที่ช่วงเวลา 8.00 น. และ
ไม่มีคาบเกี่ ยวกับช่ วงเวลา 12.00 น. ดังนั้น จากภาพที่ 6
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ได้จากการสุ่มในขณะนี้คือ ช่วงเวลา
ที่ว่างติดต่อกัน 3 ชัว่ โมง ของวันศุกร์ (แถวที่ 5) โดยเริ่ มต้น
ที่ช่วงเวลา 9.00 น. และสิ้ นสุ ดที่ช่วงเวลา 11.00 น. ผลการ
เพิ่มรายวิชา 1104102 ลงตารางเรี ยนของผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1
และตารางของผูส้ อน อ. A แสดงดังภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8
ตามลาดับ
หลัง จากเสร็ จ สิ้ น ขั้น ตอนนี้ จะวนกลับ ไปท าซ้ าที่
ขั้น ตอนที่ 3.3-3.5 เพื่ อ ที่ จ ะท าการจัด ตารางในรายวิ ช า
ถัดไป จนกระทัง่ ถึงรายวิชาสุ ดท้ายจึงจะได้ตารางเรี ยนของ
ทุกชั้นปี และตารางสอนของผูส้ อนทุกคน ผลการจัดตาราง

ตารางสอนของผูส้ อน อ. A

ภาพที่ 9: ผลการจัดตารางเรี ยนทุกรายวิชาของผูเ้ รี ยนชั้นปี ที่ 1

4. ผลการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาขั้นตอนวิธีการจัดตารางการเรี ยนการสอน
ด้ว ยขั้น ตอนวิ ธี แ บบละโมบ ภายในคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี กรณี ศึ ก ษา คื อ สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของผูส้ อนทุกท่านในหลักสู ตรและ
ผูเ้ รี ย นชั้น ปี ที่ 1-4 ในปี การศึ กษา 2561 และปี การศึ กษา
2562 โดยท าการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวิ ธี การ
แก้ปัญหาที่นาเสนอ ทั้งหมด 4 รอบ ด้วยข้อมูลรายวิชาที่
เปิ ดสอนในหลัก สู ต ร ดัง นี้ รอบที่ 1: ภาคการศึ ก ษาที่
1/2561 จานวน 18 วิชา รอบที่ 2: ภาคการศึกษาที่ 2/2561
จานวน 16 วิชา รอบที่ 3: ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จานวน
21 วิชา และรอบที่ 4: ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จานวน 18
วิชา
ผลการทดสอบ พบว่า การจัดตารางสอนด้วยวิธีการ
แก้ปัญหาที่นาเสนอสามารถสร้างตารางสอนผูส้ อนแต่ละ
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คน และตารางเรี ย นของผู ้เ รี ยนในแต่ ล ะชั้ น ปี ได้ โดย
ทดสอบทั้งหมด 4 รอบ จานวน 73 วิชา จัดตารางได้ถูกต้อง
68 วิชา คิดเป็ นเฉลี่ยร้อยละ 93.15 และผิดพลาด 5 วิชา คิด
เป็ นเฉลี่ยร้อยละ 6.85 เนื่ องจากไม่สามารถหาช่วงเวลาที่
ว่ า งตรงกัน ระหว่ า งผู ้เ รี ย นและผู ้ส อนได้ ในส่ ว นของ
รายละเอี ย ดการท างานที่ ส มบู ร ณ์ นั่น คื อ จัด ตารางได้
ถูกต้องนั้น แต่ละรอบรายวิชาสามารถถูกเพิ่มลงในตาราง
เรี ยนของผู ้เ รี ยนและตารางสอนของผู ้ส อนที่ มี ค วาม
สอดคล้องกันในรายวิชาที่ มีความเกี่ ย วเนื่ องกันได้อ ย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งจานวนชัว่ โมงเรี ยนและจานวนชัว่ โมงสอน
ในตารางตรงตามข้อมูลหน่ วยกิ ตทุกรายวิ ชา ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อจากัดในด้านของความซ้ าซ้อนของเวลาสอนของ
ผูส้ อนหลายคนในหนึ่งรายวิชา และความซ้ าซ้อนของเวลา
เรี ยนของผูเ้ รี ยนหลายชั้นปี ในหนึ่งรายวิชา
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ผลลัพธ์ตารางเรี ยนและตารางสอนที่สอดคล้องกัน ดังภาพ
ที่ 10 และภาพที่ 11 ตามลาดับ นัน่ คือ รายวิชา 1104482 จะ
ทาการเรี ยนการสอนได้ในวันพฤหัสบดี (แถวที่ 4) จานวน
3 ชัว่ โมงติดกัน ที่จะเริ่ มในช่วงเวลา 15.00 น.

ภาพที่ 11: ตารางของผูส้ อน อ. C และ อ. G หลังการจัดตาราง
ของรายวิชา 1104482

5. สรุป
งานวิจัยนี้ นาเสนอขั้นตอนวิธีการจัดตารางการเรี ยน
การสอนแบบละโมบ เพื่อที่จะแก้ไขกระบวนการของการ
จัดตารางการเรี ยนการสอนที่มีความซ้ าซ้อนของการทางาน
และความสับสนที่เกิดขึ้นกับผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ตารางสอน
ผลการวิจยั พบว่า การจัดตารางการเรี ยนการสอนด้วย
วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ น าเสนอมี ค วามถู ก ต้อ งเฉลี่ ย ร้ อ ยละ
93.15 นั่นคือ วิธีการที่ นาเสนอสามารถสร้ างตารางสอน
สาหรับผูส้ อนแต่ละคน และสามารถสร้างตารางเรี ยนของ
ผูเ้ รี ย นในแต่ล ะชั้นปี ได้ โดยที่ ตารางของทั้งผูเ้ รี ย นและ
ผูส้ อนมี ความสอดคล้องกัน รวมถึ งจานวนชั่ว โมงเรี ย น
และจานวนชั่วโมงสอนในตารางตรงตามข้อมูลหน่ วยกิ
ตทุ ก รายวิ ช า ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ จ ากัด ในด้า นของความ
ซ้ าซ้อนของเวลาสอนของผูส้ อนหลายคนในหนึ่งรายวิชา
และความซ้ าซ้อนของเวลาเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลายชั้นปี ใน
หนึ่ ง รายวิ ชา อย่างไรก็ดี ในส่ วนของข้อ ผิ ด พลาดที่ พบ
เฉลี่ยร้อยละ 6.85 นั้น เกิดจากไม่สามารถหาช่วงเวลาที่ว่าง
ตรงกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้ในบางรายวิชา แสดง
ให้เห็นว่า วิธีการแก้ปัญหาที่นาเสนอนี้สามารถนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาการจัดตารางได้เป็ นอย่างดี
สาหรั บการวิจัย ในอนาคต ผูว้ ิจัยมี แนวความคิดที่จะ
เพิ่มจานวนและความหลากหลายของข้อจากัดของรายวิชา

ภาพที่ 10: ตารางเรี ยนของผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี หลังการจัดตาราง
ของรายวิชา 1104482

ตัวอย่างรายวิชาที่มีขอ้ จากัดดังกล่าวข้างต้น คือ รายวิชา
1104482 ในภาพที่ 4 จะเห็นว่า เป็ นรายวิชาที่มีผเู ้ รี ยนชั้นปี
ที่ 3 และ ชั้นปี ที่ 4 โดยมีผูส้ อน 2 คน คือ อ. C และ อ. G
เมื่อใช้วิธีการแก้ปัญหาที่นาเสนอจัดตารางแล้ว พบว่า ได้
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ที่จะทดสอบ และเพิ่มเงื่อนไขในการจัดตาราง เช่น เงื่อนไข
การใช้ห้องเรี ยน เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดตารางการ
เรี ยนการสอนให้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขที่ใช้งานจริ ง และ
อาจนาวิธีการแก้ปัญหาที่นาเสนอนี้ไปทดสอบกับการจัด
ตารางการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาอื่น ๆ ต่อไป
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An Improvement of a Meta-Heuristic Algorithm for One-dimension
Cutting Stock Problem
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บทคัดย่อ

Genetic

Algorithm

(GA),

Particle

Swarm

Optimization (PSO)

งานวิจัยฉบับนีเ้ สนอการปรั บปรุ งวิ ธีการแก้ ไขปั ญหา
การตั ด ชิ ้ น งานแบบหนึ่ ง มิ ติ ด้ วยวิ ธี เ มตาฮิ วริ สติ ก
อัลกอริ ทึม โดยประยุกต์ ใช้ ขั้นตอนเชิ งพันธุกรรมมาผสาน
กั บ พาทิ เคิ ลสวอมออปทิ ไมเซชั่ น อั ล กอริ ทึ ม ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อลดเศษวัสดุเหลือทิ ้งให้ น้อยที่ สุด มีการ
ทดสอบแก้ ไขปั ญหาที่แตกต่ างกัน 3 รู ปแบบ โดยผลการ
แก้ ปัญหาทั้ง 3 รู ปแบบพบว่ าวิธีการที่นาเสนอมีผลลัพธ์ ที่
ดี ก ว่ า วิ ธี MHA ประมาณ 59% และดี ก ว่ า วิ ธี SA-GPSO
ประมาณ 68% สาหรั บวิธี GA ให้ ผลลัพธ์ เหมือนกัน
คาสาคัญ: ปัญหาการตัดแบบหนึ่งมิติ เมตาฮิวริ สติกอัลกอริ
ทึ่ ม เหลื อเศษวัสดุน้อยที่สุด ขั้นตอนเชิ งพันธุ กรรม พาทิ
เคิลสวอมออปทิไมเซชัน่

1. บทนา
ปัญหาการตัดชิ้นงาน (Cutting Stock Problem : CSP)
เป็ นปั ญหาที่มีการศึกษากันมาอย่างยาวนาน ปั ญหาแบบนี้
มักพบได้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายงาน ซึ่ ง
มักพบว่าเศษวัสดุที่เหลือจากการตัดชิ้นงานมีปริ มาณเยอะ
มากและ ในงานบางอย่างไม่สามารถนาไปใช้ต่อได้อีกใน
ครั้งต่อไป และเนื่ องจากงานวิจยั ฉบับนี้ สนใจปั ญหาการ
ตัดชิ้นงานแบบหนึ่งมิติ (1D-CSP) โดยวิธีการแก้ปัญหาที่
นิ ย มใช้มี อ ยู่ 3 แบบคื อ การใช้ส มการเชิ ง เส้ น (Linear
Programming: LP) การแก้ปัญหาด้วยฮิวริ สติกอัลกอริ ท่ ึม
(Heuristic Algorithm: HA) และอัลกอริ ท่ ึมแบบผสมโดย
วิ ธี LP เป็ นวิ ธี แ ก้ปั ญ หาที่ ต้อ งใช้โ ปรแกรมขนาดใหญ่
พิจารณาปั ญหาไปทีละส่ วน ส่ วนวิธี HA คือการใช้อลั กอ
ริ ท่ ึมอย่างใดอย่างหนึ่งมาแก้ปัญหา ซึ่ งยังมีขอ้ ด้อยของแต่
ละอัลกอริ ท่ ึมอยู่ และวิธีแก้ปัญหาด้วยอัลกอริ ท่ ึมแบบผสม
เป็ นการประยุกต์อลั กอริ ท่ ึม 2 แบบขึ้นไปเข้าด้วยกันและ
ประสิ ทธิ ภาพมักจะดี กว่าแบบ HA ที่ ใช้อลั กอริ ท่ ึ มเพียง
แบบเดียว และงานวิจัยฉบับนี้ ตอ้ งการนาเสนอทางเลื อก
ของอัล กอริ ทึ่ มแบบผสมที่ ผ สมระหว่ า งขั้น ตอนเชิ ง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) และพาทิเคิลสวอม
ออปทิ ไ มเซชั่ น (Particle Swarm Optimization: PSO)
เข้าด้วยกันมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 1D-CSP

Abstract
This research proposes an improvement of a
solving one-dimensional cutting stock problems using
a Meta-Heuristic Algorithm. We apply a Genetic
Algorithm and a Particle Swam Optimization
Algorithm for solving the problem. The objective of
these research is to reduce a waste to be minimum
wasted. There are 3 different type of problems being
solved. The results show that the proposed method has
a 59% better result than the MHA method, 68% better
than the SA-GPSO method and similar result to GA
method.
Keywords: One-Dimensional Cutting Stock Problem
(1D-CSP), Meta-Heuristic Algorithm, Trim loss,
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ความเร็ วในการหาค่าที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันมาก
ส่ ว นวิ ธี แ บบ PSO หาค าตอบแบบเฉพาะจุ ด ได้ ดี แต่
ขอบเขตการค้นหาค่อนข้างแคบ จากงานวิจัยของนุ ตยะ
สกุ ล [ 9] เปรี ยบเที ย บระหว่ า ง GA กั บ PSO ในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขนาด 10 มิติ ด้วย Sphere และ Peaks
ผลสรุ ปคือ PSO สามารถหาตาแหน่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ในแต่ ล ะรุ่ นได้ดี ก ว่ า วิ ธี GA งานวิ จั ย ของ Auttanit et
al.[10] น า GA มาผสมกั บ PSO เป็ น SGA(Swarm
Genetic Algorithm) แล้ ว เปรี ยบเที ยบกั บ GA โดย
นามาใช้ในปัญหาการเลือกโปรโตไทป์ พบว่าในชุดข้อมูล
ขนาดเล็กได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่าง แต่ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
SGA ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิภาพดีกว่า
ดังนั้นงานวิจยั ฉบับนี้เสนอแนวทางแก้ปัญหา 1D-CSP
โดยใช้ GA มาผสมผสานกับ PSO แม้จะมีแนวทางคล้าย
กับงานวิจัย[10] แต่ยงั มีข้ นั ตอนการดาเนินการที่แตกต่าง
เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 1D-CSP ให้ได้คาตอบที่ดี
ที่สุดที่ทาให้เศษวัสดุเหลือทิง้ น้อยที่สุด

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง า น วิ จั ย ข อ ง Gilmore and Gomory [1], [2] ไ ด้
ปรับปรุ ง LP เพื่อใช้แก้ปัญหา CSP ได้มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น งานวิจัยของ Jahromi et al.[3] นาการจาลองการอบ
เหนี ยว (Simulated Annealing: SA) และ การค้าหาแบบ
ทาบู มาเปรี ยบเทียบกันในการแก้ปัญหา CSP และผลลัพธ์
ที่ได้คือ การแก้ปัญหาโดยวิธี SA นี้ได้ขนาดของของเสี ย ที่
เกิ ดขึ้นน้อยกว่า แต่เวลาที่ ใช้ในการะประมวลผล (CPU
Time) มากกว่าแบบทาบู งานวิจยั ของปรี ชาและนุสรา [4]
ได้ศึ กษาเปรี ย บเที ยบฮิ วริ สติ กอัลกอริ ท่ ึ ม 4 แบบคือ วิ ธี
ความยาวมากสุ ด วิธีความยาวน้อยสุ ด วิธีสุ่ม และวิธีสุ่ม
แบบละโมบ ซึ่ งผลที่ได้ทาให้สรุ ปได้ว่าวิธีความยาวมาก
สุ ดให้ผลลัพธ์ดีที่สุดทั้งในด้านจานวนวัตถุดิบ และจานวน
เศษเหลือทิ้งดีกว่าอีก 3 วิธี ส่ วนวิธีที่แย่สุดคือ วิธีความยาว
น้ อ ยสุ ด งานวิ จัย ของ Petridis and Kazarlis[5] ใช้ GA
แบบ Dynamic Function เปรี ยบเทียบกับ Static Function
ในการแก้ไขปั ญหาการตัดแบบสองมิติ (2D-CSP) พบว่า
แบบ Dynamic Function ช่ ว ยให้ ก ระบวนการค้ น หา
คาตอบมีประสิ ทธิภาพดีกว่าแบบ Static Function งานวิจยั
ของ Yuanxiang Li et al.[6] นา GPSO (General Particle
Swarm Optimization) ผสานกั บ SA เป็ น SA-GPSO
แล้ ว เปรี ยบเที ย บกั บ HGA (High Genetic Algorithm)
พบว่ าอัต รา Utilize ของ SA-GPSO เป็ น 99.98% ดี กว่ า
HGA ที่ มีอต
ั รา Utilize 99.81% งานวิจยั ของ จตุพร และ
พิ ช ญา [7] ได้พ ัฒ นาฮิ ว ริ สติ ก แบบรวมขึ้ น มา (Merge
Heuristic: MH) ซึ่ งเป็ นการรวมฮิ ว ริ สติ ก แบบจั ด เรี ย ง
ชิ้นงานยาวก่อน (First-Fit Decreasing: FFD) และวิธีฮิวริ
สติ ก แบบไปข้า งหน้ า แบบชิ้ น งานยาวก่ อ น (Forward
Decreasing: FD) มาหาค่าระยะและเวลา ผลที่ได้คือ MH
สามารถลดเวลาในการหาเป้ าหมายได้ดีกว่า FFD แต่ใช้
เวลาในการค้นหามากกว่า FD แต่ใช้จานวนวัตถุดิบน้อย
กว่ าแบบ FFD และ FD งานวิ จัย ของ Kashyap et al.[8]
ได้ทาการสารวจและเปรี ยบเทียบวิธีฮิวริ สติ ก และวิธีเมตา
ฮิ ว ริ ส ติ ก หลายแบบที่ ใ ช้ ใ นการแก้ปั ญ หา 1D-CSP เข้า
ด้วยกัน พบว่า วิธีแบบอาณาจักรมด (ACO) ขั้นตอนวิธี
เชิ ง วิ ว ัฒ น์ (EP) และ GA เป็ นวิ ธี ที่ มี ค วามแม่ น ย าและ

3. ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม และพาทิเคิลสวอมออปทิ
ไมเซชั่น
การผสาน GA และ PSO เข้าด้วยกัน มีข้ นั ตอนเริ่ มต้น
ด้วยการสุ่ มแบบธรรมดาในการสร้ างโครโมโซมชุ ดแรก
ซึ่ งมีจานวนเท่ากับความยาวแต่ละขนาดของวัตถุดิบตั้งต้น
จากนั้นนาโครโมโซมชุดแรกมาสร้าง pattern ของการตัด
วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละชิ้นโดย pattern ที่ทาให้เศษวัสดุเหลือ
ทิ้งเป็ น 0 จากสมการ(1) จะถูกเก็บเป็ นค่าอ้างอิง (เทียบได้
กับค่า velocity) ในการสร้างโครโมโซมที่ถูกต้องในการ
ปรั บปรุ งโครโมโซมชุ ดถัดไป เมื่ อมี ชุดโครโมโซมครบ
ตามจานวนประชากรที่กาหนด โครโมโซมแต่ละชุดจะถูก
เปรี ยบเทียบหาคาตอบที่ดีที่สุดโดยใช้สมการ (2) แล้วเก็บ
ชุ ด โครโมโซมที่ ดีที่สุ ด ไว้ จากนั้น จึ ง เข้าสู่ กระบวนการ
คัดเลือกประชากร โดยแต่ละครั้งค่าอ้างอิงของ pattern จะ
ถูกนามาใช้ในการสร้าง pattern จากโครโมโซมแต่ละชุด
ของประชากรรุ่ นต่อไป และเก็บชุ ดโครโมโซมที่ ดีที่สุด
เสมอ โดยสามารถเขี ย นสมการวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ดัง นี้
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𝑊𝑗𝑘 = ∑𝑛𝑐=1 𝑎𝑐𝑗𝑘 𝑥𝑐𝑗𝑘

min

NCCIT2020

(1)

และสมการที่ใช้หาค่าความเหมาะสมคือ
𝑃=

∑𝑚
𝑘=1(𝐿𝑗𝑘 −𝑊𝑗𝑘 )
∑𝑚
𝑘=1 𝐿𝑗𝑘

× 100%

(2)

ซึ่งมีขอ้ จากัดของปัญหาดังสมการต่อไปนี้
∑𝑛𝑐=1 𝑎𝑐𝑗𝑘 𝑥𝑐𝑗𝑘 ≤ 𝐿𝑗𝑘

โดย

(3)

𝑥𝑐𝑗𝑘 = 𝑙𝑖

(4)

0 ≤ 𝑎𝑐𝑗𝑘 ≤ 𝑑𝑖

(5)

คือ ความยาวรวมเศษวัสดุของวัตถุดิบตั้งต้น
ขนาด 𝑗 ชิ้นที่ 𝑘
𝑃 คือ ร้อยละของเศษวัสดุเหลือทิ้ง
𝐿𝑗𝑘 คือ ความยาววัตถุดิบตั้งต้นขนาด 𝑗 ชิ้นที่ 𝑘
จากทั้งหมด 𝑚 ชิ้น
𝑥𝑐𝑗𝑘 คือ ความยาวชิ้นงานตัด 𝑐 ที่ถูกตัดจาก
วัตถุดิบตั้งต้นขนาด 𝑗 ชิ้นที่ 𝑘
𝑎𝑐𝑗𝑘 คือ ความถี่ของชิ้นงานตัด 𝑐 ที่ถูกตัดจาก
วัตถุดิบตั้งต้นขนาด 𝑗 ชิ้นที่ 𝑘
𝑙𝑖
คือ ความยาวของชิ้นงาน 𝑖 ที่ตอ้ งการ มี
ทั้งหมด 𝑛 ชิ้น
𝑑𝑖
คือ จานวนของชิ้นงาน 𝑖 ที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 1: ลาดับขั้นตอนการดาเนินการของ GA-PSO

𝑊

ตารางที่ 1: ความยาวและจานวนชิ้นงานที่ตอ้ งการ
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖

1
2144
4
8
1464
4
15
1394
1
22
1167
8
29
925
9
36
817
8

2
2137
4
9
1446
1
16
1392
4
23
1107
2
30
906
1
37
811
8

3
1694
4
10
1426
1
17
1389
4
24
1094
4
31
889
8
38
808
8

4
1687
2
11
1422
4
18
1387
1
25
1081
16
32
885
8
39
807
8

5
1676
2
12
1419
2
19
1343
1
26
1034
8
33
861
9

6
1541
1
13
1416
4
20
1337
1
27
984
8
34
855
8

7
1494
4
14
1400
1
21
1296
3
28
978
8
35
828
8

และเมื่อนาตัวอย่างชุดข้อมูลมาใช้ในการสร้างรู ปแบบ
ของชุดโครโมโซม สามารถสร้างได้ดงั ตารางที่ 2

เมื่อนำอัลกอริ ท่ ึมผสำนเข้ำด้วยกันแล้วขอเรี ยกว่ำ “GAPSO” และน ำมำประยุก ต์ใ ช้ส ำหรั บ ปั ญ หำ 1D-CSP จะ
สำมำรถเขียนลำดับขั้นตอนกำรดำเนินกำรเป็ นดังภำพที่ 1
โดยตั ว อย่ า งชุ ด ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นการจ าลองการ
แก้ปัญหา 1D-CSP มาจากงานวิจยั [6] ซึ่ งมี ขนาดความ
ยาววัต ถุ ดิ บ ตั้ง ต้น 3 ขนาด คื อ 6000, 8000 และ 9000
โดยมีความยาวและจานวนของชิ้นงานที่ตอ้ งการดังตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 2: รู ปแบบชุดโครโมโซม
6000
8000
9000
Sum

2144
1
2
1
4

2137
0
0
4
4

1694
3
0
1
4

1687
0
2
0
2

1676
1
1
0
2

…
…
…
…

807
2
5
1
8

จากรู ปแบบชุดของโครโมโซม สามารถสร้างรู ปแบบ
ของ pattern การตัดได้ดงั ตัวอย่าง pattern จากโครโมโซม
ของความยาววัตถุดิบตั้งต้นขนาด 6000 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: รู ปแบบ pattern
𝐿6000,1
𝐿6000,2
𝐿6000,𝑘
𝐿6000,𝑚
Sum

2144
1
0
⁝
0
1

2137
0
0
⁝
0
0

1694
1
0
⁝
1
3

1687
0
0
⁝
0
0

ตารางที่ 4: ความยาวและจานวนชิ้นงานที่ตอ้ งการของชุดข้อมูลที่ 1
…
…
⁝
…
…

𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖

807
0
0
⁝
1
2

AVERAGE PERCENT OF WASTE

จากตารางที่ 3 สาหรั บวัตถุดิบตั้งต้นความยาว 6000
ชิ้นที่ 1 นามาตัดชิ้นงานที่มีความยาวขนาด 2144 จานวน
1 ชิ้ น และตัด ความยาว 1694 จ านวน 1 ชิ้ น และขนาด
ชิ้ นงานต่างๆตามรู ปแบบ เมื่ อรวมความยาวและจานวน
ของชิ้ น งานที่ ตัด แล้ว จะต้อ งมี ค วามยาวรวมกัน ไม่ เ กิ น
6000 จากนั้น ท าการทดสอบค่ า ตัวแปรของการทดลอง
โดยตัวแปรหลักที่สนใจคือ Crossover Rate ที่อยู่ในช่วง
0.01 – 0.03 และ Mutation Rate ที่ อยู่ในช่ วง 0. 5 – 0.8
โดยเปรี ยบเทียบผลได้จาก จานวนค่าเฉลี่ยของร้อยละวัสดุ
ที่เหลือทิ้งดังภาพที่ 2

0.5

0.6
0.7
CROSOVER RATE

1
1743
4
8
1217
8
15
1030
8
22
795
8
29
665
90
36
578
8
43
414
8
50
265
286

2
1680
216
9
1180
6
16
975
2
23
766
4
30
633
30
37
540
32
44
411
60
51
255
292

3
1532
104
10
1177
10
17
893
8
24
745
4
31
630
30
38
488
4
45
405
136
52
184
57

4
1477
38
11
1105
8
18
882
301
25
732
34
32
600
212
39
455
52
46
328
4
53
155
24

5
1313
4
12
1055
2
19
847
6
26
719
18
33
590
108
40
434
42
47
313
68

6
1285
60
13
1046
4
20
845
38
27
714
4
34
588
482
41
420
8
48
290
286

7
1232
4
14
1032
8
21
830
30
28
690
4
35
582
196
42
415
8
49
275
502

ตารางที่ 5: ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่ 1
Pattern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

TEST PARAMETER

2.9
2.5
2.1
1.7
1.3
0.9
0.5
0.1

NCCIT2020

0.8

Mutation Rate 0.01
Mutation Rate 0.02
Mutation Rate 0.03

ภาพที่ 2: กราฟค่าเฉี่ยของการทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร

จากภาพที่ 2 พบว่าค่าที่ดีที่สุดของ Crossover Rate
คือ 0.8 และMutation Rate คือ 0.01

4. ผลการดาเนินงาน
ชุดข้อมูลที่นามาใช้ในการจาลองการแก้ปัญหา 1D-CSP
มีขนาดปัญหาที่แตกต่างกัน 3 แบบคือ ปัญหาขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก โดยใช้ชุดข้อมูลที่ 1 จาก
งานวิจยั [11] ชุดข้อมูลที่ 2 จากงานวิจยั [6] และชุดข้อมูล
ที่ 3 จากงานวิจยั [12] ตามลาดับ
ชุดข้อมูลที่ 1 มีขนาดความยาววัตถุดิบตั้งต้น 1 ขนาด
คือ 3000 โดยมีความยาวและจานวนของชิ้นงานที่ตอ้ งการ
ดังตารางที่ 4 และผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 5
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Combination (part label, quantity of parts)
(49,1), (48,1), (40,1), (36,2), (20,1)
(49,1), (41,1), (21,1), (35,1), (17,1)
(49,4), (48,1), (40,1), (34,2)
(2,1), (45,2), (51,2)
(2,1), (28,1), (31,1)
(21,3), (51,2)
(37,1), (52,1), (34,1), (32,2), (38,1)
(50,1), (52,2), (47,1), (35,1), (33,1), (18,1)
(49,2), (20,1), (16,1), (31,1)
(50,2), (21,1), (22,1), (20,1)
(6,1), (43,1), (35,1), (26,1)
(47,1) (8,1), (34,1), (18,1)
(50,1), (29,1), (10,1), (48,2), (47,1)
(49,3), (44,1), (34,3)
(49,1), (37,1), (5,1), (48,1), (35,1)
(34,1), (33,2), (7,1)
(15,1), (2,1), (48,1)
(14,1), (49,1), (34,1), (11,1)
(12,1), (20,1), (33,1), (51,2)
(50,1), (2,1), (48,1), (51,3)
(13,1), (52,1), (35,1), (34,1), (32,1)
(49,4), (48,1), (47,1), (42,1), (18,1)
(50,1), (49,3), (48,1), (47,1), (34,1), (26,1)
(50,1), (2,1), (39,1), (32,1)
(49,2), (37,4), (48,1)
(49,1), (29,1), (34,1), (33,1), (18,1)
(48,1), (34,1), (33,1), (3,1)
(50,1), (48,2), (47,1), (35,1), (31,2)
(6,1), (48,3), (20,1)
(2,1), (34,1), (25,1)
(48,1), (35,1), (22,1), (34,1), (24,1)
(6,1), (48,1), (22,1), (31,1)
(6,1), (50,3), (48,1), (31,1)
(50,1), (29,1), (34,1), (32,1), (18,1)
(9,1), (46,2), (35,2)
(32,5)
(48,1), (4,1), (32,1), (30,1)
(6,1), (2,1)
(6,1), (53,1), (4,1)
(13,1), (53,1) 1743
(50,1), (48,1), (34,1) 1473
(50,2), (48,1), (53,1), (34,1), (30,1), (23,1)
(48,1), (9,1), (34,1), (18,1)
(50,1), (4,1), (34,2)
(48,2), (35,2), (34,2)
(48,2), (53,1), (27,1), (19,1), (30,1)
(50,1), (53,3), (27,1), (19,1), (30,1)
(50,4), (53,2), (35,1), (18,1)
(50,2), (18,1), (3,1)
(50,1), (30,1), (3,1)
(35,1), (18,1), (3,1)
(35,1), (19,1), (18,1), (30,1)
(35,1), (18,2), (30,1)
(35,2), (18,2)

Qty.
4
8
38
68
4
7
4
26
2
1
8
8
10
60
4
4
8
8
2
46
1
8
10
52
6
68
4
6
29
34
4
3
9
12
2
27
4
4
7
3
1
4
4
27
3
2
2
1
26
1
73
2
15
19
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Pattern
55
56

Combination (part label, quantity of parts)
(18,3)
(18,2)

NCCIT2020

98.06% จากตารางที่ 6 ใช้ GA-PSO ผลที่ได้คือใช้วต
ั ถุดิบ

Qty.
1
1

รวม 27 ชิ้ น คื อ pattern 1-11 ใช้วตั ถุ ดิ บ ความยาว 9000
จานวน 12 ชิ้ น pattern 12-18 ใช้วตั ถุดิบ ความยาว 8000
จ านวน 7 ชิ้ น และ pattern 19-26 ใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ความยาว
6000 จ านวน 8 ชิ้ น ส่ ว นของเศษวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง คิ ด เป็ น

จากงานวิ จัย [11] ซึ่ งใช้ วิ ธี MHA ที่ ผ สานระหว่ า ง
inferior patterns และ Greedy ผลที่ได้ใช้วต
ั ถุดิบรวม 800
ชิ้น ส่ วนของเศษวัสดุเหลือทิง้ คิดเป็ น 25012/(3000*800)
= 1.04% และอัตรา Utilize คิดเป็ น 2374988/(3000*800)
= 98.96% จากตารางที่ 5 ใช้ GA-PSO ผลที่ได้ใช้วต
ั ถุดิบ
ร วม 795 ชิ้ น ส่ วน ข อ ง เ ศ ษ วั ส ดุ เ ห ลื อ ทิ้ ง คิ ด เ ป็ น
10012/(3000*795) = 0.42% และอัต รา Utilize คิ ด เป็ น
2374988/(3000*800) = 99.58% ดัง นั้น เมื่ อ เปรี ย บเที ยบ
ผลลัพ ธ์ แ ล้ว พบว่ า วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี น้ ี ดี ก ว่ า ทั้ง
ปริ มาณของเศษวัสดุเหลือทิง้ และจานวนวัตถุดิบ
ชุดข้อมูลที่ 2 มีขนาดความยาววัตถุดิบตั้งต้น 3 ขนาด
คือ 6000, 8000 และ 9000 โดยมีความยาวและจานวนของ
ชิ้นงานที่ตอ้ งการดังตารางที่ 1 และผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 6

1296 / ( (9000*12) + (8000*7) + (6000*8) ) = 0.61%

และอั ต รา

Utilize

คิ ด เป็ น

210704 / ( (9000*12) +

ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลลัพ ธ์ แ ล้ว พบว่ า วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี น้ ี ดี ก ว่ า ทั้ง
ปริ มาณของเศษวัสดุเหลือทิง้ และจานวนวัตถุดิบ
ชุดข้อมูลที่ 3 มีขนาดความยาววัตถุดิบตั้งต้น 3 ขนาด
คือ 12000, 1000 และ 9000 โดยมี ความยาวและจ านวน
ของชิ้นงานที่ตอ้ งการดังตารางที่ 7 และผลลัพธ์ดงั ตารางที่
(8000*7) + (6000*8) ) = 99.39%

8

ตารางที่ 7: ความยาวและจานวนชิ้นงานที่ตอ้ งการของชุดข้อมูลที่ 3
𝑖
𝑙𝑖
𝑑𝑖

1
150
25

2
385
30

3
850
15

4
1000
20

5
6530
10

ตารางที่ 6: ผลลัพธ์ที่ของชุดข้อมูลที่ 2
Pattern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Combination (part label, quantity of parts)
(29,2), (3,1), (38,1), (37,1), (28,1), (25,1), (31,2)
(3,1), (39,1), (36,1), (34,2), (33,3), (17,1)
(9,1), (37,3), (35,1), (34,2), (33,3)
(39,3), (35,2), (24,1), (28,1), (25,1), (32,2)
(29,1), (36,2), (35,1), (7,1), (27,1), (33,1), (17,1),
(32,1)
(29,2), (25,3), (2,1), (32,2)
(4,1), (36,1), (26,1), (25,1), (34,1), (2,1), (17,1)
(21,2), (39,1), (25,1), (7,1), (2,1), (31,1)
(30,1), (22,2), (10,1), (37,1), (20,1), (35,1), (31,1)
(12,1), (11,1), (24,1), (18,1), (16,2), (32,1)
(11,1), (19,1), (28,4), (15,1), (32,1)
(22,2), (39,1), (38,1), (26,1), (25,2), (34,1)
(38,3), (8,1), (27,2), (1,1)
(4,1), (11,1), (21,1), (8,1), (26,1), (25,1)
(13,1), (12,1), (4,1), (22,1), (36,1), (7,1)
(29,1), (38,1), (36,1), (24,1), (27,3), (14,1)
(13,1), (22,2), (26,1), (27,2), (33,1)
(13,1), (22,1), (8,1), (26,1), (7,1), (17,1)
(4,1), (29,1), (36,1), (34,2), (33,1)
(6,1), (39,1), (8,1), (23,1), (25,1)
(39,1), (37,1), (35,1), (25,2), (16,1)
(3,1), (25,2), (1,1)
(13,1), (38,1), (37,1), (35,1), (2,1)
(36,1), (35,1), (28,1), (23,1), (1,1)
(24,1), (1,1), (32,1), (31,2)
(11,1), (26,3), (16,1)

ตารางที่ 8: ผลลัพธ์ที่ของชุดข้อมูลที่ 3

Qty.
2
1
1
1

Pattern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Combination (part label, quantity of parts)
(4,1), (3,2), (3,4), (5,1), (1,2)
(4,3), (3,2), (3,2), (5,1)
(4,3), (3,4), (3,1), (5,1)
(4,2), (3,9), (5,1)
(3,2), (3,3), (5,1), (1,1)
(4,9), (3,1), (1,3)
(3,2), (3,2), (5,1)
(3,5), (5,1), (1,3)
(4,1), (3,1), (5,1), (1,7)
(4,1), (5,1), (1,8)

Qty.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

จากงานวิ จัย [12] ซึ่ ง ใช้ GA ผลที่ ไ ด้ คื อ ใช้วตั ถุดิบ
รวม 10 ชิ้น คือความยาว 12000 จานวน 8 ชิ้น ความยาว
9000 จานวน 2 ชิ้น ส่ วนของเศษวัสดุเหลือทิ้งคิดเป็ น 650
/ ( (12000*8) + (9000*2) ) = 0.57% และอัตรา Utilize
คิ ด เป็ น 113350 / ( (12000*8) + (9000*2) ) = 99.43%
จากตารางที่ 8 ใช้ GA-PSO ผลที่ได้ใช้วตั ถุดิบรวม 11 ชิ้น
คือ pattern 1-4 ใช้วตั ถุดิบความยาว 12000 จานวน 4 ชิ้น
pattern 5-6 ใช้วต
ั ถุดิบความยาว 10000 จานวน 3 ชิ้น และ
pattern 7-10 ใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ความยาว 9000 จ านวน 4 ชิ้ น
ส่ ว นของเศษวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง คิ ด เป็ น 650 / ( (12000*4) +
(1000*3) +(9000*4) ) = 0.57% และอัต รา Utilize คิ ด
เป็ น 113350 / ( (12000*4) + (1000*3) +(9000*4) ) =
99.43%ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงเท่ากัน

จากงานวิจัย [6] ใช้วิธี SA-GPSO ผลที่ ได้ใช้วตั ถุดิบ
รวม 28 ชิ้น คือ ความยาว 9000 จานวน 10 ชิ้น ความยาว
8000 จานวน 8 ชิ้ น และ ความยาว 6000 จานวน 10 ชิ้ น
ส่ วนของเศษวัสดุเหลื อทิ้งคิดเป็ น 4157 / ( (9000*10) +
(8000*8) + (6000*10) ) = 1.94% และอัตรา Utilize คิด
เป็ น 209843 / ( (9000*10) + (8000*8) + (6000*10)) =
215

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

เนื่ อ งจากการประชุ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
กรุ งเทพฯ. ประเทศไทย, 2553.

5. สรุปผล
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปริ มาณเศษวัสดุ
เหลือทิ้ง จากปั ญหาการตัดแบบหนึ่งมิติ ด้วยการนาเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา ด้วยวิธีเมตาฮิวริ สติก ที่ผสานขั้นตอนเชิง
พัน ธุ ก รรมกับ พาทิ เคิล สวอมออปทิ ไ มเซชั่นเข้า ด้ว ยกัน
สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 9

[5]

Evolutionary

1
2
3

Waste
1.04%
0.42%
1.94%
0.61%
0.57%
0.57%

Li Y., Zheng B., Dai Z., “General Particle Swarm
Optimization Based on Simulated Annealing for

Utilize
98.96%
99.58%
98.06%
99.39%
99.43%
99.43%

Multi-specification One-Dimensional Cutting Stock
Problem”, Computational Intelligence and Security,
vol 4456. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 67-76,
2007
[7]

[8]

จตุพร ใจดารงค์ และ พิชญา พิศสุ วรรณ, “ฮิวริ สติกรวมของ
ปั ญห าก ารตั ด ชิ้ นงาน แ บบ หนึ่ งมิ ติ ให้ ไ ด้ เ ศษตั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาห
การ, กรุ งเทพฯ. ประเทศไทย, 2554.
K. B. Parmar, H. B. Prajapati and V. K. Dabhi,
"Cutting stock problem: A survey of evolutionary
computing based solution," 2014 International
Conference on Green Computing Communication and
Electrical Engineering (ICGCCEE), pp. 1-6, October
2014.

[9]

นุ ต ย ะ ส กุ ล . ,

the

Genetic

to

the

Using

Particle

Swarm

[11] Y. Huo, K. He, R. Zhang and Y. Zhong, "MHA: A
mixed heuristic algorithm for the cutting stock

863-888, December 1963.

problem,"

Jahromi, M.H., R.T. Moghaddam, A. Makui and A.

2009

International

Conference

on

Information and Automation, Zhuhai, Macau, 2009,

Shamsi, “Solving an one-dimensional cutting stock

pp. 460-465.

problem by simulated annealing and tabu search”,

[12] Y. Chen, H. Huang, H. Cai and P. Chen, "A Genetic

Journal of Industrial Engineering International.,

Algorithm Approach for the Multiple Length Cutting

SpringerOpen Jurnal. Vol. 8, pp. 1-8, October 2012.
[4]

Algorithms

Journal, vol. 7, no. 2, Dec 2011.

Cutting–Stock

ProblemII”, Operation Research, vol. 11, no. 6, pp.

[3]

Swarm

Optimization Technique”, Information Technology

Gilmore, P.C. and R.E. Gomory, “A Linear
Approach

Particle

Kruatrachue, “Improve Neighbor Search Ability of

859, January 1961.

Programming

and

[10] Auttanit Wongjak, Kritawan Siriboon and Boontee

Cutting–Stock

Problem”, Operation Research, vol. 9, no. 6, pp. 894-

[2]

Algorithm

Technology, vol. 2, no. 2, pp. 13-22, Dec. 2011.

Gilmore, P.C., and R.E. Gomory, “A Linear
to

“Evolutionary computation between

Optimization”, Journal of Information Science and

เอกสารอ้างอิง
Approach

In

1, pp.166-169, Jun 1994.

Genetic

Programming

Computation.

World Congress on Computational Intelligence, vol.

พบว่า วิธีดงั กล่าวสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาการ
ตัดหนึ่ งมิติได้ท้ งั ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้ง
แบบที่มีความยาวของวัตถุดิบตั้งต้นหลายขนาดและขนาด
เดียว โดยเมื่อใช้ GA-PSO ผลลัพธ์ที่ได้ดีกว่าวิธี MHA ที่
เป็ นปั ญ หาขนาดใหญ่ และ วัต ถุ ดิ บ ตั้ง ต้น ขนาดเดี ย ว
ประมาณ 59% และดีกว่าวิธี SA-GPSO ที่เป็ นปัญหาขนาด
กลาง และวัตถุดิบตั้งต้นหลายขนาดประมาณ 68% แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับวิธี GA พบว่าเมื่อเป็ นปั ญหาขนาดเล็กแล้ว
ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน
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ระบบวิเคราะห์ ความเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ อากาศด้วยเทคนิคต้ นไม้ ตดั สินใจ
System to Analyze the Risk of Allergy Rhinitis using
Decision Tree Techniques
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บทคัดย่อ

Matrix method, found that the model from
RandomTree algorithm has the best efficiency with
the accuracy is 8 7 .0 0 % , precision is 8 7 .2 0 % and
recall is 8 7 .0 0 % and 2 ) testing the system from 20
users found that the average satisfaction is 4 . 2 0 ,
standard deviation 0 . 5 6 . Therefore, the developed
system has a good level of efficiency. Able to analyze
the risk of allergy and reduce the rate of allergy
because when users know that they are more risk to
disease, they can prevent and be more careful in
their lives.

งานวิ จั ยนี ้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบวิ เคราะห์
ความเสี่ ย งการเกิ ด โรคภู มิ แ พ้ อ ากาศด้ ว ยเทคนิ ค ต้ น ไม้
ตั ด สิ น ใจในรู ป แบบโมบายแอปพลิ เคชั น โดยใช้ การ
วิ เคราะห์ จ าแนกกลุ่ ม 3 อั ล กอริ ทึ ม จากเทคนิ ค ต้ น ไม้
ตัดสิ นใจ คื อ J48, RandomTree และ REPTree จากการนา
ปั จจัย 12 ปั จจัย เข้ าไปวิเคราะห์ สร้ างแบบจาลอง ผลการ
ทดสอบระบบแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1) การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองด้ วยวิธี Confusion Matrix พบว่ า
แบบจาลองจากอัลกอรึ ทึม RandomTree มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ดีที่สุดมีค่าความถูกต้ อง 87.00% ค่ าความแม่ นยา 87.20%
ค่ าความระลึก 87.00% และ 2) การทดสอบระบบจากผู้ใช้
จานวน 20 คน พบว่ าค่ าความพึ งพอใจเฉลี่ยเท่ ากับ 4.20
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึน้ นีม้ ี
ประสิ ท ธิ ภาพอยู่ ในระดับ ดี สามารถช่ วยวิ เคราะห์ ความ
เสี่ ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ ด้วยตนเองได้ และช่ วยลดอัตราการ
เกิดโรคภูมิแพ้ เนื่ องจากเมื่อผู้ใช้ ทราบว่ าตนเองมีแนวโน้ ม
ที่ จ ะเสี่ ย งต่ อ โรคจะได้ ป้ อ งกั น และระมั ด ระวั ง ในการ
ดาเนินชีวิตมากยิ่งขึน้
คาสาคัญ: ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยง โรคภูมิแพ้
ต้นไม้ตดั สิ นใจ แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน

Keywords: System to Analyze the Risk, Allergy,
Decision Tree, Android Application.

1. บทนา
โรคภูมิแพ้เกิดจากภูมิคุม้ กันของร่ างกายไวต่อโปรตีน
หรื อ สารก่ อ ภู มิ แ พ้จ ากสิ่ ง แวดล้อ ม [1] ซึ่ ง ปกติ แล้วสาร
เหล่ า นี้ จะไม่ มี อ ัน ตรายต่ อ ผู ้ที่ มี ภู มิ คุ้ม กัน ปกติ ในทาง
กลับ กัน ผูท้ ี่ เป็ นโรคภู มิ แ พ้จ ะไวต่ อ ฝุ่ น ไรฝุ่ น เชื้ อ ราใน
อากาศ ขน สั ตว์ เกส รดอกไม้ ห รื อแม้ แ ต่ อ าห ารที่
รับประทานเป็ นประจา โดยในปั จจุบัน พบว่าโรคภูมิแพ้
อากาศเป็ นโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยอุบตั ิการณ์
ประมาณร้ อยละ 20-40 ของประชากร [2] การตรวจสอบ
คัด กรองโรคจึ งเป็ นส่ วนสาคัญ ในการลดปริ ม าณผูป้ ่ วย
หรื อเป็ นการเตือนผูท้ ี่มีแนวโน้มให้ป้องกันและระมัดระวัง
ในการดาเนิ นชี วิตมากยิ่งขึ้น แต่การพัฒนาเครื่ องมื อช่วย
ในการตรวจวิ เ คราะห์ โ รค จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย ความรู ้
ความสามารถในการตัดสิ นใจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
ซึ่ งเป็ นการยากที่ จ ะวิ เคราะห์ จ าแนกค่ า ต่ า งๆได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง หากไม่ได้มีความชานาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริ งก็
อาจจะเกิดการผิดพลาดได้ง่าย

Abstract
The aim of this research is to develop a system
for analyzing allergy risk by using decision tree
technique on mobile application. The classification
analysis uses 3 algorithms from the decision tree
technique, J48, RandomTree and REPTree, by using
1 2 factors to analyze and create the model. The
system test results divided into 2 parts which are 1 )
the efficiency test of the model using Confusion
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ดังนั้น จากเหตุ ผลข้างต้น คณะผูว้ ิ จัย จึ งได้ศึกษาการ
จาแนกข้อมูลด้วยเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
ซึ่ งเป็ นวิธีการทางด้านเหมืองข้อมูลเพื่อนาความสามารถ
ของต้นไม้ตดั สิ นใจเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์โรคเพื่อหา
แบบจาลองที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพสาหรั บการวิเคราะห์ ความ
เสี่ ยงโรคภูมิแพ้และพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ ยงการ
เกิดโรคภูมิแพ้ในรู ปแบบโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่ งจะทาให้
ผูใ้ ช้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยงได้ดว้ ยตนเองเบื้องต้นจาก
ลักษณะอาการที่พบว่ามีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้อยู่
ในระดับใด ช่ วยลดอัตราการเกิ ด โรคภู มิแพ้เนื่ องจากถ้า
ผู ้ใ ช้ ท ราบว่ าตนเองมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเสี่ ย งต่ อ โรคจะได้
ป้ อ งกั น และระมั ด ระวัง ในการด าเนิ น ชี วิ ต มากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ระบบยังมีคาแนะนาพร้อมวิธีการรักษาเบื้องต้น
เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้ต่อไป

NCCIT2020

งานวิ จัย นี้ เน้ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ โรคภู มิ แ พ้อ ากาศ
เนื่ อ งจากพบปรากฏการณ์ ที่ โ รคภู มิ แ พ้อ ากาศเป็ นโรค
ภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย อุบตั ิการณ์ประมาณร้อย
ละ 20-40 ของประชากร [2] อาจเนื่ องจากปั จจุบัน ค่าฝุ่ น
และควัน พิ ษ ในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น จึ งท าให้ ป ระชาชน
สัมผัสสารก่อภูมิแพ้มากขึ้น
2.2 เทคนิคต้ นไม้ ตัดสินใจ
ต้น ไม้ตัด สิ น ใจ (Decision Tree) [3] เป็ นการจ าแนก
ประเภทข้อมู ลซึ่ งมี ลกั ษณะเหมื อนโครงสร้ างต้น ไม้ที่ มี
โหนดแสดงถึ งคุณ ลักษณะของข้อ มู ล (Attribute) แต่ ล ะ
โหนดจะมีกิ่งเพื่อแสดงผลในการทดสอบของข้อมูลและ
ลิ ฟ โหนด (Leaf Node) แสดงถึ ง ประเภทของข้ อ มู ล ที่
กาหนดไว้ ต้น ไม้ตัด สิ น ใจสามารถสร้ างกฎได้ง่ายและ
เลือกเฉพาะคุณลักษณะของข้อมูล (Attribute) ที่สาคัญใน
การสร้างแบบจาลอง
2.3 การตรวจสอบแบบไขว้
การตรวจสอบแบบไขว้ (k-fold Cross-validation) [4]
เป็ นวิ ธีการทดสอบโดยแบ่ งกลุ่ ม ข้อ มู ล ออกเป็ น k กลุ่ ม
ข้อมูลในแต่ละกลุ่มจะมี จานวนเท่ากัน ข้อมูลจะถูกวนให้
เป็ นข้อมู ลการสอน (Train set) และข้อมู ลทดสอบ (Test
set) ตัวอย่างเช่น การแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ น 5 กลุ่ม (k = 5)
โดยในรอบที่ 1 จะใช้ชุดข้อมูล 2-5 เป็ นชุดข้อมูลการสอน
และใช้ชุ ด ข้อ มุ ล ที่ 1 เป็ นชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบและท าการ
สับเปลี่ยนข้อมูลจนครบ 5 รอบ อธิบายการทางานดังแสดง
ในภาพที่ 1

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในการดาเนินงานวิจยั นั้น ได้มีการศึกษาและนาทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ดงั นี้คือ
2.1 โรคภูมิแพ้
โรคภู มิ แ พ้ห รื อ โรคแพ้ (Allergy) [1] หมายถึ ง โรคที่
เกิ ด ขึ้ นกั บ ผู ้ ที่ มี อ าการไวผิ ด ปกติ ต่ อ สิ่ งซึ่ งสามารถ
ก่อให้เกิ ดอาการแพ้ โรคภูมิแพ้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยผูป้ ่ วย
มั ก มี อาการเวลาสั มผั ส กั บ สารก่ อ ภู มิ แพ้ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นตลอดจนฝุ่ นละออง
ในอากาศ บางคนที่เป็ นเรื้ อรังจะพบมีภาวะแทรกซ้อนคือ
โรคไซนัสอักเสบซึ่ งเป็ นการอักเสบของโพรงอากาศใน
จมูก โรคหูช้ นั กลางอักเสบและเป็ นหอบหืดร่ วมด้วย
โรคภู มิ แ พ้อ ากาศ (Allergic Rhinitis) [1,2] หรื อ จมู ก
อักเสบจากภูมิแพ้เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก หู ตา
และล าคอ ซึ่ งเป็ นปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุม้ กันต่อสารก่อภูมิแพ้เพื่อกาจัดสารก่อภูมิแพ้ออกจาก
ร่ างกาย แม้โรคนี้ไม่เป็ นอันตรายถึงชีวิตหากไม่เกิดร่ วมกับ
หอบหืดและอาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) แต่อาจทาให้
ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตแย่ลงได้ อาการของโรคจะมีอาการคัด
จมูก น้ ามูกไหลทันทีเมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้

ภาพที่ 1: แสดงการแบ่งชุดข้อมูลแบบ k-fold โดยที่ k=5
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รวบรวมและเตรี ยมข้อมูล 2) การสร้างแบบจาลอง 3) การ
วัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง 4) การพัฒ นาระบบและ 5)
การทดสอบระบบ ดังแสดงในภาพที่ 2

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุ ร วัช รและคณะ [5] ศึ ก ษาเรื่ องการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพวิธีการจาแนกกลุ่มการเป็ นโรคไตเรื้ อรังโดย
เลื อ กใช้วิธีค วามใกล้เคี ย งกัน มากที่ สุ ด ต้น ไม้ตัด สิ น ใจ
โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีน ฐานกฎ
การถดถอยลอจิสติ กและนาอีฟเบย์ เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพ
การจ าแนกกลุ่ ม โดยใช้ ข้ อ มู ล ผู ้ป่ วยโรคไตเรื้ อรั ง ของ
โรงพยาบาลอพอลโลประเทศอิน เดี ย แบ่ งข้อ มูลเป็ นชุ ด
สร้างตัวแบบและชุดทดสอบตัวแบบ อัตราส่วน 70 และ 30
ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่ า วิ ธี ก ารจ าแนกกลุ่ ม ที่ มี
ประสิ ทธิภาพดีที่สุด คือ ต้นไม้ตดั สิ นใจให้ค่าความถูกต้อง
100 % กิ ต ติ พ ัฒ น์ แ ละคณะ [6] วิ จัย เรื่ องการพยากรณ์
โรคมะเร็ ง ต่ อ มลู กหมาก งานวิจัยนี้ ได้พ ัฒ นาระบบการ
เรี ยนรู ้อตั โนมัติโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบต่างๆ คือ การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (LR) และต้นไม้ตดั สิ นใจ ซึ่ง
ข้อมูลตัวแปรในการเกิดโรคของกลุ่มผูป้ ่ วยที่ศึกษาทั้ง 164
คน ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบไขว้ (10-fold cross-validation)
ผลการวิจัยพบว่ าต้น ไม้ตัด สิ น ใจมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
พยากรณ์ ดีกว่าการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ สติก ค่าความถูก
ต้องของต้นไม้ตดั สิ นใจเท่ากับ 93.86 บรรจบและคณะ [7]
ทาการวิจยั เรื่ องการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์การเกิด
แผลที่ เท้ าของผู ้ป่ วยโรคเบาหวานเพื่ อ ช่ ว ยในการวาง
แผนการรั ก ษาและป้ อ งกัน การเกิ ด แผลที่ เท้าของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานโดยใช้เทคนิ คโครงข่ายประสาทเที ยม ซัพ
พอร์ ต เวคเตอร์ แ มทชี น และต้น ไม้ตัด สิ น ใจ ผลการวิ จัย
พบว่าแบบจาลองจากต้น ไม้ตัดสิ นใจมี ความแม่น ยาการ
พยากรณ์ดีที่สุดที่ 75.90%
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องพบว่าเทคนิ คต้นไม้
ตัดสิ นใจเป็ นเทคนิคที่ได้รับความนิยมและมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่ดีในการจาแนกกลุ่มข้อมูล ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงนาเทคนิค
ต้น ไม้ตัด สิ น ใจมาประยุก ต์ ใช้กับ การจ าแนกและสร้ าง
แบบจาลองวิเคราะห์ความเสี่ ยงโรคภูมิแพ้

ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 การศึกษารวบรวมและเตรียมข้ อมูล
การศึกษานี้คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยศึกษาผ่านทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดโรคภูมิแพ้ ได้แก่ หนังสื อโรคภูมิแพ้ [1] เลือก
ศึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากภูมิแพ้อากาศร่ วมกับการ
ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการแพทย์ จากนั้นดาเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนามาคัดเลือกปั จจัยหรื อ
แอททริ บิวต์ (Attribute) สาหรับนามาใช้สร้างแบบจาลอง
พยากรณ์ โดยสามารถคัดเลือกปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคภูมิแพ้อากาศได้จานวน 12 ปั จจัย ประกอบด้วย ปั จจัย
ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ปั จ จัยลัก ษณะอาการ ได้แ ก่
น้ ามูกไหล คัดจมูก จาม คันตา คันหู คันจมูก มีเสมหะ ตา
แดง ใต้ตาคล่า จมูกไม่ได้กลิ่นและคลาสผลลัพธ์ความเสี่ ยง
การเกิดโรคภูมิแพ้ รายละเอียดปั จจัยที่ใช้สาหรับวิเคราะห์
มีรายละเอียดในตารางที่ 1

3. วิธีการดาเนินงาน
การศึกษานี้ สามารถออกแบบขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ได้ ท้ ั ง หมด 5 ขั้น ตอนประกอบไปด้ ว ย 1) การศึ ก ษา
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ตารางที่ 1: ปัจจัยสาหรับการสร้างแบบจาลอง
ข้อมูลปัจจัย/
1.เพศ
.2อายุ
.3น้ ามูกไหล
.4คัดจมูก
.5จาม
.6มีอาการคันตา
7. มีอาการคันหู
8. มีอาการคันจมูก
9. มีเสมหะ
10. ตาแดง
11. ใต้ตาคล่า
12. จมูกไม่ได้กลื่น
13.ความเสี่ ยง

NCCIT2020

3.3 การวัดประสิทธิภาพแบบจาลอง
การวัด ประสิ ท ธิ ภาพแบบจาลองด้วยเทคนิ ค 10-fold
cross validation เป็ นการจาแนกข้อ มู ลออกเป็ นสองกลุ่ ม
คื อ ข้ อ มู ล การสอน (Training set) และข้ อ มู ล ทดสอบ
(Testing set) ท า ก า ร สุ่ ม อ ย่ า ง ง่ า ย (Simple random
sampling) ในอัต ราส่ วนของชุ ด ข้อ มู ล การเรี ยนรู ้ แ ละชุ ด
ข้อ มู ล การทดสอบแล้วสลับ ชุ ด ข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ การ
ทดสอบจนครบ 10 ชุด วัดประสิ ทธิภาพแบบจาลองด้วยวิธี
Confusion Matrix ตั ว ชี้ วั ด ไ ด้ แ ก่ ค่ าค ว าม ถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) ดังสมการที่ 1 ค่าความแม่น ยา (Precision) ดัง
สมการที่ 2 และค่าความระลึก (Recall) ดังสมการที่ 3

ค่าของข้อมูลความหมาย/
ชาย , หญิง
1 – 12 ปี หมายถึง เด็ก ,
13 – 19 ปี หมายถึง วัยรุ่ น,
20 – 60 ปี หมายถึง ผูใ้ หญ่,
>60 ปี หมายถึง ผูส้ ูงอายุ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
มีอาการ , ไม่มีอาการ
ไม่มีความเสี่ ยง ,
มีความเสี่ ยงต่า, มีความเสี่ ยงสูง

Accuracy =

Precision =

Recall

=

(TP + TN)
(TP + FP + FN + TN)
TP
TP + FP
TP
TP + FN

(1)

(2)

(3)

โดยที่
TP คือ จานวนข้อมูลที่ถูกจาแนกออกมาอย่างถูกต้อง
FP คือ จานวนข้อมูลที่ผดิ พลาดที่ถูกจาแนกออกมา
TN คือ จานวนข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกจาแนกออกมา
FN คื อ จ านวนข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดแต่ ไ ม่ ถู ก จ าแนก
ออกมา
3.4 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาแอปพลิเคชันจะนาแบบจาลองพยากรณ์ที่มี
ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด มาพัฒ นาเป็ นแอปพลิ เคชัน บน
สมาร์ ทโฟนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ สะดวก
และง่ ายต่ อ การน าไปใช้ง าน พัฒ นาแอปพลิ เคชั น ด้ว ย
โปรแกรม Android Studio และภาษา JAVA เป็ นภาษา
หลักสาหรับการพัฒนา
3.5 การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบใช้วิธีทดสอบระบบแบบ Black Box
Testing โดยนาข้อมูลที่มีอยูม่ าทดสอบในระบบ จากนั้นนา
ระบบนี้ ไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานจานวน 20 คน
ทดสอบฟั ง ก์ชัน ต่าง ๆ ของระบบและประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้ระบบ

การเตรี ยมข้อมูลได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามและ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกจ านวนข้อ มู ล ทั้ง หมด 300 ชุ ด ข้อ มู ล
ดาเนิ นการคัดเลือกข้อมูลลงในโปรแกรม MS Excel แล้ว
ทาการแปลงข้อมูลเพื่อเข้าสู่โปรแกรม WEKA แบ่งเป็ นไม่
มี ความเสี่ ยงจานวน 77 ชุ ดข้อมู ล มี ความเสี่ ยงต่ าจานวน
120 ชุดข้อมูลและความเสี่ ยงสู งจานวน 103 ชุดข้อมูล
3.2 การสร้ างแบบจาลอง
งานวิจยั นี้ทาการสร้างแบบจาลองโดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตั ด สิ นใจเลื อ กเปรี ยบเที ย บ 3 อั ล กอริ ทึ ม จากต้ น ไม้
ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ แ ก่ อั ล ก อ ริ ทึ ม J48, REPTree แ ล ะ
RandomTree เค รื่ อ งมื อ ใน ก าร วิ เ ค ร าะ ห์ แ ล ะ ส ร้ าง
แบบจ าลอง ได้ แ ก่ โปรแกรม WEKA แบ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล
ทดสอบด้วยการตรวจสอบแบบไขว้ใช้ค่า k=10 fold และ
วัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองด้วยค่าความถูกต้อง ค่าความ
แม่นยาและค่าความระลึก
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4.2 ผลการพัฒนาระบบ
ผลการพัฒ นาระบบประกอบด้วยการท างานในส่ วน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเค
ชั น ซึ่ งประกอบด้ ว ยเมนู ห ลั ก 3 ส่ วนได้ แ ก่ 1) เมนู
พยากรณ์โรคภูมิแพ้ 2) เมนูทาความรู ้จกั ไรฝุ่ นและ 3) เมนู
วิธีป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการวัดประสิทธิภาพแบบจาลอง
ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพแบบจ าลองของ
ต้ น ไม้ ตั ด สิ นใจ 3 อัล กอริ ทึ ม ได้ แ ก่ อั ล กอริ ทึ ม J48,
REPTree แ ล ะ RandomTree จ าก ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า
อัลกอริ ทึม RandomTree มีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยมีค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 87.00% ค่าความแม่นยา 87.20% และ
ค่าความระลึก 87.00% เมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบจาลอง J48
และ REPTree แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที่ 3
ซึ่ งแบบจาลองที่ได้น้ ีสามารถสร้างเป็ นกฎการตัดสิ นใจฝัง
รหั ส ในแอปพลิ เคชั น ได้จ านวน 161 กฎการตัด สิ น ใจ
ตัวอย่างกฏการตัดสิ นใจบางส่วนแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2: ผลการวัดประสิทธิภาพแบบจาลอง
อัลกอริทึม
J48
REPTree
RandomTree

Accuracy
(%)
82.00
80.33

Precision
(%)
81.80
80.20

Recall
(%)
82.00
80.30

87.00

87.20

87.00

ภาพที่ 4: แสดงหน้าจอหลักแอปพลิเคชันและหน้าจอคาถาม
เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนู พยากรณ์โรคภูมิแพ้จะต้องตอบ
ค าถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะอาการต่ า งๆ จากนั้ นระบบจะ
ประมวลผลตามกฏการตัดสิ นใจและวิเคราะห์ความเสี่ ยงว่า
มีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับใด ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3: ตัวอย่างกฎการตัดสินใจจากแบบจาลอง RandomTree
ภาพที่ 5: แสดงหน้าจอผลลัพธ์และวิธีป้องกันรักษาโรคภูมิแพ้

ตารางที่ 3: ตัวอย่างกฎการตัดสินใจที่ได้จาก RandomTree
กฏ
กฏจากต้นไม้ตัดสินใจ
1 if sneeze=yes and age>=60 and sex=m
2
3

if sneeze=yes and age=20-60 and
rodear=yes
if sneeze=yes and age=20-60 and
rodear=yes and nasalcongestion=yes
and rodnose=yes and runnynose=yes

ผลลัพธ์
ไม่มีความเสี่ยง

4.3 ผลการประเมินระบบจากผู้ใช้
การประเมิ น ระบบโดยน าระบบไปให้ กลุ่ ม ตัวอย่าง
ทดลองใช้งานจานวน 20 คน ทดสอบฟั งก์ชันต่างๆ ของ
ระบบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่ งเกณฑ์
การให้ ค ะแนนใช้ ต ามเกณฑ์ ข องลิ เคิ ร์ ท สเกล (Likert
Scale) ระดั บ คะแนน 1-5 ผลการประเมิ น ระบบโดย

มีความเสี่ยงต่า
มีความเสี่ยงสู ง
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ผูใ้ ช้งาน พบว่าโดยรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระบบอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ .420 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.56 รายละเอียดในตารางที่ 4

เนื่ องจากมี การออกแบบระบบที่ ง่ายต่อการใช้งานและมี
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าแอปพลิเคชันที่
พัฒ นาขึ้น นี้ มี ประสิ ท ธิ ภาพสามารถน าไปใช้งานได้จริ ง
ช่ วยให้ ผู ้ใ ช้ส ามารถวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งได้ด้วยตนเอง
เบื้ องต้น ช่วยลดอัตราการเกิ ดโรคภูมิแพ้เนื่ องจากถ้าผูใ้ ช้
ทราบว่าตนเองมี แนวโน้มที่จะเสี่ ยงต่อโรคจะได้ ป้องกัน
และระมัดระวังในการดาเนินชีวิตมากขึ้น
ข้ อ เสน อแน ะส าห รั บ งาน วิ จั ย ใน อน าคตควรมี
การศึกษาข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคภูมิแพ้เพิ่มเติม
เพื่อให้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ โรคภูมิแพ้มีความ
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4: ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานระบบ
รายการประเมิน

Mean

S.D.

การแปลผล

1. ด้า นการท างานได้ต าม
ฟังก์ชนั งานของระบบ
2 . ด้ าน ต ร ง ต าม ค ว า ม
ต้องการของผูใ้ ช้
3. ด้ า นความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย

4.15

0..48

ดี

4.10

0.54

ดี

4.35

0.65

ดี

4.20

0.56

ดี
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เอกสารอ้างอิง

5. สรุป

[1]

งานวิจยั นี้ นาเสนอระบบเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงโรค
ภู มิ แ พ้ อ ากาศด้ ว ยเทคนิ ค ต้น ไม้ ตัด สิ น ใจเป็ นระบบที่
พัฒนาขึ้นมีลกั ษณะเป็ นแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน การ
ดาเนิ นงานเริ่ มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
คัด เลื อ กปั จ จัย ส าหรั บ สร้ า งแบบจ าลองพยากรณ์ โ ดย
สามารถคัด เลื อ กปั จ จัย ได้ 12 ปั จ จัย และคลาสผลลัพ ธ์
ได้แก่ ไม่มีความเสี่ ยง ความเสี่ ยงต่าและความเสี่ ยงสู ง เก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 300 ชุดข้อมูล การสร้าง
แบบจ าลองพยากรณ์ โ รคภู มิ แพ้เลื อ กใช้อ ัลกอรึ ทึ ม ของ
ต้ น ไม้ ตั ด สิ นใจ 3 อัล กอริ ทึ ม ได้ แ ก่ อั ล กอริ ทึ ม J48,
REPTree และ RandomTree ใช้วิธีการแบ่งทดสอบด้วยวิธี
10-fold cross validation ผลการทดลองพบว่ าอัล กอริ ทึ ม
RandomTree มี ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ดโดยมี ค่ า ความ
ถูกต้อ งเท่ ากับ 87.00% ค่ าความแม่ น ย า 87.20% และค่ า
ความระลึ ก 87.00% แบบจาลองที่ได้น้ ี สามารถสร้างเป็ น
กฏการตัดสิ นใจฝังรหัสในแอปพลิเคชันได้จานวน 161 กฎ
การตัดสิ นใจ
จากนั้ น น าแบบจ าลองพยากรณ์ ที่ ไ ด้ไ ปพัฒ นาเป็ น
ระบบในรู ปแบบโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบตั ิการ
แอนดรอยด์โดยใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา
JAVA เป็ นภาษาหลักในการพัฒนา ผลการประเมิน ความ
พึงพอใจแอปพลิเคชันโดยผูใ้ ช้งานพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ .420 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยูใ่ นระดับดี

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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ระบบวิเคราะห์ พนั ธุ์ข้าวจากภาพถ่ ายข้ าวเปลือกโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
A System for Analysis Rice Varieties by Photo of Paddy using
Deep Learning Technique
ณั ฐวดี หงษ์ บุญมี (Nattavadee Hongboonmee)1 และนพณั ฐ ทองดอนน้ อย (Noppanat Tongdonnoy)2
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บทคัดย่อ

modeling. The model has taught to be able to identify
4 varieties of rice using 100 images of each varieties
of rice and training our model for 500 rounds. The
results showed that the model has an accuracy
average of 98.10%. 2) The application on
Smartphone for users who can analyze rice varieties
with photos. The system is developed with the
Android Studio program. The system performance
test results from actual use found that it can classify
rice varieties with an average accuracy of 85.00%.
In conclusion, this system is effective and able to be
used in real life.

การศึ ก ษาครั้ งนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
วิ เคราะห์ พั น ธุ์ ข้ าวด้ วยภาพถ่ า ยเมล็ ด ข้ า วเปลื อ กโดย
ประยุก ต์ ใช้ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ เชิ งลึ ก ส าหรั บ ใช้ งานบน
สมาร์ ทโฟนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูใช้ งานที่ต้องการ
ทราบชื่ อพันธุ์และข้ อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว ส่ วนประกอบ
หลักของระบบประกอบด้ วย 1) โครงข่ ายประสาทเที ยม
การเรี ย นรู้ เชิ ง ลึ ก ที่ มี การใช้ อั ล กอริ ทึ ม MobileNet ผ่ าน
ไลบรารี TensorFlow ส าหรั บ การสร้ างโมเดลในการ
จ าแนกภาพ ซึ่ ง ฝึ กสอนให้ สามารถจ าแนกพั น ธุ์ ข้ าวได้
จานวน 4 พันธุ์ โดยสอนด้ วยภาพพันธุ์ข้าวประเภทละ 100
ภาพ ฝึ กสอนจานวน 500 รอบ ผลการทดลองพบว่ าโมเดล
มีค่าความถูกต้ องเฉลี่ย 98.10% 2) แอปพลิเคชันบนสมาร์ ท
โฟนส าหรั บ ผู้ ใ ช้ งานที่ ส ามารถวิ เคราะห์ พั น ธุ์ ข้ าวด้ ว ย
ภาพถ่ าย ซึ่ งพัฒนาด้ วยโปรแกรม Android Studio ผลการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพระบบจากการใช้ จริ ง พบว่ าระบบ
สามารถจาแนกพันธุ์ข้าวได้ ค่าความถูกต้ องเฉลี่ย 85.00%
สามารถสรุ ปได้ ว่าระบบนีม้ ีประสิ ทธิ ภาพสามารถนาไปใช้
งานจริ งได้
คาสาคัญ: พันธุ์ขา้ ว การจาแนกหมวดหมู่ภาพ
เทนเซอร์โฟล การเรี ยนรู ้เชิงลึก โมบายแอปพลิเคชัน

Keywords: Rice Varieties, Image Classification,
TensorFlow, Deep Learning, Mobile Application.

1. บทนา
ข้า วเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ของ
ประเทศไทย มี พ้ื น ที่ เพาะปลู ก ประมาณ 59 ล้า นไร่ [1]
พื้ น ที่ ที มี ก า ร ป ลู ก ข้ า ว ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 36 ล้านไร่ ภาคเหนือ 13 ล้านไร่ และ
ภาคกลาง 8 ล้านไร่ ซึ่ งในแต่ละพื้นที่มีการใช้พนั ธุ์ขา้ วใน
การเพาะปลู ก ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไป แต่ ล ะพัน ธุ์ มี ค วาม
แตกต่างกันในเรื่ องของระยะเวลาในการเพาะปลูก พื้นที่ทา
การเพาะปลูก ลักษณะประจาพันธุ์และความต้องการของ
ตลาดทาให้ขา้ วแต่ละพันธุ์มีราคาที่แตกต่างกันออกไป จึง
ทาให้เกิดการทุจริ ตในเรื่ องของราคาข้าวเปลือกตามโรงสี
ข้าวชุ ม ชน การซื้ อ ข้าวเปลื อ กต่ อ กัน ในชุ มชน เนื่ อ งจาก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โรงสี ขา้ วได้มีการตรวจสอบเมล็ด
ข้าวจากชาวนาโดยการใช้สายตาของผูเ้ ชี่ยวชาญจากโรงสี
ข้าวเป็ นส่ ว นใหญ่ ท าให้ ก ลุ่ ม ชาวนาไม่ ส ามารถเจรจา
ต่ อ รองราคาข้าวได้ โดยเฉพาะเมื่ อ โรงสี ข้าวได้ท าการ

Abstract
The objective of this study is to develop a system
for analyzing rice varieties by photo of paddy using
deep learning technique for use on Smartphone to
facilitate users who would like to know the name of
rice varieties, and information about rice. The main
components of the system include: 1 ) Deep learning
neural network, using MobileNet algorithms through
the TensorFlow library for image classification
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ประเมินผิดพลาด ซึ่ งอาจเกิดจากการเอารัดเอาเปรี ยบของ
ทางผูป้ ระกอบการหรื อความไม่ชานาญของผูป้ ระเมินเอง
จากปั ญ หาดัง กล่ าว ถ้ามี เครื่ อ งมื อ ที่ สามารถจ าแนก
ประเภทพัน ธุ์ ข้าวได้ก็ จ ะช่ ว ยให้ ช าวนาและโรงสี ข้า ว
สามารถตรวจสอบพันธุ์ขา้ วได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น
คณะผูว้ ิจยั จึงนาเสนอการพัฒนาระบบวิเคราะห์พนั ธุ์ขา้ ว
ด้วยภาพถ่ายข้าวเปลือกโดยประยุกต์ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้
เชิงลึก โดยพัฒนาในรู ปแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบตั ิ
การแอนดรอยด์ ที่ ส ามารถบอกชื่ อ พัน ธุ์ ข้ า วด้ว ยการ
ถ่ายภาพพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ ยวกับพันธุ์ขา้ ว เช่น ระยะเวลา
ในการปลู ก พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก เพื่ อ ช่ วยให้ ชาวนาและ
โรงสี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบและให้คาแนะนาแก่เกษตรกร
เกี่ยวกับพันธุ์ขา้ วต่างๆ ได้อีกด้วย

เรี ยนรู ้เชิ งลึ กได้ถูก น าไปใช้แก้ไขปั ญ หาในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นที่ เกี่ ย วกั บ ปั ญ ญ าป ระดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence) และการป ระม วลผ ลรู ป ภาพ
(Image Processing) ซึ่ งรวมทั้งการรู ้จาและจาแนกรู ปภาพ
ด้วย

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.3 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
โ ค ร ง ข่ าย ป ร ะ ส าท เที ย ม แ บ บ ค อ น โ ว ลู ชั น
(Convolution Neural Network: CNN) [4] เป็ น รู ป แ บ บ
หนึ่ งของการจ าลองโครงข่ ายประสาทเที ย ม (Artificial
Neural Networks: ANN) ให้เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้เชิ งลึก
(Deep Learning) ที่เป็ นลักษณะโครงข่ายประสาทเทียมเชิง
ลึก (Deep Learning Neural Network) โดยมี วตั ถุประสงค์
ที่ จ ะสร้ างเครื่ องมื อซึ่ งมี ความสามารถในการเรี ย นรู ้ การ
จดจารู ปแบบ (Pattern Recognition) และการสร้างความรู ้
ใหม่ (Knowledge Extraction) เช่นเดียวกับความสามารถที่
มี ใ นสมองมนุ ษ ย์ โครงข่ ายประสาทเที ย มเชิ ง ลึ ก มี ก าร
เรี ยนรู ้วิธีการแทนข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4 TensorFlow
TensorFlow เป็ นไลบรารี่ [5] ส าหรั บ ใช้ พ ัฒ นาการ
เรี ยนรู ้ เ ชิ งลึ ก เป็ น Open source (เขี ย นด้ ว ย Python) ที่
พัฒนาโดยกูเกิ้ล กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้เชิงลึกของ
TensorFlow สามารถเทรนข้อมูล จากภายนอกแล้วน าผล
ไปทางานบนอุปกรณ์พกพาได้
2.5 MobileNet
MobileNet [6] เป็ นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ CNN
ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ น โดย Andrew G. Howard และคณะในปี
พ.ศ. 2560 โดยรู ปแบบของ MobileNet ถูกพัฒ นาให้เป็ น
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบ CNN ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า

ภาพที่ 1: แสดงโครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก

2.1 พันธุ์ข้าว
พันธุ์ขา้ ว [2] เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญอันดับแรก
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ข้า วโดยไม่ ต้อ งเพิ่ ม
ต้นทุนการผลิต ถ้ามีพนั ธุ์ขา้ วที่ให้ผลผลิตสู งและมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาดและมีความต้านทานต่อโรค
แมลง มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น
แล้วจะเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวหรื อเป็ นการลด
ต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็ นอย่างดี สานักวิจยั และพัฒนาข้าว
กรมการข้าว [2]ได้ดาเนิ นงานปรั บปรุ งพันธุ์ข้าวมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนได้ ข้ า วพั น ธุ์ รั บ รองและพั น ธุ์ แ นะน าให้
เกษตรกรปลู ก ในระบบนิ เวศน์ ต่ างๆ จ านวน 116 พัน ธุ์
สาหรับการศึกษาวิจยั นี้ ทาการศึกษาพันธุ์ขา้ วแนะนาจาก
กรมการข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจานวน 4 พันธุ์
ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 พันธุ์พิษณุ โลก 2 พันธุ์ กข 29 และ
พันธุ์ กข 47
2.2 การเรียนรู้เชิงลึก
การเรี ยนรู ้เชิงลึก (Deep Learning) [3] คือชุดคาสั่งที่ถูก
สร้ า งขึ้ นมาเพื่ อ การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ องจัก รหรื อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยชุดคาสั่งนี้จะทาให้ตวั เครื่ องจักรสามารถ
ประมวลผลข้อ มู ล จ านวนมากด้วยการจ าลองเครื อ ข่ าย
ประสาทแบบเดียวกับในสมองของมนุษย์ เทคนิคของการ
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โครงข่ายประสาทเทียมแบบ CNN ทัว่ ไปแต่ประสิ ทธิภาพ
เท่ากับโครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่ ดังนั้นงานวิจยั นี้
จึ ง เลื อ กประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ั ล กอริ ทึ ม MobileNet เนื่ องจาก
สามารถนาโมเดลการเรี ยนรู ้ไปใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ ท
โฟนได้
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พรระดิ ชัยและคณะ [6] ศึ กษาเรื่ องการตรวจจับ และ
จาแนกยานพาหนะด้วยการเรี ยนรู ้เชิ งลึกโดยพัฒนาระบบ
อัตโนมัติสาหรับตรวจจับและจาแนกรถจักรยานยนต์ออก
จากยานพาหนะประเภทอื่นๆ งานวิจยั นี้ ได้นาเทคนิ คการ
เรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก แบบ Inception และ MobileNet มาท าการ
ทดลองเปรี ยบเทียบการจาแนกรถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั
พบว่าเทคนิค Inception มีค่าความถูกต้องที่ใกล้เคียงกันกับ
MobileNet มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 91.50 % และ 91.33%
ตามล าดับ รั ตนโชติ และคณะ [7] วิจัยเรื่ องการตรวจหา
โรคพื ช อัต โนมัติ ด้วยโดรนโดยประยุก ต์ใช้เทคนิ ค การ
เรี ยนรู ้เชิงลึก ซึ่ งใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชันกับภาพที่ได้จากโดรนที่ถ่ายจากมุมสู งภายในสวนของ
เกษตรกร ผลการทดลองจากสวนทุเรี ยนแสดงให้เห็ นว่า
การสร้ างโมเดลจากเทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก ให้ ค วาม
แม่ น ย าที่ สู ง และครบถ้ว นในการสามารถตรวจจับ ต้น
ทุ เรี ย นที่ เป็ นโรค มี ค่ า mAP@IoU 0.5 เท่ า กับ 75.36%
นพรั ต น์ แ ละคณะ [8] น าเสนอการออกแบบและพัฒ นา
ระบบแบ่ ง ปั น สู ตรการท าอาหารและค้ น หาสู ต รการ
ท าอาหารจากภาพวัต ถุ ดิ บ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเที ย มการเรี ยนรู ้ เชิ ง ลึ ก ที่ มี ก ารใช้ อ ัล กอริ ธึ ม
YOLO ผ่านไลบรารี Darknet สาหรับการสร้ างโมเดลใน
การรู ้ จาภาพโมเดลได้ฝึกสอนให้ สามารถรู ้ จาวัตถุดิบ ได้
จานวน 20 ประเภท ผลการทดลองพบว่าโมเดลมีค่าความ
แม่นยาอยูท่ ี่ 96..00%
จากการศึ กษางานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้อ ง พบว่ าเทคนิ ค การ
เรี ยนรู ้เชิ งลึกแบบคอนโวลูชัน (CNN) มีประสิ ทธิ ภาพใน
การจาแนกภาพที่มีความแม่นยาสู ง ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงนา
เทคนิคการเรี ยนรู ้เชิงลึกแบบคอนโวลูชนั มาประยุกต์ใช้กบั
การจาแนกภาพพันธุ์ขา้ ว
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3. วิธีการดาเนินงาน
การดาเนิ นงานศึกษานี้ สามารถสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจยั แสดงรายละเอียดได้ดงั ภาพที่ 2
3.1 การเตรียมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลรู ปภาพกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก
การถ่ ายภาพด้วยตนเอง โดยท าการคัด เลื อ กพัน ธุ์ ข้าวที่
เกษตกรนิ ย มปลู ก ในเขตภาคเหนื อ ตอนล่ างจ านวน 4
พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 พิษณุ โลก 2 กข 29 และกข 47
สามารถแบ่งรู ปภาพได้เป็ น 4 คลาส กลุ่มตัวอย่างคลาสละ
100 ภาพ รวมรู ปภาพทั้งหมด 400 ภาพ การเก็บข้อมูลแต่
ละคลาสแยกเป็ นโฟลเดอร์ ได้ท้ ังหมด 4 โฟลเดอร์ ภาพ
ทั้งหมดกาหนดค่าความละเอียดภาพเท่ากับ 224x224 พิก
เซล

ภาพที่ 2: แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจยั

ภาพที่ 3: ตัวอย่างภาพในคลาสพันธุ์ขา้ วชัยนาท 1 พิษณุโลก 2
กข 29 และ กข 47
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False Negative (FN) คือ คลาสบอกว่าไม่จริ งและทานายว่า
จริ ง
3.4 การพัฒนาระบบ
ระบบวิ เ คราะห์ พ ัน ธุ์ ข้ า วด้ ว ยภาพถ่ า ยข้ า วเปลื อ ก
ดาเนินการออกแบบระบบด้วยแผนภาพ Use case diagram
(ภาพที่ 5) การท างานของระบบจะสามารถถ่ า ยภาพ
ข้าวเปลือกด้วยกล้องสมาร์ ทโฟนจากนั้น ทาการรู ้จาและ
จาแนกภาพด้วยโมเดลที่ผา่ นการฝึ กสอนเรี ยบร้อยแล้วและ
ทาการแสดงผลด้วยการระบุพนั ธุ์ขา้ วของภาพข้าวเปลือกที่
ตรวจพบ ซึ่งมีการประมวลผลในแบบเรี ยลไทม์

3.2 การฝึ กสอนและสร้ างโมเดล
ขั้น ตอนนี้ เป็ นการน าข้อ มู ล ที่ จัด เตรี ยมไว้ม าท าการ
ประมวลผลเพื่อฝึ กสอน (Train data) และสร้างโมเดลเพื่อ
รู ้จาและจาแนกภาพพันธุ์ขา้ วประยุกต์ใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้
เชิ งลึกเลื อกใช้เทคนิ คโครงข่ายประสาทเที ยมแบบ CNN
ภายใต้ อ ั ล กอริ ทึ ม MobileNet เครื่ องมื อ ส าห รั บ การ
ด าเนิ น งาน ได้แ ก่ ไลบรารี่ TensorFlow ซึ่ ง เป็ นไลบรารี่
สาหรั บพัฒนาโมเดลและภาษา Phython สาหรั บฝึ กสอน
และสร้ างโมเดล ด าเนิ น การฝึ กสอนจ านวน 500 รอบ
ตัวอย่างโค้ดการฝึ กสอนข้อ มูล และสร้ างโมเดลรู ้ จาภาพ
แสดงในภาพที่ 4 โดยก าหนดค่ า Image Size เท่ า กั บ
224x224 พิกเซล
python -m scripts.retrain
how_many_training_steps=500/
architecture=mobilenet_1.0_224/
image_dir=photos/
output_graph=tf_files/retrained_graph.pb/
output_labels=tf_files/retrained_labels.txt/

ภาพที่ 4: แสดงตัวอย่างโค้ดการเทรนและสร้างโมเดล
3.3 การวัดประสิทธิภาพโมเดล
การวัดประสิ ทธิ ภาพโมเดลจาแนกภาพพันธุ์ขา้ ว โดย
ไลบรารี่ TensorFlow จะดาเนินการแบ่งข้อมูลภาพทั้งหมด
ออกเป็ น 2 ส่ วนแบบอัตโนมัติ ส่ วนที่หนึ่ ง 90% สาหรับ
การฝึ กสอนและสร้างโมเดล ส่ วนที่สอง 10% สาหรับเป็ น
ข้อมูลทดสอบ ซึ่งจะได้ขอ้ มูลจานวน 40 ภาพ (คลาสละ 10
ภาพ) มาทาการทดสอบโมเดลและนาโมเดลจาแนกภาพที่
สร้ างเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยมาทดสอบค่ าความถู กต้อ งของการ
ท านาย การวัดประสิ ท ธิ ภ าพโมเดลใช้ตัวชี้ ว ดั ได้แ ก่ ค่ า
ความถูกต้อง (Accuracy) ดังสมการที่ 1
Accuracy =

TP + TN
(TP + TN + FP + FN)

ภาพที่ 5: แสดง Use case diagram ของระบบ
การพัฒนาระบบดาเนินการพัฒนาระบบในรู ปแบบโม
บายแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อให้
สะดวกต่ อ การใช้ง านโดยใช้โ ปรแกรม Android Studio
และภาษา JAVA เป็ นภาษาหลัก ในการพัฒ นา โดยน า
โมเดลจ าแนกภาพที่ ผ่ านการฝึ กสอนเรี ย บร้ อ ยแล้วเข้า
โปรแกรม Android Studio เพื่อเรี ยกใช้ประมวลผลในแอป
พลิเคชัน ซึ่ งไฟล์ที่ได้จากการฝึ กสอนจะมีจานวนสองไฟล์
คือไฟล์ retrained_graph.pb และ ไฟล์ retrained_labels.txt
3.5 การทดสอบระบบ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบใช้วิธีการทดสอบ
แบบ Black Box Testing เป็ นการทดสอบฟั ง ก์ ชั น การ
ท างานต่ างๆ ของระบบ เพื่ อ ทดสอบความสมบู รณ์ ข อง
ระบบโดยผูใ้ ช้งาน

(1)

โดยที่
True Positive (TP) คือ คลาสบอกว่าจริ งและทานายว่าจริ ง
True Negative (TN) คือ คลาสบอกว่าไม่จริ งและทานายว่า
ไม่จริ ง
False Positive (FP) คือ คลาสบอกว่าจริ งและทานายว่าไม่
จริ ง
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4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพโมเดล ได้ผ ลค่ าความ
ถูกต้อง (Accuracy) แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงผลการทดสอบประสิทธภาพโมเดล
ลาดับ
1
2
3
4

ชนิดพันธุ์ข้าว
ชัยนาท 1
พิษณุโลก 2
กข 29
กข 47
เฉลี่ย

Accuracy (%)
99.89%
97.65%
94.87%
100.00%
98.10%

ภาพที่ 7: หน้าจอผลลัพธ์

จากตารางที่ 1 พบว่าการจาแนกภาพพันธุ์ขา้ ว กข 47 มี
ความถู ก ต้ อ งสู งกว่ า คลาสอื่ น คื อ 100.00% ส่ ว นการ
จาแนกภาพพันธุ์ขา้ ว กข 29 มีความถูกต้องต่ากว่าคลาสอื่น
คือ 94.87% เนื่ องจากในชุดข้อมูลของคลาสพันธุ์ขา้ ว กข
29 ภาพมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับพันธุ์ชยั นาท 1 ซึ่ งทา
ให้การทานายผลมีค่าความถูกต้องต่ากว่าคลาสอื่น ผลลัพธ์
ค่ า ความถู ก ต้ อ งเฉลี่ ย ของโมเดลเท่ า กั บ 98.10% ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับ ดี สามารถนามาใช้พฒ
ั นาแอป
พลิ เคชัน วิ เคราะห์ พ ัน ธุ์ ข้าวจากภาพถ่ ายข้าวเปลื อ กบน
สมาร์ทโฟนได้
4.2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
แอปพลิ เคชั น มี ห น้ า จอหลัก แสดงดั ง ภาพที่ 6 ซึ่ ง
ประกอบด้วยฟั ง ก์ ชัน การท างาน 2 ส่ ว น ได้แ ก่ 1) เมนู
ถ่ายภาพและ 2) เมนูขอ้ มูลพันธุ์ขา้ ว เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนู
ถ่ายภาพ ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้กล้องสมาร์ ทโฟนถ่ายภาพข้าวเปลือก
จากนั้นแอปพลิเคชันจะเรี ยกใช้การประมวลผลจากโมเดล
การเรี ยนรู ้เชิงลึกที่ได้เทรนไว้เพื่อจาแนกภาพพันธุ์ขา้ วและ
แสดงผลลัพธ์หน้าจอ (ภาพที่ 7) เมื่อเลือกที่เมนู ขอ้ มูลพันธุ์
ข้าว จะแสดงข้อมูลพันธุ์ขา้ วต่างๆ ดังตัวอย่างภาพที่ 8

ภาพที่ 8: หน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ขา้ ว
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการจาแนกภาพพันธุ์ขา้ ว
จากการใช้งานจริ ง โดยการทดสอบถ่ายภาพข้าวเปลื อ ก
ผ่ านกล้อ งสมาร์ ท โฟนจ านวนชนิ ด ละ 10 ครั้ ง ซึ่ งการ
ทดสอบนี้ เป็ นข้ า วเปลื อ กที่ ย ัง ไม่ เคยฝึ กสอนมาก่ อ น
(Unseen Data) พบว่าระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถใช้ในการ
ระบุพนั ธุ์ได้ โดยให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ย 85.00% พันธุ์ขา้ ว
ที่แอปพลิ เคชันสามารถทานายได้ถูกต้องมากที่ สุดได้แก่
พัน ธุ์ กข 47 ส่ วนพัน ธุ์ข้าวที่ ท านายได้ถูกต้องน้อ ยที่ สุด
ได้แก่ พันธุ์ กข 29 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน
พันธุ์
ชัยนาท 1
พิษณุโลก 2
กข 29
กข 47

จานวนความ
ถูกต้ อง
9
8
7
10
ค่าเฉลี่ย

จานวนความ
ผิดพลาด
1
2
3
0

Accuracy
(%)
90.00%
80.00%
70.00%
100.00%
85.00%

ข้อจากัดที่พบจากการทดสอบการใช้งาน คือ 1) ระบบ
สามารถประมวลผลได้เฉพาะกับภาพข้าวเปลือก 1 เมล็ด
เท่านั้น 2) การประมวลผลภาพควรถ่ายภาพในที่ ที่มีแสง

ภาพที่ 6: หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน
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สว่างเพียงพอและ 3) ระยะห่ างระหว่างกล้องสมาร์ ทโฟน
กับ ข้าวเปลื อ กไม่ ค วรห่ างกัน มากกว่ า 4 นิ้ ว ถ้ามากกว่ า
ระยะที่กาหนดจะมีผลต่อความแม่นยาในการทานายได้
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แบบเมล็ดเดี ยวและเมล็ด กลุ่ม 2) ปรั บ ปรุ งกระบวนการ
เตรี ยมข้อมูลเพิ่มการทา Validation set ของข้อมูลเพื่อให้
การฝึ กสอนมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

5. สรุปและอภิปรายผล

เอกสารอ้างอิง

การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วย
ชาวนาและโรงสี ขา้ วให้ตรวจสอบชนิ ดพันธุ์ขา้ วผ่านการ
ถ่ า ยภาพจากกล้ อ งสมาร์ ท โฟน ซึ่ งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ในการกาหนดราคารั บ ชื้ อข้าวเปลื อ กได้ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ เชิ งลึ ก แบบ CNN การ
ดาเนิ น งานเริ่ ม จากการรวบรวมข้อ มู ล กลุ่ม ตัว อย่างภาพ
พันธุ์ขา้ ว โดยแบ่งคลาสที่ตอ้ งการจาแนกออกเป็ น 4 คลาส
คลาสละ 100 ภาพ จานวนภาพทั้งหมด 400 ภาพ น ามา
สร้ างโมเดลจ าแนกภาพด้ ว ยไลบรารี่ Tensorflow และ
ภาษา Phython ทาการแบ่งชุดข้อมูลสาหรับฝึ กสอน (Train
Data Set) 90% และชุดข้อมูลทดสอบ (Test Data Set) 10%
รอบการเทรนจานวน 500 รอบ ผลการสร้างโมเดลจาแนก
ภาพ พบว่ าโมเดลมี ค่ าความถู ก ต้อ งเฉลี่ ย 98.10% ซึ่ งมี
ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับดี จากนั้นนาโมเดลไปพัฒนาเป็ น
แอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
โดยใช้ โ ปรแกรม Android Studio ภาษา JAVA ผลการ
ทดสอบการใช้งานจริ งของแอปพลิเคชัน พบว่าแอปพลิเค
ชันสามารถจาแนกและระบุชนิ ดพันธุ์ขา้ วได้ถูกต้องเฉลี่ย
85.00%
พันธุ์ข้าวที่ สามารถจาแนกได้ถูกต้องมากที่ สุด ได้แก่
พัน ธุ์ กข 47 ส่ วนพันธุ์ ข้าวที่ จาแนกได้ถูกต้อ งน้อยที่ สุด
ได้แก่ พันธุ์ กข 29 เนื่ องจากในชุดข้อมูลของคลาสพัน ธุ์
กข 29 ภาพมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับกับพันธุ์ชยั นาท 1
ซึ่งอาจทาให้การทานายผลมีค่าความถูกต้องน้อยกว่าคลาส
อื่น นอกจากนี้จากการทดสอบการใช้งานจริ งแอปพลิเคชัน
ยังพบข้อจากัด คือ ระบบสามารถประมวลผลได้เฉพาะกับ
ภาพข้าวเปลือกเมล็ดเดียวเท่านั้นและระยะห่างการถ่ายภาพ
มี ผ ลต่ อ ความแม่ น ย าของการจ าแนกภาพพั น ธุ์ ข้ า ว
เนื่องจากข้าวเปลือกมีขนาดเล็ก จึงทาให้แสงและระยะการ
ถ่ายภาพมีผลต่อความแม่นยาในการทานายได้
แนวทางการพั ฒ นาต่ อ ในอนาคต ได้ แ ก่ 1) การ
ปรับปรุ งระบบให้สามารถประมวลผลภาพเมล็ดข้าวได้ท้ งั
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การพัฒนาแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อวัดค่ าความหวานของสับปะรด
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการประยุกต์ ใช้ การเรียนรู้เชิงลึกแบบสังวัฒนาการ
Development Application on Android Operating System to Measure the
Sweetness of the Pineapple with Image Recognition
Using Convolutional Neural Network
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วิท ยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) Merr. จัดอยู่ในวงศ์
สั บ ป ะ ร ด Bromeliaceae แ ล ะ อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ ย่ อ ย
Bromelioideae มี ชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่า มะนัด มะขะนัด บ่อ
นัด (ภาคเหนื อ) บักนัด (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) ย่านัด
ขนุ น ทอง (ภาคใต้ ) เป็ นต้น สั บ ปะรดจัด ว่ า เป็ นผลไม้
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ส าหรั บ พัน ธุ์ ที่ นิ ยมปลู กใน
ประเทศไทยมี ห ลายสายพัน ธุ์ เช่ น พัน ธุ์ ปั ต ตาเวีย พัน ธุ์
อินทรชิต พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์นางแล เป็ นต้น สับปะรดจัดเป็ น
ผลไม้เพื่อสุ ขภาพอีกชนิดหนึ่งโดยประโยชน์ของสับปะรด
นั้นมีอยู่หลากหลาย เพราะอุดมไปด้วยแร่ ธาตุและวิตามิน
ต่าง ๆจานวนมาก ซึ่ งเหล่านี้ ถือว่ามี ประโยชน์ต่อร่ างกาย
และสุ ขภาพเราเป็ นอย่างมาก และสรรพคุณสับปะรดทาง
สมุนไพรนั้น ก็ชวยรักษาอาการต่าง ๆได้อย่างหลากหลาย
เช่นกัน เช่น โรคบิ ด โรคนิ่ ว ช่วยบรรเทาอาการแผล เป็ น
หนอง ขับปัสสาวะ เป็ นต้น [1]
ปั ญ หาหลักของการบริ โ ภคสั บ ปะรดผลสดคื อ การ
เลือกสับปะรดที่มีคุณภาพมีความหวานที่เหมาะสมกับการ
บริ โภคถ้าต้องการวัดค่าความหวานด้วยวิธีการมาตรฐาน
คื อ การใช้ เ ครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ว ัด ค่ า ความหวานเราเรี ยกว่ า
Refractometer ซึ่ งหน่ ว ยวัด ที่ ไ ด้ ก็ จ ะเป็ นองศาบริ กซ์
(° Brix) ซึ่ งตั้งชื่ อตามนัก เคมี ชาวเยอรมัน “Adolf Brix”
เป็ นตัวชี้ วดั ความสัมพันธ์ของปริ มาณของน้ าตาลซู โครส
ในสารละลาย วิธีการวัดต้องมี การทาลายผลสดเพื่อนามา
สกัด เอาน้ า มาท าการวัด ซึ่ งไม่ ส ะดวกต่ อ ผู ้บ ริ โ ภคและ
ผูผ้ ลิตในการนามาใช้ในชี วิตประจาวัน [2] แต่โดยสภาพ
ความเป็ นจริ งในปั จจุบนั การวัดความหวานเพื่อขายผลสด

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี ้มี การพั ฒ นานวั ต กรรมในการวัด ค่ า ความ
หวานของสั บปะรดขึน้ มาใหม่ จากการพัฒนาแอพลิเคชั น
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ด้ วยเทคนิคการประมวลผล
ภาพจากการใช้ เครื อข่ ายใยประสาทเทียมแบบสังวัฒนาการ
ที่มกี ารปรั บค่ าพารามิเตอร์ จากการปรั บขั้นตอนวิธีการด้ วย
ปั ญญารวมหมู่ แบบนกและขั้ น ตอนวิ ธี ก ารเชิ งพั นธุ
วิศวกรรม ได้ ค่าความถูกต้ องจากการใช้ แอพลิเคชันที่ 78%
และมีค่าความน่ าเชื่ อถือที่ 95%
คาสาคัญ: เครื อข่ายใยประสาทเทียม การเรี ยนรู ้เชิงลึก

Abstract
This paper presents the development of innovation in measuring the sweetness of pineapple from a
development application on OS’ Android. This
research technique of image processing parameters
with

convolutional

neural

network

that

was

optimized with hybrid swarm intelligence and
genetic algorithm. The research showed that the
ACC from the application of the 78% and 95%
reliability.
Keywords: neural network, deep learning

1. บทนา
สั บ ปะรดนั บ เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ อี ก ชนิ ด หนึ่ งของ
ประเทศไทย ชื่ อ สามัญ ของสั บ ปะรดคื อ Pineapple ชื่ อ
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เกษตรกรจะใช้ วิ ธี เคาะสั บ ปะรดเพื่ อ ฟั งเสี ยงความ
หนาแน่ น ของซึ่ งเป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ ใช้กัน มานาน
มาตรฐานขึ้นอยู่กบั ความชานาญและประสบการณ์ในการ
ฟังเสี ยง อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดค่าความหวานมีการนาเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ในการ
วัด ค่าความหวาน เช่ น ชมทิ พ และคณะ ท าการวิจัยเรื่ อ ง
การวัดความหวานของสับปะรดโดยการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล ใช้การถ่ายภาพแล้วของสับปะรดโดยการควบคุม
ความเข้มของแสงในห้องทดลอง จากนั้นผ่าชิ้นเนื้อออกมา
เพื่ อ คั้ น น้ าแล้ ว ท าการวั ด ค่ า ความห วาน ด้ ว ยเครื่ อง
Refractometer เพื่ อวั ด ออ กมาเป็ น เป อ ร์ เซ็ น ต์ Brix
จากนั้ นก็ จ ะเก็ บ เข้ า ฐานข้ อ มู ล แล้ ว ท าการเรี ยกจาก
ฐานข้อ มู ล เพื่ อ ท าการแยกประเภทของสั บ ปะรดด้ ว ย
ขั้น ตอนวิธีการเครื อข่ายใยประสาทเที ยม ซึ่ งให้ ค่าความ
เชื่ อ มั่ น ที่ 8 3 .0 8 % [3] Sontisuk et.al. ไ ด้ น าเส น อ
ผลงานวิจยั ในการวิเคราะห์อตั ราการสุ กของผลมังคุดโดย
ใช้รูปภาพมาทาการวิเคราะห์เพื่อหาความหนาแน่นในการ
ประมาณการการสุ กของมังคุดเพื่อให้เหมาะกับการบริ โภค
โดยใช้การวิเคราะห์ สี RGB จากภาพถ่ ายแบบ 2 มิ ติ ผล
การท าน ายมี ความ เชื่ อมั่ น ที่ ดี ได้ ค่ า สั มป ระสิ ท ธิ์
สหสั ม พัน ธ์ อยู่ในเกณฑ์ สู งคื อ (R=0.91) [4] Kaurได้มี
การนาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์ภาพจาก
คุ ณ ลัก ษณะโดยอัต โนมัติ ข องผลไม้เพื่ อ ใช้วดั ค่ าความ
หวาน โดยผลไม้ที่ถูกเลือกใช้น้ นั จะใช้ลูกแอปเปิ้ ลและลูก
แพร ในการวิเคราะห์น้ นั จะมีการตัดชิ้นเนื้ อมาเพื่อทาการ
วิเคราะห์ความเต่งตึง ขนาด สี และรู ปร่ าง เพื่ อวัดค่าความ
หวานออกมา ในการจาแนกความหวานนั้นนักวิจยั เลือกใช้
ขั้นตอนวิธีการแบบเครื อข่ายใยประสาทเทียม ผลของการ
วิ จัย นั้ นให้ ค่ า ความเชื่ อ มั่น ได้ถึ ง 91.86% [5] สาโรจน์
ท าการศึ กษาหาระยะเวลาที่ เหมาะส าหรั บ การเก็บ เกี่ ย ว
สับปะรดภูแลที่มีความแก่หรื อสุ กตามที่ตลาดต้องการและ
กาหนดเป็ นข้อมูลจาเพาะด้านวัตถุดิบ โดยการเก็บเกี่ยวมี
การก าหนด การบริ บู ร ณ์ ข องผลตั้ ง แต่ เบอร์ 0-7 โดย
พิจารณาสี เปลื อกของสับ ปะรด การวัดค่าความเป็ นกรด
ด่างของดิ น วัดค่าความหวานของสับปะรด แล้วเก็บเป็ น
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ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจาแนกความหวานของสับปะรด
และกาหนดช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวต่อไป [6] เป็ นต้น
จากงานวิจยั ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้นเทคนิคหนึ่ง
ที่น่าสนใจคือการใช้การประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการ
วิ เคราะห์ ค่ าความหวานโดยขั้น ตอนวิ ธี ก ารที่ เข้า มาใช้
ร่ วมกันที่น่าสนใจขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนวิธีการเครื อข่าย
ใยประสาทเทียม ซึ่ งโครงข่ายใยประสาทเที ยมมี ท้ งั แบบ
ธรรมดาและโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิ งลึ ก โดยเฉพาะ
การใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมเชิ งลึกนั้นเป็ นที่ นิยมใช้
ในปั จจุบนั เพราะปั จจุบนั นี้ ขอ้ มูลที่มีอยู่ในปั จจุบนั จะเป็ น
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ งข้อมูลภาพก็เป็ นข้อมูลที่ มีขนาด
ใหญ่ ดังมีงานวิจยั ที่ใช้การจาแนกประเภทข้อมูลของภาพ
ด้วยเครื อ ข่ ายใยประสาทเที ย มในเชิ งลึ ก Kishna [7] ใช้
การเรี ย นรู ้ ในเชิ ง ลึ กแบบสั ง วัฒ นาการ (Convolutional
Neural Network) เข้ามาช่ วยในการจาแนกประเภทของ
ภาพ ซึ่ งผลที่ ได้มี ค วามถู กต้อ ง สามารถจาแนกประเภท
ของภาพได้อย่างแม่นยา
ดังนั้นในงานวิจยั นี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ร่ วมกับ การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กของโครงข่ายใยประสาทเที ย ม
แบบสังวัฒนาการโดยมีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ด้วยขั้นตอนวิธีการปั ญญารวมหมู่ (Swarm Intelligence)
เพื่อวัคค่าความหวานของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและนา
ขั้นตอนวิธีการที่ได้ท้ งั หมดมาพัฒนาเป็ นแอพลิเคชันบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์เพื่อให้มีความง่ายต่อการใช้งาน
อีกทั้งเป็ นการยกระดับคุณภาพชี วิตและเป็ นการส่ งเสริ ม
การขายให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดต่อไป

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1 การเรี ยนรู ้เชิงลึกแบบสังวัฒนาการ (CNN)
โครงข่ ายประสาทแบบคอนโวลู ชัน เป็ นโครงข่ าย
ประสาทเที ยมหนึ่ งในกลุ่ม bio-inspired โดยที่ CNN จะ
จาลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็ นที่ยอ่ ย ๆ และ
นากลุ่มของพื้นที่ย่อย ๆ มาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่ งที่เห็นอยู่
เป็ นอะไรกันแน่ การมองพื้นที่ย่อยของมนุษย์จะมีการแยก
คุณลักษณะ (feature) ของพื้นที่ย่อยนั้น เช่น ลายเส้น และ
การตัดกันของสี ซึ่งการที่มนุษย์รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็ นเส้นตรง
หรื อสี ตดั กันเพราะมนุษย์ดูท้งั จุดที่สนใจและบริ เวณรอบ ๆ
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ป ระกอ บ กั น โด ยที่ CNN จะป ระกอ บ ไป ด้ ว ย 1.)
Convolution stage ใน ขั้ น ต อ น นี้ เร าจ ะ ส ร้ าง Sliding
window (Filter) มาสแกนรู ป input เพื่ อ ท า Feature map
2.) Detector stage ชั้ น นี้ จะท าหน้ า ที่ รั บ output จาก 2.1
แป ลงให้ อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง nonlinear โด ยใช้ activation
อย่างเช่น Rectified Linear Units (ReLU) เพื่อความง่ายใน
การค านวณและประสิ ท ธิ ภ าพของผลลัพ ธ์ 3.) Pooling
stage Pooling ทาหน้าที่ resize ข้อมูลให้ขนาดเล็กลงโดยที่
รายละเอียดของ input ยังครบถ้วนเหมือนเดิม Pooling มี
ประโยชน์ ใ นเรื่ องเพิ่ ม ความไวในการค านวณ และ
แก้ปัญหา overfitting [8]
2.2 ปัญญารวมหมู่ (Swarm Intelligence)
ปัญญารวมหมู่คือความฉลาดแบบรวมกันเป็ นกลุ่มเป็ น
แขนงหนึ่ งของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และเป็ นแขนงหนึ่ งใน
สาขาแรงบันดาลใจชี วภาพจากการคานวณคอมพิวเตอร์
(Biologically-Inspired Computing) โดยเป็ นการศึ ก ษา
และเลี ย นแบบวิ ธี ก ารทางธรรมชาติ ด้ ว ยการสั ง เกต
สิ่ งมี ชี วิต ต่ าง ๆ ที่ ดารงชี วิต กัน เป็ นฝูง ประกอบไปด้ว ย
กลุ่มสมาชิกที่ทางานไม่ซบั ซ้อนสมาชิกสามารถสื่ อสารกัน
ภายในกลุ่ ม (Social Behaviour) และสื่ อ สารกับ สภาวะ
แวดล้อ มได้ไ ม่ มี การควบคุ ม จากส่ วนกลางแต่ กลับ เป็ น
หน้ าที่ เฉพาะอย่ างมี ก ารจัด ระบบด้ว ยตั ว เอง โดยเมื่ อ
รวมกันแล้วจะเป็ นระบบใหญ่ ทั้งหมดอาศัยหลักการซึ่ ง
สิ่ งมีชีวิตใช้การร่ วมมือกันแทนที่จะแข่งขันกัน เป็ นฝูงสัตว์
ที่ มีสังคมแบบไม่ มีผูน้ าหรื อจ่าฝูง เช่ น มด ผึ้ง ต่อ ปลวก
ปลาและนก เป็ นต้น [9]
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จากกรอบการทางานของการพัฒนาแอพลิเคชันวัดค่า
ความหวานของสับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ตามภาพที่ 1 นั้นแบ่งออกเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การเตรี ยมข้อมูล
ใช้การถ่ายภาพจากลูกสับปะรดในแต่ละฤดูท้งั สามฤดู
ละ 30 ลูกในแต่ละลูกจะถ่ายภาพลูกละ 6 ภาพเพื่ อให้ ได้
ภาพที่ครอบคลุมทั้งลูกการถ่ายภาพนั้นใช้การถ่ายภาพจาก
กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ได้ภาพทั้งหมดจากทั้งสาม
ฤดูเป็ นจานวน 540 ภาพดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: การเตรี ยมข้อมูลด้วยการถ่ายสับปะรด 1 ลูกเพื่อ
ใช้ในการเตรี ยมข้อมูลจานวน 6 ภาพ
จากนั้นทาการผ่าเพื่อทาการวัดค่าความหวานจาก
เครื่ องวัดที่เป็ นมาตรฐานจากเครื่ อง Refractometer เพื่อ
เก็บเป็ นค่าความหวานประจาภาพ เพื่อใช้ในการฝึ กหัด
ต่อไป

3. วิธีดาเนินการวิจัย
Feed Image Data
Set to Deep
Learning using
CNN

Take a photo
Image Data

Image Data
Set

Optimization Image Data Size

Adaptive CNN on Cloud

Adaptive Behavior of Swarm
Intelligence using Particle Optimization
and Genetic Algorithm for
Optimization CNN

Optimized
Parameter
of CNN

ภาพที่ 3: แสดงการวัดค่าความหวานของสับปะรดด้วย
เครื่ อง Refractometer เพื่อเก็บเป็ นค่าประจาภาพ
นาภาพสับปะรดในแต่ละภาพจากลูกสับปะรดแต่ละ
ลู กมาท า การหาขอบภาพ (Edge Detection) ที่ เหมาะสม

Development to Pineapple
Measurement Sweetness Application

ภาพที่ 1: แสดงกรอบการทางานของการพัฒนาแอพลิเชัน
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ที่ สุด เพื่ อ หาภาพที่ มี ข นาดที่ เหมาะสมสาหรั บ ใช้ในการ
เรี ยนรู ้จากงานวิจยั นี้ได้ขนาดภาพที่ มีขนาดภาพ 300x300
พิดเซลเป็ นภาพที่ เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู ้ โดยภาพที่
ใช้น้ นั ใช้ภาพที่เป็ นภาพสี RGB และใช้ภาพที่เป็ นระบบสี
พื้ น ฐานตามสายตามนุ ษย์ (HSB) เมื่ อ ได้ ข อบภาพที่
เหมาะสมที่ สุด แล้วน าภาพมาท าการตัดภาพจากภาพลู ก
ของสับปะรดนั้นในแต่ละภาพจะตัดออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่วนหัว กลาง และท้าย ของภาพของรู ปสับปะรดนามาลด
ขนาดให้เหลื อ 300 x 300 พิกเซล ดังนั้นในแต่ละลูกของ
สั บ ปะรดจะได้จ านวนภาพทั้ ง หมด 54 ภาพ ดั ง แสดง
ตัวอย่างการหาขอบ การตัดภาพ และการลดขนาดภาพ ดัง
ภาพที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
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3.2 การปรับค่าพารามิเตอร์ ที่ เหมาะสมของขั้นตอน
วิ ธี ก ารแบบสั ง วัฒ นาการด้ว ยการปรั บ ขั้น ตอนวิ ธี ก าร
ปัญญารวมหมู่
ใช้การพัฒ นาขั้น ตอนวิ ธีก ารหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุ ด ของ
กลุ่ม อนุ ภาคผสมผสานกับ ขั้นตอนวิธีการเชิ งพัน ธุ กรรม
โดยใช้ข้ นั ตอนวิธี การเชิ งพัน ธุ กรรมในการกาหนดและ
คัด เลื อ กกลุ่ ม ประชากรของกลุ่ ม อนุ ภ าคเพื่ อ ให้ ไ ด้กลุ่ ม
ประชากรที่ แ ข็ ง แรงและเหมาะสม จากนั้ นน ากลุ่ ม
ประชากรของนกที่ได้ทาการพัฒนานาไปใช้ในการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดของชั้นเลเยอร์ของขั้นตอนวิธีการการเรี ยนรู ้
เชิงลึกแบบสังวัฒนาการซึ่งสรุ ปโมเดลได้ดงั ภาพที่ 6 และ
คาสั่งเทียมในการปรับค่าพารามิเตอร์ในAlgorithmที่ 1

ภาพที่ 4: แสดงภาพสับปะรดต้นฉบับและทาการหา
ขอบภาพที่เหมาะสมได้ขนาดภาพ 1,000x2,400 พิกเซล
ภาพที่ 6: แสดงสรุ ปการกาหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่
เหมาะสมจากการใช้ข้นั ตอนวิธีการที่พฒั นาขึ้น
Algorithm 1 HybridPSO algorithm for
simultaneous optimization of weights and
architecture

ภาพที่ 5: แสดงภาพจากขนาดภาพ 1,000x2,400 พิกเซล
ลดขนาดลงให้เหลือ 300X300 พิกเซล

Require: randomly initialize population of
architecture P
Chromosome (Hidden 1, Hidden 2, Biasses 1,
Biasses 2) in 7
while iteration <= max-iteration do
iteration=iteration+1
calculate the fitness of each individual in Equ.
(3),(4),(5)
select the individuals according to their
fitness
perform crossover = 50% and mutation = 0:1%
population=selected individuals after crossover
and mutation
end while
evaluate f(P_i.net) through validation set
for each particle P_i of population P do
update velocity and position of P_i to Equ. (1),(2),(5)
update P_i.net to the new architecture
represented by P_i
end for

ทาให้ได้ภาพทั้งหมดสาหรับใช้ในการเรี ยนรู ้เป็ น
จานวน 4,860 ภาพ จากนั้นนาภาพมาทาการจัดกลุ่มภาพ
โดยการจัดกลุ่มใช้ค่าความหวานในการจัดกลุ่มโดย
แบ่งกลุ่มออกเป็ นดังนี้คือ ความหวาน 5-7 องศาบริ กซ์ 810 องศาบริ กซ์ 10-12 องศาบริ กซ์ และ 13-15 องศาบริ กซ์
เพื่อที่จะให้การเรี ยนรู ้มีความละเอียดมากขึ้น
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ค่าของสมการที่ใช้ในการคานวณของฟังก์ชนั วัตถุประสงค์
(1)

𝑉𝑖,(𝑡+1) = 𝜔𝑉𝑖,(𝑡) + 𝑐1 𝑟1 (𝑃𝑙 − 𝑥𝑖, 𝑡 ) + 𝑐2 𝑟2 (𝑃𝑔 − 𝑥𝑖, 𝑡 )

𝑥𝑖,(𝑡+1) = 𝑥𝑖,(𝑡) + 𝑉𝑖,(𝑡+1)

เมื่อ ค่า คือค่าความเร็ ว และ

(2)

คือทิศทาง

ค่าคงที่ ของการเร่ งความเร็ วอยู่ในช่ วง [0..2],

,

คือ

และ

คือค่าตัวเลขที่ได้จากการสุ่ม เลขในช่วง [0..1] และ
ค่าความเฉื่อย

ภาพที่ 9: แสดงหน้าจอหลักของแอพลิเคชัน
คือ

4. ผลการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอการพัฒนา
แอพลิ เคชัน บนระบบปฏิ บัติ การ แอนดรอยด์ เพื่ อ
พัฒนาปั จจัยการผลิตของสับปะรดจังหวัดราชบุรี ในการ
จัดเตรี ยมรู ปภาพของสับปะรดได้ทดลองจัดเตรี ยมรู ปภาพ
ในขนาดต่างๆพบว่าภาพที่มีขนาด 300 x 300 พิกเซลมีการ
เรี ยนรู ้ และการทดสอบได้ดี ผลของการทดลองในการใช้
ข้อมูลภาพที่มีขนาดต่าง ๆ กันกับการทางานทั้งหมด 500
epoch, epoch ละ 200 times ดังแสดงในตารางที่ 1

𝑅

𝑖𝑤𝑖𝑗  𝑥𝑗 + ℎ𝑏𝑖 ), 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁,

ℎ𝑜𝑖 = 𝑓(

(3)

𝑗 =1

𝑅

ℎ𝑤𝑖𝑘  𝑜𝑏𝑖 + ℎ𝑏𝑖 ), 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑆,

𝑦𝑖 = 𝑓(

(4)

𝑗=1

เป็ นสมการของระบบการเรี ยนรู ้ใยประสาทเทียมในเชิงลึก
คือค่าถ่วงน้ าหนัก คือชั้นในการเรี ยนรู ้ และ คือ
ค่าความลาเอียง
𝐴𝑐𝑐 =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎

ตารางที่ 1: แสดงค่าความเชื่อมัน่ และค่าความผิดพลาด
Image Size

(5)

25 x 25
250x210 Resize to 22
x22
250 x 250 Resize to 25
x 25

เป็ นสมการการวัดค่าความเชื่ อมัน่ ของการจาแนกประเภท
ของข้อมูล
3.3 การพัฒนาแอพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์
เมื่ อ ได้ ข้ ั น ตอนวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมแล้ ว จึ ง ได้ น า
ขั้นตอนวิธีการนั้นขึ้นไปใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์บน
กลุ่มเมฆ ( Cloud Computing ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9

300 x 300 Resize to 30
x 30

ACC
Train
%
24.33%
64.30%
72.71%

RMSE
Train

ACC
Test %

RMSE
Test

0.7650
0.1605
0.1478

24.76%
67.82%
74.15%

0.7590
0.1570
0.1219

72.38%

0.1362

78.50%

0.1156

จากผลการทดลองใช้ภาพขนาดต่าง ๆ กันเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การเรี ย นรู ้ แ ละการทดสอบข้อ มู ล พบว่ าภาพที่ มี ข นาด
300x300 พิ กเซล ท าการลดขนาดลงให้ เหลื อ 30x30 พิ ก
เซลเป็ นภาพที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการ
ใช้งานร่ วมกับ ขั้นตอนวิธีการทาการพัฒ นาขึ้นมาทาการ
ปรับค่าพารามิเตอร์ ของการเรี ยนรู ้ใยประสาทเทียมในเชิ ง
ลึ ก ได้ ผ ล ดั ง นี้ ACC Train=78.65%, RMSE=0.147,
ACC Test=80.15%, RMSE=0.0156 ใ ช้ เว ล าใน ก าร
ท างาน 300 epoch, epoch ละ 100 times จึ ง น าขั้ นตอน
วิ ธี ก ารทั้ ง หมดมาพัฒ นาเป็ นแอพลิ เคชั น ผลปรากฏว่ า

ภาพที่ 8: แสดงแอพลิเคชันที่ทาการพัฒนาขึ้นบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์
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สามารถทานายได้มีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 78% และมี
ค่ า ความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 95% ดัง แสดงการใช้
แอพลิเคชันตามภาพที่ 10
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ใช้ได้กบั สับปะรดหรื อผลไม้ได้หลายอย่างเพียงแต่เปลี่ยน
ชุ ดข้อมูล ที่ ใช้ส าหรั บ การเรี ยนรู ้ เท่ านั้น อัน จะท าให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานทั้งต่อเกษตรกรและต่อผูบ้ ริ โภค เป็ น
การยกระดับสาหรับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต
เพื่อส่งเสริ มการผลิตของเกษตรกรต่อไป
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ระบบแนะนำอย่ำงเชี่ยวชำญสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้ กระบวนกำร
ประมวลผลภำษำธรรมชำติ
Expert System for Pregnant Women by Natural Language
Processing (NLP)
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บทคัดย่อ

analyze and find the intent of the sentence to reply to

งานวิจัยนีเ้ ป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชั นผู้เชี่ ยวชาญเพื่ อ
สุ ขภาพหญิ งตั้งครรภ์ ในรู ปแบบแชทบอท (Chatbot) ที่ มี
เกณฑ์ การประเมินภาวะสุขภาพและให้ คาแนะนาการดูแล
สุขภาพโดยใช้ ข้อมูลการตรวจสุขภาพอ้ างอิ งกับเกณฑ์ การ
ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพของหญิ งตั้ งครรภ์ โดยใช้ เทคนิ ค
Rule Base ในการก าหนดกฎ 31 กฎ ที่ มี ก ารตรวจสอบ
ความถูกต้ องโดยผู้เชี่ยวชาญและใช้ เทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (NLP) มาวิเคราะห์ ประโยคคาถามสุขภาพ
เพื่ อหาความต้ องการของประโยค (Intent) และตอบกลับ
แก่ ผ้ ูใช้ ผลการทดสอบแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่ างหญิง
ตั้ งครรภ์ 30 คนพบว่ า ระบบสามารถตอบค าถามโดยมี
ความถูกต้ อง (Accuracy) ที่ 91.80%
คำสำคัญ: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, การแทนความรู ้
ด้วยกฎ, แชทบอท, สุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์

the user. The results of the application, which
included a sample of 30 pregnant women, found that
the system can respond with an accuracy of 91.80%.
Keywords: Natural Language Processing, Rule
Base, Chatbot, Health pregnancy women

1. บทนำ
ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์สาหรับให้บริ การ
ดูแลสุ ขภาพ เมื่อกล่าวถึงการเข้ารับบริ การฝากครรภ์ นับ
ได้ว่าเป็ นขั้นตอนแรกที่ทาให้หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพดีต่อ
ตนเองและทารกในครรภ์ ขั้นตอนในการให้บริ การรับฝาก
ครรภ์ ประกอบด้วย การตรวจสุ ขภาพ การแจ้งผลตรวจ
และการให้คาแนะนาการดูแลสุ ขภาพ การที่หญิงตั้งครรภ์
มีสุขภาพที่ดีและเป็ นไปตามข้อปฏิบตั ิของการดูแลสุ ขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทุก
ขั้นตอน จากขั้นตอนดังกล่าว ทีมผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั ญหาที่
เกี่ ยวกับ การดู แลสุ ขภาพ พบปั ญ หา 3 ประเด็น ประเด็ น
แรกคือ จานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญมีไม่เพียงพอต่อหญิ งตั้งครรภ์
ประเด็น ถัด มาคื อ พยาบาลจบใหม่ขาดประสบการณ์ ใน
การให้ ค าแนะน าสุ ข ภาพ และประเด็ น สุ ด ท้ายคื อ การ
สื่ อสารข้อมูลที่ไม่ชัดเจนผ่านสมุดฝากครรภ์ที่ไม่สามารถ
ตี ค วามได้ จากปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ทางที ม ผูว้ ิ จัย ได้ท าการ
พัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญในรู ปแบบแอปพลิเคชันแชทบอท
มาช่วยแก้ปัญ หา โดยศึกษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการดูแล

Abstract
The objective of this research is to develop an
expert - based application to enhance the health of
pregnant women by using a Chatbot. The Chatbot
comprises a criteria for health assessment and health
care recommendations by using health examination
records and referring to assessment criteria of
pregnant women. The Rule Base technique was used
to define 31 rules, which have been checked for
accuracy by experts. Furthermore, the technique of
natural language processing (NLP) was also used to
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สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ศึ ก ษากระบวนการ NLP ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ประโยคคาถามจากผูใ้ ช้ และศึกษาเทคนิ ค Rule
Base ที่ใช้ในการรวบรวมกฎเพื่อใช้ประเมินภาวะสุ ขภาพ
หัวข้อหลักถัดไปที่ นาเสนอประกอบด้วย ทฤษฎีและ
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง, วิ ธี ด าเนิ น งานวิ จัย , ผลการด าเนิ น
งานวิจยั สรุ ป และข้อเสนอแนะ ตามลาดับ

ภาษาธรรมชาติ แสดงดังภาพที่ 2 มี ข้ นั ตอนการท างาน
ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ดังนี้ น าเข้าประโยค
(Sentence) มายังระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์คา (Lexical
Analysis) โดยใช้ขอ้ มูลจากพจนานุ กรม (Dictionary) ของ
ภาษา วิเคราะห์ประโยคและโครงสร้าง (Syntax Analysis)
โดยใช้ข้อมูลไวยากรณ์ (Grammar) วิเคราะห์ความหมาย
(Semantic Analysis) โดยอิ งจากฐานความรู ้ (Knowledge
base) ที่ได้รวบรวมไว้ จากนั้นทาการแปลงข้อมูล (Output
Transformation) ที่ ค อมพิ วเตอร์ เข้าใจและแสดงผลลัพ ธ์
(Output Data) แก่ผใู ้ ช้

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ระบบผู้เชี่ยวชำญ (Expert System)
ระบบผู ้ เ ชี่ ยวชาญ คื อ ระบบสารสนเทศที่
น าเสนอองค์ ค วามรู ้ เ ฉพาะด้ า นของผู ้เชี่ ย วชาญ เพื่ อ
แก้ปั ญ หาและให้ คาแนะน าอย่างเป็ นเชิ งเหตุ และผล [1]
ความรู ้ที่เก็บมีท้ งั ความรู ้ที่เป็ นความจริ งที่อาจจะถูกบันทึก
ไว้ในรู ปของตาราหรื อเอกสารทางวิชาการและความรู ้ที่ได้
จากประสบการณ์ และเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญญาประดิษฐ์
(AI) [2] การทางานของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญมีหลักการทางาน
แสดงดัง ภาพที่ 1 ผูใ้ ช้ (User) กรอกข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นเข้าสู่
ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert System) ระบบประมวลผลโดย
ใช้ขอ้ มูลจากฐานความรู ้ (Knowledge Base) ที่ได้รวบรวม
และทาการควบคุม (Inference Engines) การใช้ความรู ้ ใน
ฐานความรู ้ และส่ ง ข้อมู ลที่ เป็ นความรู ้ จ ากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
(Expert) มาแสดงผลแก่ผใู ้ ช้ [3]
Fact
USER

Expertise
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sentence
Dictionary

Lexical Analysis

Grammar

Syntax Analysis

Knowledge
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Semantic Analysis
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ภำพที่ 2: การทางานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Knowledge Base
2.3 แชทบอท (Chatbot) และกำรแทนควำมรู้
ด้ วยกฎ (Rule Base)
แชทบอท (Chatbot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Inference
Expert System

ภำพที่ 1: การทางานระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ

ที่ จ าลองบทสนทนาของมนุ ษ ย์ เข้าใจภาษามนุ ษ ย์ และ
โต้ตอบกับมนุ ษย์ได้อตั โนมัติ โดยใช้ NLP เพื่อให้เข้าใจ

2.2 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural
Language Processing)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือ สาขาหนึ่ ง
ของเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence)
เป็ นกระบวนการที่ทาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาธรรมชาติ
ข อ งม นุ ษ ย์ [4] ก ารท างาน ข อ งการป ระม วล ผ ล

ภาษามนุษย์ [5]
การแทนความรู ้ ด้ว ยกฎ (Rule Base) คื อ การ
รวบรวมความรู ้ จ ากผู ้เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ านมาวิ เคราะห์
ข้อมูล โดยน ามาสร้างเป็ นกฎ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ เข้าใจ
และทางานได้อย่างอัตโนมัติ [6, 7]
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แอปพลิ เคชัน แชทบอท ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ

NCCIT2020

ในการวิเคราะห์ประโยคคาถามสุ ขภาพจากผูใ้ ช้ นาเทคนิค
Rule Base โดยใช้เกณฑ์การประเมินภาวะสุ ขภาพมาสร้าง
เป็ นกฎ เพื่ อ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถวิ เคราะห์ ไ ด้ต าม
เงื่อนไขที่กาหนด และพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญในรู ปแบบ
แอปพลิ เคชัน แชทบอท เพื่อตอบคาถามสุ ข ภาพแก่ หญิ ง
ตั้งครรภ์

ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทาหน้า ที่ ในการรับคาถามสุ ขภาพจาก
ผูใ้ ช้เข้าสู่ ก ระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่ อ
ตีความและแปลความหมายของคาถาม และแสดงคาตอบ
แก่ ผู ้ใ ช้ ใ นรู ป แบบผลสุ ข ภาพและค าแนะน าการดู แ ล
สุ ขภาพ โดยอ้างอิงจากการแทนความรู ้ดว้ ยกฎที่เกี่ยวข้อง

3. วิธีดำเนินงำนวิจัย

2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การทบทวนงานวิจัย มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษา
NLP ที่ใช้พฒ
ั นาแอปพลิ เคชันแชทบอท โดยมี งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง 4 เรื่ องดังต่อไปนี้
งานวิ จัย เรื่ อ งแรก A Medical ChatBot [9] ได้
พัฒ นาแชทบอท โดยใช้กระบวนการ NLP เพื่อวิเคราะห์
ความหมายและท าความเข้าใจค าถามที่ รั บ จากผู ้ใ ช้ ใ น
รู ปแบบเสี ยง (voice) งานวิจยั เรื่ องที่สอง A Self-Diagnosis
Medical Chatbot Using Artificial Intelligence [10] ไ ด้
พัฒนาแชทบอทเพื่อให้ขอ้ มูลอาการก่อนพบแพทย์ โดยใช้
NLP เพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ผใู ้ ช้ป้อนอาการ โดยการแยก
คาเพื่อหาความหมาย และทาการเปรี ยบเทียบกับอาการที่มี
อ ยู่ ใ น ฐ าน ข้ อ มู ล งาน วิ จั ย เรื่ อ งที่ ส าม Aquabot: A
Diagnostic Chatbot for Achluophobia and Autism [11]
ได้พฒั นาแชทบอท โดยนา NLP มาแยกคาเพื่อหาคาสาคัญ
และวิ เคราะห์ เพื่ อ ตอบค าถามแก่ ผู ้ใ ช้ และใช้ เทคนิ ค
Decision tree เพื่อ บอกลักษณะผูป้ ่ วย และงานวิจัยลาดับ
สุ ดท้ า ยเรื่ อง Pharmabot: A Pediatric Generic Medicine
Consultant Chatbot [12] ได้ พ ั ฒ น าแชท บ อท เพื่ อ ให้
คาปรึ กษาการให้ยาสามัญ ทัว่ ไปแก่เด็ก โดยใช้ NLP แยก
คาเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูล วิเคราะห์และแจ้ง
ผลเป็ นรายละเอียดของยาที่ใช้ในการรักษาโรค
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า NLP
เป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันแชทบอท เป็ นกระบวนการที่เหมาะแก่การนามาแปล
ความของประโยค ซึ่ งมี ความเหมาะสมกับ งานวิจยั ชิ้ น นี้
แต่ก็ยงั พบว่า ไม่มีงานวิจยั ใดที่ มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้
คาแนะนาสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทีมผูว้ ิจยั จึงนา NLP มาใช้

3.1 ศึกษำเกณฑ์ กำรประเมินภำวะสุ ขภำพหญิง
ตั้งครรภ์และนำมำสร้ ำเป็ นกฎ (Rule Base)
ที ม ผู ้วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ภาวะ
สุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์ และนามาสร้างเป็ นกฎ โดยการนา
ค่าที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินและข้อมูลคาแนะนาสุ ขภาพ
มาจัดให้อยู่ในรู ปแบบ IF… Then… เพื่อให้คอมพิวเตอร์
เข้าใจและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด
การกาหนดกฎ (Rule) กระท าโดยการรวบรวม
ข้อมูลเกณฑ์การประเมินสุ ขภาพ การให้คาแนะนาสุ ขภาพ
โดยอ้างอิงจากสมุดฝากครรภ์และจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ข้อมูลที่
ถูกนามาสร้างเป็ นกฎประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินภาวะ
สุ ขภาพทั้ งหมด 8 เกณฑ์ ได้ แ ก่ น้ าหนั ก โปรตี น ใน
ปั สสาวะ ความดันโลหิ ต ท่าทารก ขนาดยอดมดลูก อัตรา
การเต้นหัวใจ วัคซีน และการนับลูกดิ้น โดยแสดงตัวอย่าง
กฎการประเมินภาวะสุ ขภาพ ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: ตัวอย่างกฎการประเมินภาวะสุขภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
กฎกำรประเมิน
โปรตีนในปัสสาวะ If UP == “Negative” || UP ==
“Trace” Then “ปกติ” ;
If UP == “1+” || UP == “2+”
|| UP == “3+” || UP == “4+”
Then “ผิดปกติ” ;
ท่าทารก
If PRE == “Vx” Then “ส่วน
นาเป็ นศีรษะ” ;
If PRE == “Br” Then “ส่วนนา
เป็ นก้น” ;
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3.2 ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบข้อมูล
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย สู ติ น รี
แพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชี พ หัวหน้าแผนกฝากครรภ์ 1
คน พยาบาลวิชาชี พ ทั่วไป 1 คน และอาจารย์พ ยาบาล 1
คน ซึ่ งมี ห น้ า ที่ แ ละความเชี่ ย วชาญแตกต่ างกัน ทั้งสาย
วิชาการและปฏิบัติการ ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของกฎทั้งหมด ในจานวน 31 กฎ ท าให้ ข้อมู ล มี
ความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
3.3 พัฒนำแอปพลิเคชันแชทบอท
3.3.1 สถาปั ตยกรรมการท างาน แชทบอท
ประกอบด้วยการท างานร่ ว มกัน 2 ส่ ว นที่ ส าคัญ ได้แ ก่
เทคนิ ค Rule Base และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(NLP) อธิ บ ายการท างานแสดงดั ง ภาพที่ 3 มี ข้ ัน ตอน
ดัง ต่ อ ไปนี้ (1) ผู ้ใ ช้ (User) ส่ ง ค าถามสุ ข ภาพโดยผ่ า น
ช่องทางแอปพลิเคชันแชทบอท (2) ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ก ารประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่ อ หา
หมวดหมู่ของข้อมูล (Intent Classification) ที่เกี่ยวข้องกับ
คาถามสุ ข ภาพที่ รับ มาจากผูใ้ ช้ โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ จาก
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท าการสอน (Training phase) (3) Fulfillment
ทาหน้าที่ในการจัดการกับแหล่งข้อมูลภายนอก โดยอาศัย
การท างานของ Webhook ในการติ ด ต่อ กับ แหล่ งข้อ มู ล
ภายนอก โดยท างาน ผ่ า น API เพื่ อ ติ ด ต่ อ ฐานข้ อ มู ล
(Database) และติดต่อApi จากภายนอกในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์หาเจตนาของประโยค
(Intent) ที่ รั บ มาจากผู ้ใ ช้ (4) ระบบประมวลผลเพื่ อ ให้
ได้ผลลัพธ์คือเจตนาของประโยค (Intent) (5) นา Intent มา
จัดให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Api โดยแสดงผลแบบ JavaScript
Object Notation (JSON) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่ าง
ผูพ้ ฒั นาและผูใ้ ห้บริ การ (6) พัฒนาแอปพลิเคชัน (Mobile
development) โดยรับ ข้อมูลจาก API ก่อนหน้า ส่ งข้อมูล
ผ่าน Api เพื่อติดต่อกับฐานความรู ้ (Knowledge Base) ซึ่ ง
ถู ก จัด เก็ บ ในรู ป แบบฐานข้อ มู ล (Database) ใช้เทคนิ ค
Rule Base ท างาน โด ยการจั บ คู่ (Matching) ข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้อ ง โดยอาศัยข้อ มู ล จากฐานความรู ้ (7) แสดงผล
(Output) ค าตอบสุ ข ภาพแก่ ผูใ้ ช้ ประกอบด้วยผลตรวจ
สุ ขภาพและการให้คาแนะนาการดูแลสุ ขภาพ
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1.User

NLP

2.Intent Classification
3. Fulfillment

Training phase
Webhook

4. Intent

Database

API

External
API

5. API

Rule Base

6.Mobile development
7.Output

API
Matching
Knowledge Base

ภำพที่ 3: สถาปัตยกรรมการทางานแชทบอท
3.3.2 การ Training ข้อมูล
โปรแกรม Dialogflow ถู ก ใช้ส าหรั บ
Training ข้อมูลแต่ละประเภทคาถาม เพื่อให้แชทบอทเกิด
การเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจกับประโยค โดยแบ่งจานวน
ข้อมูลที่ใช้ Training ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2: จานวนข้อมูลที่ใช้ Training
ประเภทคำถำม
จำนวนข้ อมูล (แถว)
1. น้ าหนัก
100
2. โปรตีนในปัสสาวะ
100
3. ความดันโลหิต
100
4. ท่าทารก
100
5. ขนาดยอดมดลูก
100
6. อัตราการเต้นหัวใจ
100
7. วัคซีน
110
8. การนับลูกดิ้น
120
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3.3.3 พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น แชทบอท โดยมี
ขอบเขตของคาถามตามตารางที่ 2 และพัฒนาฟังก์ชันการ
ทางานเพิ่มเติ มที่เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ บันทึ ก
ข้อมูลสุ ขภาพ บันทึ กน้ าหนัก กราฟแสดงผลพัฒ นาการ
น้ าหนัก บันทึกลูกดิ้น ประเมินวันคลอด

จากการทดสอบแอปพลิ เคชัน กับ กลุ่ม ตัวอย่าง
หญิ งตั้ งครรภ์ น ามาหาค่ า ร้ อ ยละของความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) เป็ น
จานวนคาตอบที่ระบบตอบถูก
× 100
จานวนคาถามทั้งหมด

3.4 กำรพิทักษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง
งานวิ จัย นี้ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัด
ส ง ข ล า (The Research Ethics Committee of Hatyai
Hospital) ทีมผูว้ ิจยั มีการพิทกั ษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และวิธีการดาเนินการวิจยั แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยท าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้ อมทั้งชี้ แจงให้
ทราบถึงการเข้าร่ วมวิจยั ครั้งนี้

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบค าถามแต่ ล ะ
ประเภทที่ กลุ่ ม ตัวอย่างถามผ่ านทางแอปพลิ เคชัน โดย
คอลัมน์แรกเป็ นประเภทคาถาม คอลัมน์ถดั มาเป็ นผลการ
ตอบคาถามของแชทบอท และคอลัมน์สุดท้ายเป็ นค่า
ร้อยละความถูกต้อง
ตำรำงที่ 4: ผลการทดสอบคาถามแต่ละประเภท
คำถำม
แชทบอท ควำมถูกต้ อง
ตอบ
(%)
ประเภท
ทั้งหมด  

4. ผลกำรดำเนินงำนวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
ที่ครอบคลุมขอบเขตของคาถามทั้งหมด ใช้เกณฑ์ประเมิน
ภาวะสุ ขภาพ 8 เกณฑ์ น ามาสร้ างเป็ นกฎได้ 31 กฎ โดย
ทดสอบกับ กลุ่ ม ตัว อย่างหญิ งตั้งครรภ์ที่ เข้ารั บ การฝาก
ครรภ์ทวั่ ไป ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา จานวน 30
คน รวมถึ งฟั งก์ชันที่ หลากหลาย ได้แก่ การคาดคะเนวัน
คลอด การบัน ทึ ก น้ าหนั ก และพัฒ นาการน้ าหนั ก การ
บันทึกลูกดิ้น แสดงตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันดังภาพ
ที่ 4

1. น้ าหนัก
2. โปรตีนในปัสสาวะ
3. ความดันโลหิต
4. ท่าทารก
5. ขนาดยอดมดลูก
6. อัตราการเต้นหัวใจ
7. วัคซีน
8. การนับลูกดิ้น
รวม

36
12
25
8
24
7
32
39
183

35
11
23
6
20
5
30
38
168

1
1
2
2
4
2
2
1
15

97.22
91.67
92.00
75.00
83.33
71.43
93.75
97.44
91.80

ผลการทดสอบแอปพลิ เคชัน กับ กลุ่ ม ตัวอย่างหญิ ง
ตั้งครรภ์พบว่า แอปพลิเคชันแชทบอทสามารถตอบคาถาม
แก่กลุ่มตัวอย่างได้ โดยมีค่าความถูกต้องที่ 91.80 % และ
ยังพบว่า ระบบสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง แม้ผใู ้ ช้
จะพิมพ์ผิดในบางคาถาม อย่างไรก็ตามมีคาถามที่ระบบไม่
สามารถตอบได้ เนื่ อ งจากมี ก ารพิ ม พ์ ค าถามผิ ด จนไม่
สามารถตีความได้ สาหรับการตอบคาถามในเรื่ องท่าทารก
และอัต ราการเต้น หั วใจที่ มี ค วามถู ก ต้อ งน้ อ ยกว่ า 80%
เนื่ องจากมีจานวนคาหรื อประโยคที่ใช้ในการ Training มี
ไม่เพียงพอและไม่ตรงประเด็ นกับเรื่ องที่ ผูใ้ ช้ถาม ทาให้

ภำพที่ 4: ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน
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ระบบขาดการเรี ยนรู ้คาถามในกลุ่มดังกล่าว จึ งส่ งผลต่อ
ความถูกต้องในการตอบคาถาม

[4]

5. สรุป
ระบบแนะน าอย่ า งเชี่ ยวชาญ ส าหรั บ หญิ ง
ตั้งครรภ์โดยใช้กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เป็ นการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญในรู ปแบบแอปพลิเคชัน
แชทบอท โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในการ
วิเคราะห์ประโยคคาถาม และใช้เทคนิ ค Rule Base นามา
สร้างเป็ นกฎเพื่อใช้ประเมินภาวะสุ ขภาพและให้คาแนะนา
สุ ขภาพ ผลที่ได้คือ แอปพลิเคชันแชทบอทที่สามารถให้
คาแนะนาสุ ขภาพแก่ผใู ้ ช้ โดยครอบคลุมกฎทั้งหมด 31 กฎ
และมีค่าความถูกต้องที่ 91.80 %

[5]

[6]

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 การเพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลคาถามสุ ขภาพที่
ใช้ Training จากผูใ้ ช้งานจริ ง โดยเฉพาะในกลุ่มประเภท
ท่าทารกและประเภทอัตราการเต้นหัวใจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความถูกต้องของการตอบคาถามของแชทบอท
6.2 การพัฒนาโปรแกรม โดยเพิ่มเทคนิ คการตัดคา
และการขยาย เพื่อเพิ่มความชัดเจนและตรงประเด็นของ
คาถาม
6.3 การเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้รับข้อมูล
คาถามที่หลากหลายและครอบคลุม

[7]

[2]

[3]
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ระบบแนะนำแพลตฟอร์ มกำรลงโฆษณำ
โดยใช้ ทฤษฎีกำรกรองแบบอิงเนื้อหำและกำรเรียนรู้แบบกลุ่ม
Advertising Platform Recommendation System
using Content-Based Filtering and Ensemble Learning
วันวิสาข์ อุดมธรรมกุล (Wanvisa Oudomtommagul)1 และสุกรี สิ นธุภิญโญ (Sukree Sinthupinyo)2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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6070968721@student.chula.ac.th, 2Sukree.s@chula.ac.th

บทคัดย่อ

advertising platform and predicts number of

การลงโฆษณาออนไลน์ ขยายตั ว อย่ า งกว้ า งขวาง
คาถามคือจะเลือกแพลตฟอร์ มใดในการลงโฆษณาที่ทาให้
คุ้มค่ ากับการลงทุนที่สุด บริ ษัทเดนท์ สุ เอกซ์ ประเทศไทย
เป็ นบริ ษัทรั บทาการตลาดออนไลน์ ได้ ให้ ข้อมูลเพื่อใช้ ใน
การพัฒนาระบบแนะนาแพลตฟอร์ มการลงโฆษณาพร้ อม
ทั้งทานายค่ าการแสดงผลโฆษณา การคลิก จานวนผู้รับชม
ที่ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการกรองแบบอิงเนือ้ หาและทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ แบบกลุ่ม ขั้นตอนของการแนะนาจะใช้ วิธีการวัด
ค ว า ม ค ล้ า ย เ ชิ ง มุ มเ พื่ อ แ น ะ น า แ พล ต ฟ อ ร์ มแ ละ
วัตถุประสงค์ ในการลงโฆษณาตามรู ปแบบการจ่ ายค่ าลง
โฆษณาที่ ต้อ งการ (ซี พี เ อ็ม ซี พี ซี ซี พี วี) ในขั้ นตอนการ
ท านายค่ า ต้ น ไม้ ตั ด สิ นใจ ป่ าแบบสุ่ ม เกรเดียนต์ บูสติ ง
เอกซ์ ตรี มเกรเดี ย นต์ บู ส ติ ง เป็ นเทคนิ ค ในการสร้ าง
แบบจาลองการทานายค่ า ซึ่ งแบบจาลองที่มีความถูกต้ อง
ที่สุดคื อ เอกซ์ ตรี มเกรเดียนต์ บูสติง เทคนิ คทั้งหมดใช้ ใน
การพัฒนาระบบแนะนาแพลตฟอร์ มการลงโฆษณาที่สร้ าง
ขึน้ โดยเทคโนโลยีเว็บและไพทอน
คำสำคัญ: การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ระบบ
แนะนา การโฆษณา

impression, click, and view based on Content-BasedFiltering by Cosine Similarity and Ensemble
Learning. Keyword and industry are two data for
Cosine Similarity to obtain platform and objective
based on pricing model (CPM, CPC, CPV). Decision
tree, Random forest, Gradient Boosting, Extreme
Gradient Boosting (XGBoost) are four alternative
techniques to create prediction model. The best R2
model is XGBoost. We present all techniques in term
of recommendation application created by Web and
Python.
Keywords: Machine Learning, Ensemble Learning,
Recommendation, Advertising.

1. บทนำ
ในปั จ จุ บั น การลงโฆษณาส าหรั บ ธุ ร กิ จ โดยใช้
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อเรี ยกว่าการลงโฆษณาออนไลน์
มี ก ารขยายตัว อย่ า งกว้า งขวาง ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารลงโฆษณา
ออนไลน์ มี แ พลตฟอร์ มให้ เ ลื อ กลงโฆษณาหลาย
แ พลต ฟอ ร์ ม เ ช่ น เ ฟซบุ๊ กแ อ ด ส์ (Facebook Ads)
สนับ สนุ น รู ป แบบการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ ก กูเ กิ ล แอดส์
(Google Ads) สนั บ สนุ น การโฆษณาที่ ห น้ า ค้น หาของ
กู เ กิ ล (SEM) โฆษณาผ่ า นเว็ บ ไซต์ (Google Display
Network) โฆษณาผ่ า นยู ทู บ (Youtube) และในแต่ ล ะ
แพลตฟอร์ ม ก็ ย ัง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการลงโฆษณา
(Objective) ให้เลือกมากมาย คาถามที่เกิดขึ้นในการลงสื่ อ
โฆษณาคือ ถ้าต้องการลงโฆษณาสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง

Abstract
Online advertising are strongly growth. The
question is how to select an advertising platform for
budget efficiently. Dentsu x Thailand the advertising
agency are giving us a data of their customer to
develop

application

which

recommends

an
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จะเลื อ กแพลตฟอร์ ม ใดในการลงโฆษณา ที่ จ ะท าให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพคุ้ ม ค่ า กั บ การลงทุ น ที่ สุ ด ในการวั ด
ประสิ ทธิ ภาพของการลงโฆษณานั้ นจะขึ้ นอยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการลงโฆษณาและรู ปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณา (Pricing Model) เช่ น ลงโฆษณาเพื่ อสร้ างการ
รับรู ้ตราสิ นค้า (Brand Awareness) รู ปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณาจะเป็ นซี พี เ อ็ ม (CPM : Cost Per Mille) ลง
โฆษณาเพื่อให้คนเข้ามาดูขอ้ มูลในเว็บไซต์ รู ปแบบการ
จ่ายค่าลงโฆษณาจะเป็ นซีพีซี (CPC : Cost Per Click) ลง
โฆษณาโดยสื่ อที่เลือกใช้เป็ นวิดิโอ รู ปแบบการจ่ายค่าลง
โฆษณาจะเป็ นซี พี วี (CPV : Cost Per View) เมื่ อ ทราบ
รู ปแบบการจ่ายค่าลงโฆษณาก็จะสามารถวัดประสิ ทธิ ภาพ
ไ ด้ ว่ า ล ง ทุ น ไ ป แ ล้ ว ไ ด้ ค่ า ก า ร แ ส ด ง ผ ล โ ฆ ษ ณ า
( Impression) การคลิ ก ( Click) หรื อ จ านวนผู ้ รั บ ชม
(View) เป็ นเท่าใดคุม
้ ค่าหรื อไม่
ในงานวิจัยนี้ ใด้นาเสนอระบบแนะนาแพลตฟอร์ ม
การลงโฆษณาโดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากบริ ษ ัท
เดนท์ สุ เอกซ์ ประเทศไทย [1] ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท รั บ ท า
การตลาดออนไลน์ได้ให้ขอ้ มูลการลงโฆษณาออนไลน์ใน
แพลตฟอร์ มเฟซบุ๊กแอดส์ และกูเกิลแอดส์ในอดีตจานวน
3000 รายการเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบที่จะช่วยใน
การแนะนาแพลตฟอร์ มการลงโฆษณาโดยใช้ทฤษฎี การ
กรองแบบอิ งเนื้ อ หา (Content-Based Filtering) โดยวัด
ความคล้า ยจากคาสาคัญ (Keyword) กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
(Industry) ของสิ นค้ า ด้ ว ยวิ ธี วั ด ความคล้ า ยเชิ ง มุ ม
(Cosine Similarity) เมื่อได้โฆษณาสิ นค้าที่คล้ายกับสิ นค้า
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว จะท าการแนะน าแพลตฟอร์ มและ
วัตถุประสงค์ของการลงโฆษณาโดยเลือกจากผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดของค่า ซี พีเอ็ม ซี พีซี ซี พีวี เมื่อได้ค่าทั้งสองมาแล้วจะ
ทาการทานายค่าการแสดงผลโฆษณา การคลิก จานวนผู ้
รั บชม ตามรู ปแบบการจ่ายค่ าลงโฆษณาที่ เลื อก ในการ
ท านายค่ า จะใช้ อ ัล กอริ ทึ ม ต้น ไม้ตัด สิ น ใจ (Decision
Tree) ป่ าแบบสุ่ ม (Random Forest) เกรเดี ย นต์ บู ส ติ ง
(Gradient Boosting) เ อ ก ซ์ ต รี ม เ ก ร เ ดี ย น ต์ บู ส ติ ง
(XGBoost : Extreme Gradient Boosting) ท า ก า ร
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เปรี ยบเทียบอาร์ สแควร์ (R2) และทาการเลือกอัลกอริ ทึมที่
ให้ผลค่าอาร์สแควร์มากที่สุดมาใช้ในการพัฒนาระบบ

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 รูปแบบกำรจ่ ำยค่ำลงโฆษณำออนไลน์ [2]
2.1.2 ซีพีเอ็ม คือรู ปแบบการคิดค่าโฆษณาต่อการแสดง
โฆษณาครบ 1,000 การแสดงผล คานวณมาจาก CPM =
Cost x 1000 / Impressions

2.1.2 ซีพีซี คือรู ปแบบในการคิดค่าโฆษณาต่อการคลิก
1 ครั้ง คานวณมาจาก CPC = Cost /Clicks
2.1.3 ซี พีวี คือรู ปแบบในการคิดค่าโฆษณาต่อการชม
วิดีโอหนึ่งครั้ง คานวณมาจาก CPV = Cost /Views
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำระบบแนะนำ
2.2.1 กระบวนการเตรี ยมข้อมูล [3]
คือการเตรี ยมข้อมูลให้พร้ อมนาไปใช้กับ อัลกอริ ทึ ม
การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning)
2.2.1.1 การลดขนาดข้อมูลที่เป็ นค่าต่อเนื่อง
เป็ นการปรับให้ความแปรปรวนและค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ที่ เป็ นค่าต่อเนื่ อง เช่ น จานวนเงิ นที่ ใช้ในการลงโฆษณา
ระยะเวลาที่ใช้ในการลงโฆษณา ให้มีค่าเท่าๆกันก่อนที่จะ
นาข้อมูล (Training Data) ไปใช้ในการสร้างแบบจาลอง
2.2.1.2 การแปลงข้อความตัวอักษรเป็ นตัวเลข
อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ ของเครื่ องต้องการข้อมูลที่เป็ น
ตัว เลข โดยในงานวิ จัย นี้ มี ข้อ มู ล ตัว อัก ษรแบ่ ง เป็ น 2
ลักษณะคือข้อความ (Text) และประเภท (Category)
1) การแปลงข้อมูลตัวอักษรที่เป็ นข้อความ
เป็ นการแปลงข้อมูลที่เป็ นคาสาคัญเกี่ยวกับโฆษณา
สิ นค้าให้เป็ นเวกเตอร์
2) การแปลงข้อมูลตัวอักษรที่เป็ นประเภท
เป็ นการแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงโฆษณา
แพลตฟอร์ ม ที่ ใ ช้ล งโฆษณาให้ เ ป็ นตัว เลข โดยใช้ก าร
เข้ า รหั ส แบบวัน ฮ็ อ ต ( 1-hot encoding) ท าการแปลง
ข้อความเป็ นเลข 0 และ 1 โดยที่จะเป็ น 1 ก็ต่อเมื่อมีขอ้ มูล
ชนิดนั้น และจะเป็ น 0 เมื่อไม่มีขอ้ มูลชนิดนั้น
2.2.2 การกรองแบบอิงเนื้อหา [4]
การกรองแบบอิ งเนื้ อหาคื อวิ ธีแ นะนาแบบพิ จารณา
เนื้ อหาจะประเมิ นค่าความคล้ายกันระหว่างวัตถุที่จะถูก
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แนะนาให้กับผูใ้ ช้กับวัตถุที่ผูใ้ ช้คุ้นเคยและชอบในอดี ต
โดยพิจารณาจากข้อมูลที่อธิ บายลักษณะของวัตถุ น้ นั และ
เลื อ กที่ จ ะแนะน าวัต ถุ ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ วัต ถุ ที่ ผู ้ใ ช้
คุน้ เคยและชอบมากในอดีตให้กบั ผูใ้ ช้
ในงานวิจยั นี้ได้นามาประยุกต์ใช้ในการวัดความคล้าย
ของคาสาคัญที่เกี่ยวกับสิ นค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมของ
สิ น ค้า เมื่ อ ได้โ ฆษณาสิ น ค้า ที่ คล้ายกับ สิ น ค้าดัง กล่ าวจะ
แนะนาแพลตฟอร์ มและวัตถุประสงค์ของการลงโฆษณา
โดยเลือกจากผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของค่า ซีพีเอ็ม ซีพีซี ซีพีวี
2.2.3 การวัดความคล้ายเชิงมุม [4]
เป็ นการค านวณค่ า ความเหมื อ นของมุ ม ระหว่ า ง 2
เวกเตอร์ แสดงได้ดังสมการที่ 2-1 ถ้ามี ค่าใกล้เคียงกับ 1
สองเวกเตอร์ มีความคล้ายกันมาก ถ้ามี ค่าใกล้เคียงกับ 0
สองเวกเตอร์มีความคล้ายกันน้อย
(𝑥∗𝑦)
cos(𝑥, 𝑦) = ||𝑥||||𝑦||
(2-1)
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ได้แ บบจ าลองที่ ดี ที่ สุ ด ตัว อย่ า งอัล กอริ ทึ ม กลุ่ ม นี้ เช่ น
เกรเดียนต์บูสติง
2.2.5 การวัดผลแบบจาลองการถดถอย [6]
ในงานวิจยั นี้จะทาการวัดผลแบบจาลองการทานายค่า
การแสดงผลโฆษณา การคลิก จานวนผูร้ ับชมโดยใช้การ
วัดค่าอาร์ สแควร์ จะมี ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึ ง 1 ยิ่งเข้าใกล้ 1
แปลว่าแบบจาลองทานายผลได้ดีมาก แสดงได้ดงั สมการที่
(2-2)
∑(𝑦−𝑦̂)2

𝑅 2 = 1 - (∑(𝑦−𝑦̅)2)

โดยที่

(2-2)

𝑦̂ คือค่าที่ได้จากการทานาย
𝑦̅ คือค่าเฉลี่ยของ 𝑦

2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มี งานวิจัยหลายงานที่ ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ ม
หรื อเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยมาใช้ในการทานายค่า
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงโฆษณาออนไลน์ เช่นงานวิจยั
ของ Çakmak และคณะ [7] ได้นาเสนอการทานายค่าการ
แสดงผลโฆษณา และทานายอัตราการคลิ กเมื่ อเทียบกับ
การแสดงผลโฆษณา และใช้ ส องค่ า นี้ ในการค านวณ
จานวนที่โฆษณาจะถูกคลิกโดยการนาเอาค่าทั้งสองมาคูณ
กันหรื องานวิจยั ของ Yeming Shi และคณะ [8] เสนองาน
ที่ เ กี่ ย วกับ วิ ธี ก ารค านวณการแสดงผลโฆษณาโดยใช้
เงื่ อ นไขของโฆษณา เป็ นตัว แปรน าเข้า จากนั้ น สร้ า ง
แบบจาลองการคานวณตัวเลขของการแสดงผลโฆษณา
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดใน
การน าแนวทางจากงานวิ จัย เหล่ า นี้ มาใช้ใ นการพัฒ นา
ระบบขึ้นมา

โดยที่ 𝑥 ∗ 𝑦 คื อ การคู ณ กัน ระหว่ า งเวกเตอร์ 𝑥 และ
เวกเตอร์ 𝑦
||𝑥||||𝑦|| คื อ ขนาดของเวกเตอร์ 𝑥 คู ณ ด้ ว ย
ขนาดของเวกเตอร์ 𝑦
2.2.4 การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม [5]
ในงานวิจยั นี้ ได้นาทฤษฎีน้ ี มาใช้ในการทานายค่าการ
แสดงผลโฆษณา การคลิ ก จานวนผูร้ ั บชม โดยทฤษฎี น้ ี
เป็ นการสร้ างหลายๆแบบจ าลองจากข้อ มู ล ชุ ด เดี ย วกัน
เทคนิคยอดนิยมของการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม ได้แก่
2.2.4.1 แบ็กกิง (Bagging)
เป็ นเทคนิ ค การสร้ า งแบบจ าลองหลายชุ ด แต่ เ ป็ น
ประเภทเดียวกัน เพื่อทาการทดสอบกับเซตย่อย (Subset)
ของข้อมูลที่แบ่งออกจากข้อมูลทั้งหมด จากนั้นนาผลการ
ทานายของแบบจาลองต่างๆมารวมกัน ตัวอย่างอัลกอริ ทึม
กลุ่มนี้เช่นต้นไม้ตดั สิ นใจ ป่ าแบบสุ่ม
2.2.4.2 บูสติง (Boosting)
เป็ นเทคนิ ค การสร้ า งแบบจ าลองหลายชุ ด แต่ เ ป็ น
ประเภทเดียวกัน ทาการทดสอบกับข้อมูลชุดเดียวกัน โดย
ทาการทดสอบแบบวนลูป (Iteration) ปรับค่าน้ าหนัก เพื่อ
ทาให้ผลการทานายของแบบจาลองดีข้ นึ ปรับปรุ งเรื่ อยๆจน

3. วิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนิ นงานแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนหลักคือการพัฒนา
แบบจาลองและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ
3.1 ขั้นตอนกำรพัฒนำแบบจำลอง
ขั้น ตอนของการพัฒ นาแบบจ าลองส าหรั บ การท า
ระบบแนะนาแพลตฟอร์มการลงโฆษณาแสดงดังภาพที่ 1

243

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

ชื่ อตำรำง : แคมเปญ (campaign)
คำอธิบำย : ตำรำงที่เก็บข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับโฆษณำ
คอลัมน์
คำอธิบำย
id
รหัสของตารางแคมเปญ
name
ชื่อของโฆษณา
keyword
คาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา
cost
จานวนเงินใช้ในการลงโฆษณา
start_date
วันที่เริ่ มต้นลงโฆษณา
end_date
วันที่สิ้นสุ ดการลงโฆษณา
objective
วัตถุประสงค์ในการลงโฆษณา
bid_strategy รู ปแบบการจ่ายค่าโฆษณา
impressions จานวนการแสดงผลโฆษณา
clicks
จานวนการคลิกโฆษณา
views
จานวนการดูโฆษณา (มีเฉพาะโฆษณาที่เป็ น
วีดีโอ)
account_id
รหัสของตารางบัญชีผลู ้ งโฆษณา

ตำรำงที่ 2: ตารางเก็บข้อมูลบัญชีผลู ้ งโฆษณา
ชื่ อตำรำง : บัญชีผ้ ลู งโฆษณำ (account)
คำอธิบำย : เป็ นตำรำงข้ อมูลรำยละเอียดของบัญชี ผ้ ลู งโฆษณำ
คอลัมน์
คำอธิบำย
id
รหัสของตารางบัญชีผลู ้ งโฆษณา
name
ชื่อบัญชีผลู ้ งโฆษณา
industry
กลุ่มอุตสาหกรรมของสินค้าที่ลงโฆษณา
currency
สกุลเงินที่ใช้ในการลงโฆษณา
api_id
รหัสของตารางแพลตฟอร์ม

ภำพที่ 1: ขั้นตอนการพัฒนาแบบจาลองสาหรับการทาระบบ
แนะนาแพลตฟอร์มการลงโฆษณา

3.1.1 การรวบรวมข้อมูล (Stored Data)
เป็ นขั้น ตอนการรวบรวมข้อ มู ล การลงโฆษณาใน
แพลตฟอร์ ม เฟซบุ๊กแอดส์ และกูเกิ ลแอดส์ จานวน 3000
รายการ มาเก็บในฐานข้อมูลแสดงดังภาพที่ 2

ตำรำงที่ 3: ตารางเก็บข้อมูลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการลงโฆษณา
ชื่ อตำรำง : แพลตฟอร์ ม (apis)
คำอธิบำย : เป็ นตำรำงข้ อมูลแพลตฟอร์ มที่ใช้ ในกำรลงโฆษณำ
คอลัมน์
คำอธิบำย
id
รหัสของตารางแพลตฟอร์ม
name
ชื่อแพลตฟอร์มที่ใช้ในการลงโฆษณา

3.1.2 ขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูล (Data Preparation)
เป็ นขั้น ตอนที่ น าข้อ มู ล ตารางแคมเปญ (campaign)
ตารางบัญ ชี ผู ้ล งโฆษณา (account) ตารางแพลตฟอร์ ม
(apis) มารวมกัน (join) และทาการทาความสะอาดข้อ มูล
ตัด ค า และแปลงข้อ ความกับ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประเภทเป็ น
เวกเตอร์เพื่อนาไปใช้งานในขั้นตอนถัดไป โดยคุณลักษณะ

ภำพที่ 2: แสดงแผนภาพที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ตำรำงที่ 1: ตารางที่เก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโฆษณา
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(feature) ที่ เลื อกใช้ในการทาการแนะนาแพลตฟอร์ ม กับ

ctr (clickthrough
rate)

การทานายค่าเป็ นดังตารางที่ 4 และ 5
ตำรำงที่ 4: คุณลักษณะที่ใช้ในการทาการแนะนาแพลตฟอร์ม
คุณลักษณะ
word

bid_strategy
objective

realCost

name_api
impressions
clicks
views
cpm

cpc

cpv

คำอธิบำย
คาสาคัญที่ เกี่ยวกับโฆษณาที่
ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด ค า
มาแล้ว
รู ปแบบการจ่ายค่าโฆษณา
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ล ง
โฆษณา
ต้นทุนที่ใช้ในการลงโฆษณา
ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินไทย
แพลตฟอร์มที่ใช้ลงโฆษณา
จานวนการแสดงผลโฆษณา
จานวนการคลิกโฆษณา
จานวนการรับชมโฆษณา
รู ปแบบในการคิดค่าโฆษณา
ต่ อ การแสดงโฆษณาครบ
1,000 impressions
รู ปแบบในการคิดค่าโฆษณา
ต่อการคลิก 1 ครั้ง
รู ปแบบในการคิดค่าโฆษณา
ต่อการชมวิดีโอหนึ่งครั้ง

categorical
categorical

numerical

categorical
numerical
numerical
numerical
numerical

numerical

numerical

objective

realCost

name_api
duration

industry

impressions
clicks
views

ชนิดของ
ข้ อมูล

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ล ง
โฆษณา
ต้นทุนที่ ใ ช้ใ นการลงโฆษณา
ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินไทย
แพลตฟอร์มที่ใช้ลงโฆษณา
จ านวนวั น ที่ ใ ช้ ใ นก า ร ล ง
โฆษณา
กลุ่มอุตสาหกรรมของสิ นค้าที่
ลงโฆษณา
จานวนการแสดงผลโฆษณา
จานวนการคลิกโฆษณา
จานวนการชมโฆษณา

categorical

numerical

3.1.3 ขั้น ตอนการท าการแนะนาแพลตฟอร์ ม การลง
โฆษณา (Recommend)
เป็ นขั้น ตอนการท าการแนะน าแพลตฟอร์ ม โดยใช้
เทคนิคการวัดความคล้ายมีข้นั ตอนการทางานดังนี้
3.1.3.1 ทาการหาค่าความคล้ายโดยใช้วิธีวดั ความคล้าย
เชิงมุมของคาสาคัญระหว่างโฆษณาในอดีตกับโฆษณาตัว
ใหม่
3.1.3.2 เมื่ อ ได้ ร ายการของโฆษณาที่ มี ค วามคล้ า ย
มาแล้วทาการเลือกเฉพาะรู ปแบบการจ่ายค่าโฆษณาที่เลือก
3.1.3.3 เลือกเฉพาะรายการโฆษณาที่มีคาสาคัญปรากฏ
3.1.3.4 เลือกแนะนาแพลตฟอร์ มที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การลงโฆษณาโดยดูจากรู ปแบบการจ่ายค่าโฆษณาที่เลือก
เช่นถ้าเลือกซี พีซีจะแนะนาแพลตฟอร์ มและวัตถุประสงค์
ในการลงโฆษณาที่ได้ค่าซีพีซีนอ้ ยที่สุดมาให้
3.1.4 ขั้นตอนการทานายค่า (Prediction)
ขั้ น ต อ น ก า ร ท า น า ย ค่ า ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ท า ก า ร ห า ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของ
ค่ า ที่ เ ป็ น ค่ า ต่ อ เ นื่ อ ง (Continuous) เ พื่ อ ดู ทิ ศ ท า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวได้ผลลัพธ์แสดงดังภาพ
ที่ 3

text

คำอธิบำย

อัตราการคลิกเมื่อเทียบกับการ
แสดงผลโฆษณาค านวณมา
จาก
clicks/impressions *100

ชนิดของ
ข้ อมูล

ตำรำงที่ 5: คุณลักษณะที่ใช้ในการทานายค่า
คุณลักษณะ

NCCIT2020

numerical

categorical

ภำพที่ 3: แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จากผลของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ผวู ้ ิจยั ได้ทดลอง
เลือกคุณลักษณะจานวนเงินที่ใช้ในการลงโฆษณาเพื่อใช้
ในการท านายค่ า การแสดงผลโฆษณา เพราะมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.733951 โดยใช้แบบจาลองการ
ถดถอยเชิงเส้นได้ผลอาร์สแควร์เท่ากับ 0.528
จากผลอาร์ สแควร์ ของวิธีการถดถอยเชิ งเส้นผู ้วิจยั ได้
ทดลองเพิ่ ม คุ ณ ลัก ษณะเพื่ อ ใช้ ใ นการท านายค่ า หลาย

numerical

categorical

numerical
numerical
numerical
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คุ ณลักษณะ แต่ คุ ณลักษณะที่ ใ ห้ผลถูกต้องที่ สุด เป็ นดัง
ตารางที่ 6 และใช้แบบจาลองในการทานายค่าคือ ต้นไม้
ตั ด สิ นใจ ป่ าแบบสุ่ ม เกรเดี ย นต์ บู ส ติ ง เอกซ์ ต รี ม
เกรเดียนต์บูสติง
ตำรำงที่ 6: คุณลักษณะที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองการทานายค่า
ทานายค่า
การแสดงผลโฆษณา
(Impression)

อัตราการคลิกเมื่อเทียบ
กับการแสดงผล

ตำรำงที่ 7: ค่าอาร์สแควร์ของแบบจาลองในการทานายค่า
ทานายค่า
การแสดงผล
โฆษณา

คุณลักษณะ

การคลิก

objective + realCost + name_api
+ duration
objective + realCost + name_api
+ duration + Impressions

อัตราการคลิกเมื่อ
เทียบกับการ
แสดงผลโฆษณา

(CTR)

จานวนผูร้ ับชม
(View)

การคลิก (Click)

NCCIT2020

objective + realCost + name_api
+ duration + Impressions
objective + realCost + name_api
+ duration + Impressions + CTR

3.1.5 ขั้นตอนการนาออกแบบจาลอง
การน าออกแบบจ าลองนั้ นสามารถท าได้ โ ดยใช้
ไลบรารี ข องภาษาไพทอนที่ ชื่อ ว่ า joblib [9] ท าการน า
ออกแบบจาลองออกมาเป็ นไฟล์นามสกุล .pkl [10]
3.2 ขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ
ขั้นตอนนี้เป็ นการนาเอาแบบจาลองที่ได้จากขั้นตอนที่
3.1 มาพัฒนาเป็ นระบบแนะนาแพลตฟอร์มการลงโฆษณา
โดยมีสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบเป็ นดังภาพที่ 4

จานวนผูร้ ับชม

แบบจาลอง
ต้นไม้ตดั สินใจ
ป่ าแบบสุ่ม
เกรเดียนต์บูสติง
เอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูสติง
ต้นไม้ตดั สินใจ
ป่ าแบบสุ่ม
เกรเดียนต์บูสติง
เอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูสติง
ต้นไม้ตดั สินใจ
ป่ าแบบสุ่ม
เกรเดียนต์บูสติง
เอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูสติง
ต้นไม้ตดั สินใจ
ป่ าแบบสุ่ม
เกรเดียนต์บูสติง
เอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูสติง

อาร์สแควร์
0.778
0.804
0.810
0.812
0.858
0.896
0.844
0.936
0.697
0.750
0.750
0.763
0.735
0.863
0.861
0.860

จากตารางพบว่าแบบจาลองที่ให้ค่าอาร์สแควร์ที่ดีที่สุด
ในการทานายค่าทั้ง 4 คือเอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูส ติง จาก
ผลของค่ า อาร์ ส แควร์ ผู ้วิ จั ย ได้ เ ลื อ กใช้ แ บบจ าลอง
เอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูสติงเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ
4.2 ผลกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ
ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บประกอบไปด้วย
ข้อมูลนาเข้าเป็ นดังตารางที่ 8 เมื่อทาการกรอกข้อมูลและ
ทาการกดปุ่ มระบบจะทาการแสดงผลลัพธ์ดงั ภาพที่ 5

ภำพที่ 4: สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ
ซึ่ ง ขั้น ตอนการสร้ า งเอพี ไ อของไพทอนผูว้ ิ จัย ได้ใช้
ไลบราลีของภาษาไพทอน ที่ชื่อว่า flask [11] ในการโหลด
แบบจาลองที่ได้สร้างไว้เข้ามาใช้งานสามารถใช้ไลบรารี
ของภาษาไพทอนที่ชื่อว่า joblib
ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บผูว้ ิจยั ได้ใช้ภาษา
เอชทีเอ็มแอล เจคิวรี่ ในการพัฒนา

4. ผลกำรดำเนินงำน
4.1 ผลกำรทดสอบใช้ แบบจำลองในกำรทำนำยค่ำ
ผูว้ ิจัยได้ทาการทดสอบแบบจาลองทั้ง 4 ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบแบบไขว้ (10 Fold Cross Validation) ได้ผลดัง
ตารางที่ 7

ภำพที่ 5: ผลลัพธ์จากระบบแนะนาแพลตฟอร์มการลงโฆษณา
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ตำรำงที่ 8: ข้อมูลนาเข้าสาหรับใช้ในการแนะนา
ข้อมูลนาเข้า
Keyword
Industry
Cost
Duration
Model

NCCIT2020

inthe aspect of e-entrepreneurship. In:
International Conference on Communication,

คาอธิบาย
คาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวโฆษณา
กลุ่มอุตสาหกรรมของสินค้าหรื อบริ การ
จานวนเงินที่ตอ้ งการใช้ในการลงโฆษณา
ระยะเวลาที่ใช้ในการลงโฆษณา
รู ปแบบการจ่ายค่าโฆษณาออนไลน์

Management and Information Technology.
Procedia Computer Science 65 ( 2015 ), pp.980 –
987.
[3]

García, S., Ramírez-Gallego, S., Luengo, J. et al.
Big data preprocessing: methods and prospects.
Big Data Anal 1, 9 (2016).
https://doi.org/10.1186/s41044-016-0014-0

5. สรุป

[4]

(2011) Data Mining Methods for Recommender

ในงานวิ จั ย นี้ ได้ น าเสนอการพัฒ นาระบบแนะน า
แพลตฟอร์ มการลงโฆษณาประกอบด้วยขั้นตอนหลักสอง
ขั้นตอนคือขั้นตอนการพัฒนาแบบจาลองและขั้นตอนการ
พัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเว็ บ ขั้น ตอนการพัฒ นา
แบบจาลองมี ข้ นั ตอนที่ สาคัญคือการทาการแนะน าและ
การท านายค่ า การแนะน านั้น ใช้วิ ธี ก ารวัด ความคล้า ย
เชิ ง มุ ม กับ ค าส าคัญ ของโฆษณาที่ มี อ ยู่ใ นระบบโดยค า
สาคัญในงานวิจยั นี้รองรับเพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นและ
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมมาจากโฆษณาที่ ล งที่ เ ฟซบุ๊ ก และกูเกิ ล
ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร แ น ะ น า ไ ด้ ผ ล ลั พ ท์ อ อ ก มาเ ป็ น
แพลตฟอร์ ม และวัต ถุ ป ระสงค์ที่ แ นะน าให้ ล งโฆษณา
ขั้น ตอนของการท านายค่า นั้น พบว่ า แบบจาลองที่ ให้ค่า
อาร์สแควร์ที่ดีที่สุดคือเอกซ์ตรี มเกรเดียนต์บูสติง
เมื่ อ ได้แ บบจ าลองการท านายค่ ามาแล้วน าไปสร้ า ง
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยมีขอ้ มูลนาเข้าคือคาสาคัญ
จานวนเงิน ระยะเวลา รู ปแบบการจ่ายค่าลงโฆษณา ระบบ
จะทาการแนะนาแพลตฟอร์ ม วัตถุประสงค์ และทานายค่า
การแสดงผลโฆษณา การคลิก จานวนผูร้ ับชม ตามรู ปแบบ
การจ่ายค่าลงโฆษณาที่เลือกใช้ออกมา
ในอนาคตผูว้ ิจยั มีแนวทางในการพัฒนารวบรวมเก็บ
ข้อมูลการลงโฆษณาจากแพลตฟอร์ มอื่นนอกจากเฟซบุ๊ก
และกูเกิลและเก็บรวมรวมข้อมูลคาสาคัญที่เป็ นภาษาไทย
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ระบบแนะนำผู้บริหำรโครงกำรระดับต้ น
Recommendation System for Beginner Management
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี ้น าเสนอเกี่ ย วกั บ ระบบแนะน าผู้ บ ริ หาร
โครงการระดับเริ่ มต้ น โดยระบบทาการคานวณค่ าตัวแปร
ที่ เกี่ยวข้ องกับโครงการจานวน 11 ตัวแปร ได้ แก่ มูลค่ า
ปั จจุบัน ต้ นทุนของโครงการ มูลค่ าของงานที่ ทางาน ณ
ปั จจุบัน ต้ นทุนโดยประมาณ จานวนงานที่ ควรทาเสร็ จ
เทียบกับเวลา ต้ นทุนที่ควรใช้ เวลาที่ควรใช้ มูลค่ าปั จจุบัน
สุ ทธิ ผลตอบแทนที่คาดว่ าจะได้ รับ ความสามารถในการ
สร้ างกาไร และระยะเวลาในการคืนทุน ต่ อมานาผลที่ได้ มา
ทาการคานวณค่ าความเสี่ยง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านงบประมาณ
ด้ านเวลาในการดาเนิ นงาน และด้ านการดาเนิ นโครงการ
จากนั้ น น าผลลั พ ธ์ ม าท าการสรุ ป แบ่ ง ออกเป็ น 3 หั วข้ อ
ได้ แก่ ลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง รายละเอียดความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ ้น และค าแนะน าเพื่ อ ลดความเสี่ ย งโดยใช้
อั ล กอริ ทึ ม กระบวนแบ่ ง แยกและเอาชนะ ซึ่ งผลการ
ประเมิ นความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ ยวชาญอยู่ใน
ระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.75 และผลประเมิ นความพึ งพอใจจากผู้ใช้ งาน
ระบบอยู่ในระดับดีโดยค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.97 คะแนน ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.61
คำสำคัญ: ระบบให้คำแนะนำ กำรบริ หำรโครงกำร
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

Performance Index, Net Present Value, Internal Rate
of Return, Return on Investment and Payback Period.
After then I use the results to calculate the 3 types of
risk values. Budget, operating time and project
operations. After that, the results are summarized into
3 topics which are risk priority details of risks
occurring and recommendations to reduce risks by
using the decrease and conquer algorithm. The
evaluation of system suitability by experts is at a good
level. With an average of 3. 66 and a standard
deviation of 0. 75 and a satisfactory evaluation from
users of the system at a good level the mean value is
3.97 points. The standard deviation is 0.61.
Keywords: Recommendation System, Project

Management, Risk Management.

1. บทนำ
กำรบริ หำรจัด กำรโครงกำรรวมถึ ง ควำมสั ม พัน ธ์
ระหว่ำง เวลำ รำคำ และคุณภำพทรั พยำกรที่มีอยู่เพื่อให้
ประสบควำมสำเร็ จ ตำมเป้ ำหมำยจะเห็ น ได้ว่ำ กำรเป็ น
ผูบ้ ริ หำรโครงกำรนั้นต้องรั บผิดชอบหลำยอย่ำง เพื่อให้
กำรบริ หำรโครงกำรสำเร็ จ และมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
ในกำรควบคุ ม บริ หำรโครงกำร กำรติ ด ตำมหรื อ
ประเมิ น ค่ ำ ควำมเสี่ ย งต่ ำ ง ๆ ของโครงกำรนั้น ต้อ งใช้
ประสบกำรณ์ และมี กำรน ำเครื่ อ งมื อ หรื อระบบมำช่ วย
สนับสนุนกำรทำงำน กำรให้คำแนะนำ และสนับสนุนกำร
ตัดสิ นใจ ได้มีผูว้ ิจยั นำเสนอวิธีกำรต่ำง ๆ มำช่ วยในกำร
แก้ไขปั ญหำ เช่น กำรวำงแผน และควบคุมตำรำงเวลำและ
ต้น ทุ น ของโครงกำรย้ำยระบบสำยพำนล ำเลี ย งถ่ำนหิ น
ลิ กไนต์ [1] นอกจำกวิธีกำรที่ นำมำใช้ในกำรสนับสนุ น

Abstract
This research is about recommendation system for
beginner management. The system calculates 11
variables related to the project. As, Planed Value,
Actual Cost, Earned Value, Cost Variance, Schedule
Variance,

Cost

Performance

Index,

Schedule
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กำรตัดสิ นใจ ยังกำรนำเอำเทคนิคกำรรู ้จำใบหน้ำของผูใ้ ช้
เข้ำมำทำงำนร่ วมกับระบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพด้ำนควำม
ปลอดภั ย ของระบบงำนที่ ใ ช้ เช่ น ระบบตรวจสอบ
นั ก ศึ ก ษำเข้ำ เรี ย นด้ว ยวิ ธี ก ำรรู ้ จ ำใบหน้ ำ ซึ่ งใช้ Local
Binary Pattern Histograms) ในกำรจดจำใบหน้ำนักศึกษำ
[2] และระบบบัน ทึ ก เวลำเรี ยนด้ ว ยกำรตรวจจับ [3]
เป็ นต้น
ดัง นั้น ในงำนวิ จัย นี้ ผูว้ ิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ในกำรพัฒนำ
ระบบแนะนำผูบ้ ริ หำรโครงกำรระดับต้น โดยนำค่ำควำม
เสี่ ยงของโครงกำรมำวิเครำะห์ปัญหำ และให้คำแนะนำเพือ่
เป็ นแนวทำงในกำรแก้ไ ข หรื อ ป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย งที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น และใช้เ ทคนิ ค กำรรู ้ จ ำใบหน้ำ ของผูใ้ ช้ง ำนเข้ำ
มำร่ วมด้ ว ยเพื่ อ ให้ ร ะบบมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพด้ ำ นควำม
ปลอดภัย
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Component Analysis) กำรทำงำนคือ นำภำพถ่ำยใบหน้ำ
บุคคล แปลงเป็ นเวกเตอร์ มิติ และเก็บลงฐำนข้อมูล เมื่อ 1
ต้องกำรตรวจสอบนำภำพใบหน้ำที่ตอ้ งกำรเปรี ยบเทียบ
มิติ และ 1 แปลงเป็ นเวกเตอร์ มำเปรี ยบเทียบกับฐำนข้อมูล
2.2 ระบบแนะนำ
ส ำหรั บ กำรให้ ค ำแนะน ำนั้น ผู ้วิ จัย ต้อ งท ำกำร
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรทำงำน และวิธีกำรแก้ปัญหำ
จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงของโครงกำร โดยระบบจะรู ้
ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง และนำเสนอคำแนะนำ
พร้อมทั้งบอกวิธีกำรแก้ไขปั ญหำให้เบื้องต้น ตัวอย่ำงเช่น
ผลกำรคำนวณของโครงกำร A มีมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ที่ต่ ำ
กว่ำต้นทุนมำก แต่งบประมำณในกำรดำเนินงำนยังน้อยอยู่
อำจเป็ นไปได้ว่ ำ โครงกำรไม่ มี ปั ญ หำเกิ ด ขึ้ น เพี ย งต้น
โครงกำรกำลังเริ่ มต้นกำรพัฒนำเท่ำนั้น
2.3 กำรคำนวณหำค่ำควำมเสี่ยงของโครงกำร
ผูว้ ิจัยได้ศึกษำวิธีกำรหำค่ำตัวแปรของกำรหำค่ ำ
ควำมเสี่ ย งของโครงกำร ได้แ ก่ มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บัน (Present
Value : PV) ต้นทุนของโครงกำร (Actual Cost : AC) มูลค่ำ
ของงำนที่ทำงำน ณ ปั จจุบนั (Earned Value : EV) ต้นทุน
โดยประมำณ (Cost Variance : CV) จำนวนงำนที่ควรทำ
เสร็ จเทียบกับเวลำ (Schedule Variance : SV) ต้นทุนที่ควร
ใ ช้ ( Cost Performance Index : CPI) เ ว ล ำ ที่ ค ว ร ใ ช้
(Schedule Performance Index : SPI) มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ
(Net Present Value : NPV) ผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ
(Internal Rate of Return : IRR) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
กำไร (Return on Investment : ROI) และระยะเวลำในกำร
คืนทุน (Payback Period : PP)
2.4 อัลกอริทึมกำรแนะนำ
ในกำรเลื อ กค ำแนะน ำนั้น สำมำรถเลื อ กได้จ ำก
ปั จจัยหลำยอย่ำง เช่ น กำรทำแบบสอบถำม กำรวิจัยจำก
ข้อมูลในอดีต กำรคำนวณ และกำรใช้อลั กอริ ทึม เป็ นต้น
ผู ้วิ จั ย จะเลื อ กวิ ธี ก ำรให้ ค ำแนะน ำโดยใช้ อ ัล กอริ ทึ ม
แบ่งแยกเพื่อเอำชนะ (Decrease and Conquer Algorithm)
มำใช้สำหรับเลือกวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับโครงกำร
เนื่ องจำกเป็ นวิธีกำรเลื อก และให้คำแนะนำที่ เหมำะสม
ที่สุดสำมำรถแสดงรู ปแบบกำรทำงำนจำกสมกำร ดังนี้

2. ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่วนของเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้
ทบทวน ศึกษำทฤษฎี และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 ระบบกำรรู้จำใบหน้ ำ
สำหรั บงำนวิจัยในปั จจุบนั ระบบกำรรู ้จำใบหน้ำ
และกำรจดจำใบหน้ำมีกำรพัฒนำนำเอำเทคนิ คต่ำง ๆ มำ
ใช้ง ำน เช่ น เทคนิ ค กำรรู ้ จ ำใบหน้ำ แบบ Eigenface [2]
เทคนิค Face Recognition และเทคนิค Local Binary Pattern
Histograms เป็ นต้น โดยขั้นตอนกำรทำงำนของระบบจะ
เปรี ยบเทียบใบหน้ำบุคคลที่เรำสนใจกับข้อมูลใบหน้ำที่มี
อยู่ในฐำนข้อมูล โดยกำรสร้ ำงแม่แบบ และขั้นตอนกำร
เปรี ยบเทียบจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กำรตรวจจับใบหน้ำ (Face Detection)
คื อ กระบวนกำรค้น หำใบหน้ำของบุ คคลจำกภำพหรื อ
วีดิโอ และนำมำประมวลผลภำพใบหน้ำเพื่อตรวจสอบ
ควำมถู ก ต้อ ง กัน ขั้น ตอนกำรท ำงำนของ Viola-Jones
Algorithm
ขั้น ตอนที่ 2 กำรรู ้ จ ำใบหน้ำ )Face Recognition)
คื อ กระบวนกำรที่ น ำภำพใบหน้ำ ที่ ต รวจจับ ได้แ ล้วน ำ
ประมวลผล เพื่อระบุว่ำใบหน้ำที่ตรวจจับได้เป็ นของบุคคล
ใด ตัวอย่ำงคือ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal
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D = <d1, d2, d3, …, dn>
โดยที่ d1 <= d2 <= d3 <= … dn และ di ต้องเป็ น
จำนวนจริ ง แสดงดังภำพที่1
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ควำมถู ก ต้อ งมำกที่ สุ ด ที่ 94.21% ส่ ว นเทคนิ ค กำรรู ้ จ ำ
ใบหน้ำแบบไอเกนเฟซ และเทคนิครู ้จำใบหน้ำได้ค่ ำควำม
ถูกต้องที่ 92.15% และ 91.21% ตำมลำดับ
Wiyada and Khwanruethai [3] นำเสนอแอปพลิ เคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับระบบลงเวลำกำรเข้ำปฏิบตั ิงำน
โดยใช้เทคนิคไอเกนเฟซ จำกผูท้ ดสอบ จำนวน 20 คน เพศ
ชำย และเพศหญิง โดยผูใ้ ช้จะต้องทำกำรกรอกข้อมูล และ
ถ่ำยภำพใบหน้ำในกำรใช้งำนครั้งแรกจึงจะสำมำรถใช้งำน
ได้ก ำรใช้ ง ำนผู ้ใ ช้ ต้อ งอยู่ ใ นลัก ษณะหน้ ำ ตรงเพื่ อ จะ
ตรวจจับ ใบหน้ำ ได้แ ล้ว กดปุ่ มสแกน ซึ่ งจะแสดงรหัส
ประจำตัว เวลำขณะใช้งำน และที่อยู่ปัจจุบนั ผลกำรวิจยั
พบว่ำ จำกผูท้ ดลอง 20 คน แบ่งเป็ นเพศชำย 11 คน และ
เพศหญิง 9 คน ได้ค่ำควำมถูกต้องของระบบที่ 100%
กัลยำ [4] พัฒนำระบบกำรใช้คำแนะนำในกำรวำงแผน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเก็บข้อมูลจำกผูน้ ำชุมชนหัวหน้ำ
กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม ในหมู่ บ้ำ น และผู ้น ำท่ อ งเที่ ย ว ผลกำร
สัมภำษณ์ จะถูกนำมำวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภำพร่ วมกับ
กำรสร้ ำ งกฎเพื่ อ ให้ ไ ด้ ฐ ำนควำมรู ้ (Knowledge Base)
จำกนั้นนำไปใช้ในกำรพัฒนำระบบแนะนำกำรท่องเที่ยว
ในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งผูใ้ ช้สำมำรถใช้งำนผ่ำน
ระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ ผลกำรวิจยั พบว่ำ งำนวิจยั นี้
สำมำรถเป็ นประโยชน์กบั นักท่องเที่ยวที่ไม่คุน้ เคยกับกำร
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั กษ์ และช่ วยให้ นักท่ อ งเที่ ย วสำมำรถ
วำงแผน กำรท่องเที่ยวได้ตรงกับควำมต้องกำร

ภำพที่ 1: Decrease and Conquer Algorithm
วิ เ ครำะห์ จ ำกข้อ มู ล ที่ ผู ้ใ ช้ง ำนกรอกเข้ำมำในระบบ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล โดยแบ่งปั ญหำ
ออกเป็ นปั ญหำย่อย 2 ส่ วนหรื อมำกกว่ำ ปั ญหำถูกแบ่งไป
เรื่ อย ๆ จนเล็ก และง่ ำยพอที่ จะแก้ได้ โดยสิ่ งที่ ผูว้ ิ จัยจะ
นำมำประยุกต์คือ กำรนำปั ญหำที่เกิดขึ้นกับโครงกำรแบ่ง
ออกเป็ นปั ญ หำย่ อ ยหลำย ๆ ส่ ว น เพื่ อ หำปั ญ หำที่ มี
ผลกระทบที่สุด และแนะนำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Vanchai and Sunth [1] ได้ศึกษำกำรวำงแผนตำรำงเวลำ
ของโครงกำรย้ำยระบบสำยพำนลำเลี ยงถ่ำนหิ นลิ กไนต์
เพื่อกำรบริ หำรโครงกำร โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
โปรเจคท์ (Microsoft Project) เป็ นเครื่ องมือในกำรวำงแผน
ดำเนินโครงกำร ผลจำกกำรวิจยั พบว่ำ โครงกำรย้ำยระบบ
สำยพำนล ำเลี ย งถ่ ำนหิ น ลิ กไนต์ใ ช้เ วลำ 303 วัน ในกำร
ทำงำน แบ่งงำนเป็ น 21 งำน และเป็ นงำนวิกฤต 13 งำน
ภัค ภัท ร และไพชยนต์ [2] ได้ท ำกำรพัฒ นำระบบ
ตรวจสอบนักศึกษำด้วยวิธีกำรรู ้จำใบหน้ำ โดยได้ทำกำร
ทดลองจำกเทคนิ คที่เป็ นที่นิยม 3 เทคนิ ค คือ เทคนิ คกำร
รู ้จำใบหน้ำแบบไอเกนเฟซ (Eigenface) เทคนิครู ้จำใบหน้ำ
(Face Recognition) และเทคนิคโลคอลไบนำรี่ แพทเทนฮิส
โทแกรม (Local Binary Pattern Histograms) ผลกำรวิ จัย
พบว่ำ เทคนิ คโลคอลไบนำรี่ แพทเทนฮิ สโทแกรม ได้ค่ำ

3. วิธีกำรดำเนินงำน
ระบบแนะน ำผู ้บ ริ หำรโครงกำรระดับ ต้น มี ก รอบ
แนวควำมคิดแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้

ภำพที่ 1: กระบวนกำรลงทะเบียน
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จำกภำพที่ 1 เป็ นกระบวนกำรลงทะเบียน เพื่อเข้ำใช้
งำนระบบแนะนำ โดย กำรลงทะเบียนจะสำมำรถเลือก
รู ปแบบลงทะเบียนได้ ได้แก่ กำรลงทะเบียนด้วยใบหน้ำ
และกำรลงทะเบียนใช้รหัสผ่ำน โดยระบบจะตรวจสอบ
ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล ถ้ำตรวจสอบพบข้อมูลพบระบบจะ
ตอบกลับมำให้ลกั ษณะกำรอนุ ญำติ ให้เข้ำใช้งำน แต่ ถ้ำ
หำกไม่พบข้อมูลจะไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้
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เกี่ยวข้องกับโครงกำร กำรควบคุม และประเมินค่ำควำม
เสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำร

4. ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนผลกำรพัฒนำ
ระบบแนะนำผูบ้ ริ หำรโครงกำรระดับต้น ส่ วนของผลกำร
ประเมิ นควำมเหมำะสมของผูเ้ ชี่ ยวชำญ และส่ วนของผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้งำน
4.1 ผลกำรพัฒนำระบบแนะนำผูบ้ ริ หำรโครงกำรระดับ
ต้น โดยใช้เครื่ องมื อในกำรพัฒนำ แบ่ งเป็ น 3 หัวข้อ คื อ
กำรพัฒนำเว็บ ไซต์เลื อกพี เอชพี กำรพัฒนำเว็บเซอร์ วิ ซ
เพื่อให้ในกำรดึงข้อมูลเลือกภำษำจำวำสคริ ปต์ และสุ ดท้ำย
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเลือกเอคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ในกำรพัฒนำ
ผลกำรดำเนินกำร แสดงดังภำพที่ 4 ถึงภำพที่ 7

ภำพที่ 2: กระบวนกำรคำนวณหำค่ำควำมเสี่ยง
จำกภำพที่ 2 เป็ นคำนวณหำค่ำควำมเสี่ ยงที่ใช้วดั ผลกำร
ดำเนินงำน ควำมก้ำวหน้ำ หรื อ ปริ มำณงำนที่ได้ดำเนินกำร
ไปแล้ ว จริ งของโครงกำร ใช้ พ ยำกรณ์ ต้น ทุ น ที่ จ ะใช้
ทั้งหมดของโครงกำรและวันที่โครงกำรควรจะแล้วเสร็ จ
โดยกำรนำข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตงำน เวลำ และต้นทุนมำ
พิจำรณำด้วยกำรเปรี ยบเที ยบระหว่ำงค่ำที่กำหนดไว้ตำม
แผนงำนโครงกำรกับค่ำที่เกิดขึ้นจริ ง

ภำพที่ 4: หน้ำจอกำรเข้ำในงำนระบบ
ภำพที่ 4 เป็ นหน้ ำ จอที่ ใ ช้ เ ข้ ำ ใช้ ง ำนระบบโดยมี
ส่ วนประกอบ คือ กำรเข้ำใช้งำนระบบด้วยใบหน้ำกำรเข้ำ
งำนระบบด้วยกำรพิมพ์ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่ำน

ภำพที่ 3: ควำมสำมำรถของระบบ
จำกภำพที่ 3 เป็ นควำมสำมำรถของระบบสนับ สนุ น
กำรตัดสิ นใจทั้งหมด นอกจำกระบบจะสำมำรถแนะนำ
วิธีกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นกับโครงกำรโดยกำรวิเครำะห์
ปั ญหำที่ เ กิ ด ขึ้ นด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม แล้ ว นั้ น ระบบยัง มี
ควำมสำมำรถอื่ น ๆ ได้แ ก่ กำรสร้ ำ งก ำหนดกำรของ
โครงกำร กำรเก็บรำยละเอียดของโครงกำร และบุ คคลที่

ภำพที่ 5: หน้ำจอควบคุมหลัก
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ภำพที่ 5 เป็ นหน้ำจอควบคุมกำรทำงำนของระบบเป็ น
หน้ำที่รำยละเอียด และข้อมูลทั้งหมดของผูใ้ ช้งำนรวมแสดง
รำยละเอียด เช่น จำนวนของโครงกำรที่ผใู ้ ช้งำนรับผิดชอบ
อยู่ จำนวนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ผใู ้ ช้ควบคุมดูแล และดู
รำยละเอียดงำนที่ดำเนินงำนอยู่
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Performance Index, Schedule Performance Index, Net
Present Value, Internal Rate of Return, Return on
Investment และ Payback Period

ภำพที่ 8: แสดงกำรให้คำแนะนำ
จำกภำพที่ 8 เป็ นหน้ำจอกำรให้คำแนะนำ หน้ำจอนี้จะ
ทำหน้ำที่ สรุ ป ควำมเสี่ ยงของโครงกำรโดยนำค่ำตัวแปร
ทั้ ง หมดมำจำกหน้ ำ จอกำรค ำนวณค่ ำ ควำมเสี่ ย งของ
โครงกำร เพื่ อ น ำมำหำวิ ธี ก ำรจัด กำรควำมเสี่ ย ง และ
นำเสนอคำแนะนำกำรแก้ไขปัญหำโดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 กรำฟผลจำกคำนวณควำมเสี่ ยงโดยใช้กรำฟนี้
จะแบ่งควำมเสี่ ยงเป็ น 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนงบประมำณ 2)
ด้ำนเวลำในกำรดำเนินงำน 3) ด้ำนกำรดำเนินโครงกำรโดย
ผลลัพ ธ์ ข องกรำฟสำมำรถคำนวณได้จ ำกสมกำร ทั้ง 2
สมกำร ดังนี้
สมกำรที่ 1 กำรคำนวณหำควำมเสี่ ยงด้ำนงบประมำณ

ภำพที่ 6: หน้ำจอโครงกำร
จำกภำพที่ 6 เป็ นหน้ำจอโครงกำรโดยจะมี กำรแสดง
รำยละเอี ยดของโครงกำร เช่ น ชื่ อของโครงกำร จ ำนวน
บุคลำกรที่รับผิดชอบโครงกำร งบประมำณที่โครงกำรใช้
และสถำนกำรณ์ควำมสำเร็ จของโครงกำรแสดงในรู ปแบบ
ของเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย

Budget Risk = (5𝐴 + 5𝐵)𝐶

(1)

A = ค่ ำของตัวแปร Cost Variance (CV) บวกกับ
Cost Performance Index (CPI)
B = ค่ ำ ของตัว แปร Planed Value (PV) บวกกับ
Earned Value) EV(
C = จำนวนของปี ที่ดำเนินโครงกำร
สมกำรที่ 2 กำรคำนวณหำควำมเสี่ ยงด้ำนงบประมำณ

ภำพที่ 7: หน้ำจอแสดงผลกำรคำนวณหำค่ำควำมเสี่ยง

Working/Time Risk = (5𝐸)𝐶

ภำพที่ 7 แสดงผลกำรค ำนวณหำค่ ำ ควำมเสี่ ย งของ
โครงกำรโดยระบุเป็ นตัวแปรที่มีควำมสำเร็ จกับโครงกำร
ทั้ งหมด 11 ตั ว แปร ดั ง นี้ Planed Value, Actual Cost,
Earned Value ,Cost Variance ,Schedule Variance ,Cost

(2)

E = ค่ำของตัวแปร Planed Value (PV) หรื อ
Schedule Performance Index (SV)
C = จำนวนของปี ที่ดำเนินโครงกำร
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ส่ วนที่ 2 กำรสรุ ปและให้คำแนะนำผูใ้ ช้งำนระบบโดย
จะแบ่งเป็ น 3 หัวข้อ คือ 1) ลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ ยง 2) รำยละเอียดของควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้น 3) คำแนะนำที่
ระบบมอบให้เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นโดยกำรจัดลำดับ
ควำมเสี่ ยง
4.2 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ ชี่ยวชำญ
ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ ชี่ยวชำญ จำนวน
5 ท่ำนซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชำญทั้งหมดแบ่งเป็ น นักพัฒนำโปรแกรม
ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำรเขี ย นโปรแกรม ประสบกำรณ์
มำกกว่ำ 10 ปี 2 คน นักวิเครำะห์ และบริ หำรฐำนข้อมูล 2
คน และผูจ้ ดั กำรแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 คน ผลกำร
ประพบว่ำ มี ควำมเหมำะสมเฉลี่ ยภำพรวมอยู่ในระดับดี
โดยมี ค่ ำเฉลี่ ย เท่ ำกับ 3.75 และส่ วนเบี่ ย งเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.75 แสดงดังตำรำงที่ 1

ตำรำงที่ 2: ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งำน
รำยกำรประเมิน

ด้ำนควำมสำมำรถของระบบตรง
ตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
ด้ำนควำมถูกต้องของกำรทำงำนของ
ฟังก์ชนั ต่ำง ๆ ที่มีอยูใ่ นระบบ
ด้ำนควำมง่ำย และเหมำะสมในกำร
ใช้งำน
ด้ำนควำมรวดเร็วในกำรทำงำนของ
ระบบ
ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล และ
กำรใช้งำนระบบ
ผลกำรประเมิน

Mean

S.D.

ระดับ

ด้ำนกำรติดต่อระหว่ำงระบบกับ
ผูใ้ ช้ระบบ

4.09

0.61

ดี

ด้ำนกำรประมวลผลของระบบ

4.03

0.62

ดี

ด้ำนควำมปลอกภัยของระบบ

3.77

0.56

ดี

3.99

0.65

ดี

3.97

0.61

ดี

ด้ำนกำรตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผูใ้ ช้งำน
ผลกำรประเมิน

5. สรุป

Mean

S.D.

ระดับ

3.67

0.57

ดี

3.69

0.73

ดี

3.78

0.70

ดี

กำรศึ ก ษำวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จั ย ได้ ท ำกำรพัฒ นำระบบ
แนะนำผูบ้ ริ หำรโครงกำรระดับเริ่ มต้น ผลกำรพัฒนำพบว่ำ
ระบบสำมำรถค ำนวณหำที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ควำมเสี่ ย งของ
โครงกำร ได้แก่ มูลค่ำปั จจุบนั ต้นทุนของโครงกำร มูลค่ำ
ของงำนที่ทำงำน ณ ปั จจุบนั ต้นทุนโดยประมำณ จำนวน
งำนที่ควรทำเสร็ จเทียบกับเวลำ ต้นทุนที่ควรใช้ เวลำที่ควร
ใช้ มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ใน
กำรสร้ำงกำไร และระยะเวลำในกำรคืนทุน โดยแสดงผล
เป็ นกรำฟแท่ง ซึ่ งผลดังกล่ำวช่วยให้ผบู ้ ริ หำรระดับต้นได้
ทรำบถึ งควำมเสี่ ยงของโครงกำรเพื่อ ให้คำแนะน ำ และ
วิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำ

3.92

0.67

ดี

เอกสำรอ้ำงอิง

3.70

0.62

ดี

3.75

0.75

ดี

ตำรำงที่ 1: ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ ชี่ยวชำญ
รำยกำรประเมิน
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Decision support system for evaluating performance outcomes and raising
salary of lecturers of Udonthani Rajabhat University
อรอนงค์ ทองหล่ อ ทะกอง (Onanong Thonglor Thakong)1 และมงคล ทะกอง (Mongkhon Thakong)2
สำนักวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
1

onanong@udru.ac.th, 2mongkhon@udru.ac.th

บทคัดย่อ

for academic employees of Udon Thani Rajabhat

งำนวิ จั ยนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) พั ฒ นำระบบ
สำรสนเทศเพื่อใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรด้ วยวิธีวงจรพัฒนำ
ระบบผ่ ำ นรู ป แบบเว็บ แอปพลิ เ คชั น ส ำหรั บ พนั ก งำน
มหำวิ ท ยำลั ย (สำยวิ ช ำกำร) ผู้ บ ริ หำรระดั บ ต้ น และ
ผู้ บ ริ หำรระดั บ สู ง และ 2) พั ฒ นำแบบจ ำลองอั ต รำกำร
เพิ่มขึน้ ของเงินเดือนอย่ ำงอัตโนมัติด้วยวิธีต้นไม้ ตัดสิ นใจ
เพื่อกำหนดกรอบอัตรำกำรปรั บเงินเดือนให้ สอดคล้ องกับ
งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร ผลกำรวิ จั ย กำรพั ฒ นำ
ระบบสำมำรถใช้ งำนได้ อ ย่ ำงมี ประสิ ท ธิ ภำพคื อ 1) ผล
ประเมิ นควำมพึ งพอใจกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศของ
ผู้ใช้ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย รวมเท่ ำกับ 4.63 และ
2) ผลกำรทดสอบแบบกล่ องดำของแบบจำลองที่คำนวณ
เลื่อนขึน้ เงินเดือน มีผลประเมินประสิ ทธิ ภำพ อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ ำเฉลี่ยรวมเท่ ำกับ 4.93
คาสาคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ต้นไม้ตดั สิ นใจ
ระบบสารสนเทศ เว็บแอปพลิเคชัน

University was evaluated. The evaluation results were
the two following types: 1) the total average of the
satisfaction of users for using the management
information system was 4.63 that means a level of very
good and 2) the total average of the blackbox testing
performance of the decision tree model for raising
salary was 4.93 that means a level of very good.
Keyword: decision support system, decision tree,
information systems, web application.

1. บทนา
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไขการประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติ งานของพนักงานมหาวิ ทยาลัย และประกาศการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบหลักเกณฑ์ วิ ธีการประเมิ น ผลและ
เงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับระบบบริ หารงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไข
การเลื่อนเงินเดือนที่กาหนดขึ้น ลดความซับซ้อนในการ
ประเมิ น ผลการท างานน าไปสู่ การบริ หารจั ด การ
งบประมาณ และการพิจารณาอัตราการเลื่อนเงินเดือนอย่าง
เป็ นระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น จากรู ป แบบ
กระบวนการทางานดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปั ญหา
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ปัจจุบนั ยังไม่ได้ใช้
ร ะ บ บ ส าร สน เทศ ในการ บริ หาร จั ด การ แ ละ ใน
กระบวนการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นควรจะน า

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop
management information system based on system
development life cycle (SDLC) technique as web
application for academic employees, the head of a
faculty and chief executive officers and 2) to develop
the decision tree model for automatically raising the
salary corresponding to the appropriation budget. The
performance of the management information system
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ขั้นตอนวิธีการทางปั ญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบงานโดยการเสนอเทคนิควิธีแบบต้นไม้ตดั สิ นใจ
นามาใช้ในการพัฒนาแบบจาลองสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
เพื่อการปรับรู ปแบบการคานวณอย่างอัตโนมัติและรวมไป
ถึ งสามารถเชื่ อมโยงผลคะแนนประเมินกับการพิจารณา
อัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงาน วิ จั ย นี้ เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงาน
“พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย (สายวิ ช าการ)” หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“อาจารย์” สาหรับใช้ในการสนับสนุนการการประเมินผล
การปฏิ บัติ ง านและเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ น ตามแบบฟอร์ ม
เกณฑ์ป ระเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของมหาวิ ทยาลัย โดย
ระบบจะสนั บ สนุ น การท างานทั้ง หมด 3 กลุ่ ม คื อ 1)
ผูใ้ ช้บริ การพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2) ผูบ้ ริ หาร
ระดับต้น ทาการประเมิ นผลการปฏิ บัติง านจากข้อ มู ล ที่
อาจารย์ส่งผ่านระบบสารสนเทศ และดาเนิ นการคานวณ
คะแนนผลการปฏิ บัติง าน 3) ผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง มี ระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจเพื่อช่วยพิจารณาอัตราเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือน
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ต่อเนื่ อง (Continuous Values) เพื่อช่ วยให้แปลผลได้ง่ าย
ขึ้น ขั้นตอนการจาแนกข้อมูลจะมีการคัดเลือกแอตทริ บิวต์
ที่มีความสาคัญที่สุดมาเป็ นโหนดหลักบนสุ ด ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า X และ Y เป็ นลักษณะประจาที่มี
ค่าอยูบ่ นแกนจานวนจริ งแบบต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนามาใช้
ในการสร้ างต้น ไม้ตัดสิ น ใจด้วยวิ ธีการแบ่ง ค่าออกเป็ น
ช่วงๆ ตามเงื่อนไขหรื อความเหมาะสม

ภาพที่ 1: ตัวอย่างต้นไม้ตดั สินใจแบบค่าจริ ง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจด้ า นการ
วางแผนการเกษตรของพื ชเศรษฐกิ จ [2] เช่ น ข้าว อ้อ ย
ข้า วโพด และผลไม้เ มื อ งร้ อ น ด้ว ยการน าเทคโนโลยี
องค์ความรู ้ เทคนิ คการเพาะปลูก มาช่ วยส่ งเสริ มให้ เกิด
การเพาะปลูกอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ และวิเคราะห์ คาดการณ์ สนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจในการเพาะปลูกให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้ นงานวิ จั ย ของ [3] ได้ มี วิ เ คราะห์ ผ่ า น
กระบวนการของระบบการตัด สิ น ใจในประเด็ น ของ
ผลกระทบของข้าว
งานวิ จั ย ของ [4], [5] ได้ น าระบบสนั บ สนุ น การ
ตั ด สิ นใจมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ
พฤติ กรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับลูกค้า นอกจากนั้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่ องความปลอดภัย [6] ประยุกต์ใช้
ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในการบู ร ณาการร่ วมกับ
วิธีการอื่นๆ เพื่อป้องกันการโจมตีกบั ธุรกิจ SME
งานวิ จัย [7] พัฒ นาระบบการจัด การคุ ณ ภาพของ
สถาบั น การศึ ก ษาด้ว ยวิ ธี ก ารจ าลองสถานการณ์ เ พื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจ ส่งเสริ มให้ประสิ ทธิภาพการทางาน
ของสถาบันการศึกษา ระบบจะสนับสนุนในการเลือกทุน

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence) [1] เป็ นการ
น าเอาหลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ผ นวกกับ ศาสตร์ อื่ น ๆ
พร้ อมกับ เทคนิ ควิธีการต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน เช่ น การประมวผลภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Processing) , ร ะ บ บ ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ( Expert
Systems), วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ (Robotics) และ เครื อ ข่ า ย
ประสาทเที ย ม ( Artificial Neural Networks) เป็ นต้ น
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ข อ ง
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ต้อ งอาศัย การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ องจั ก ร
(Machine Learning) โดยการเรี ยนรู ้จะมีหลากหลายวิธีการ
หนึ่ งในขั้นตอนวิธีการที่น่าสนใจและได้รับความนิยมคือ
การเรี ยนรู ้ ต้ น ไม้ ตั ด สิ นใจ ( Decision Tree Learning)
เนื่องจากมีข้นั ตอนเข้าใจง่าย สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
ทั้งข้อมูลที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete Values) และข้อมูลค่า
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วิ จัย และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ฎการจ าแนกเทคนิ ค ต้น ไม้
ตัด สิ น ใจในการพยากรณ์ จ านวนนักศึ กษาใหม่ ที่ จ ะเข้า
ศึ กษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญญาตรี ในงานวิ จั ย ของ [8]
นอกจากนั้นการพัฒนาระบบบนพื้นฐานการตัดสิ นใจของ
งานวิจัย [9] ได้ประยุกต์การใช้งานร่ วมกับเหมื องข้อมูล
(Data Mining) และออนโทโลยี (Ontology) เพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทางานและการบริ ห าร
จัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาหรั บด้านการบริ หารจัดการองค์กรเพื่อชุมชนได้มี
การวิจัยโดย [10] ที่ ศึกษาสถานการณ์ การบริ หารจัดการ
ขยะโดยนาการพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจและ
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อช่ วยในการส่ งเสริ ม
วางแผนการบริ หารจัดการขยะของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

NCCIT2020

แบบจาลองพยากรณ์ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการ
เลื่อนเงินเดือน ดังขั้นตอนต่อไปนี้
3.2.1 การเก็บข้อมูลและเตรี ยมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้จดั เตรี ยม
ข้อมูล เก็บข้อมูล ทาความสะอาดข้อมูล แปลงรู ปข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน โดยสุ่ มเลือกข้อมูลจากทั้งหมด
5 คณะ คณะละ 10 คน สานัก 1 สานัก จานวน 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน
3.2.2 การค านวณอัต ราฐานการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ใช้
เงื่อนไขการกาหนดอัตราฐานการเลื่อนเงินเดือนและช่วง
เงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับการคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อ
กาหนดเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบจาลองตาม
ขั้น ตอนวิ ธี แ บบต้น ไม้ตัด สิ น ใจ มี ข้อ มู ล ตัวแปรในการ
วิ เ คราะห์ ดั ง นี้ 1) ตั ว แปรต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และ
2) ตัวแปรเงินเดือน ดังตัวอย่างข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1
และ ตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นตั ว แปรที่ ส าคัญ ในการสร้ า ง
แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจการกาหนดฐานอัตราการเลื่อน
เงิ น เดื อ น ดัง แสดงในภาพที่ 2 แทนแบบจ าลองต้น ไม้
ตัดสิ นใจซึ่ งจะถูกนาไปใช้ในการคานวณภายใต้ข้ นั ตอน
หลักวิธีการคานวณการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป

3. ขั้นตอนวิธีการวิจัย
การ พั ฒ น าร ะ บ บ สนั บ สนุ น การ ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจารย์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ โดยมีข้นั ตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
3.1 พัฒนาระบบด้วยวิธีการพัฒนาระบบงาน (System
Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วย 1) ศึ กษา
ความต้องการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 2) วิเคราะห์ขอ้ มูล
เอกสารที่สอดคล้องกับงานวิจยั และสอบถามหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง 3) ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบระบบ
ตามขอบเขตการพัฒนาแบบจาลองที่ กาหนด 4) พัฒ นา
ซอฟต์แวร์เว็บแอปพลิเคชัน 5) ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันและ
ทดสอบการใช้งานระบบ 6) ปรับปรุ งแก้ไขปัญหา และการ
ซ่อมบารุ งรักษาระบบ
3.2 สร้างแบบจาลองระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการ
เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ขั้น ตอนวิ ธี ก ารสร้ า งแบบจ าลองระบบ
สนับ สนุ น การตัด สิ นใจการเลื่ อนขั้นเงิ น เดื อน ผูว้ ิ จัย ได้
ทาการศึกษา สารวจข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในส่ วนของการ
ประมวลผลการเลื่อนเงินเดือน ระเบียบว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงิ นเดื อน สาหรั บเงื่ อนไขระดับการเลื่อนเงินเดือนจะใช้
การสอบถามเจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ล และสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ หาร
ระดับ สู ง แล้วน าข้อ มู ล มาสร้ างตามกระบวนการสร้ า ง

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

=Professor

=Assoc.
Prof.

เงินเดือน

>=62,220
68,560

เงินเดือน

<=62,210
62,210

เงินเดือน

40,83059,500

51,290

52,33070,360

60,990

=Lecturer

=Asst.
Prof.
เงินเดือน

<=40,820
37,830

<=52,320

29,51043,600

52,320

37,080

19,19029,500

24,030

ภาพที่ 2: ต้นไม้ตดั สินใจกาหนดฐานอัตราการเลื่อนเงินเดือน
ตารางที่ 1: ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั การกาหนดฐานอัตราการเลื่อน
เงินเดือน
ชื่ อตัวแปร
AcadPosi
Score
Salary
UpRate
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คาอธิบาย
ตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนนผลการประเมิน
เงินเดือนปัจจุบนั
อัตราการเลื่อนเงินเดือน

ค่าที่เป็ นไปได้
Lect. / Asst. /
Assoc. / Prof.
Real
Real
Real
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การเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นน้อ ยกว่ า และเข้าสู่ ง บประมาณที่
ได้รับการจัดสรรมากที่สุด

ตารางที่ 2: ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั
ข้อมูล
D1
...
D60

AcadPosi
Lecturer
...
Asst. Prof.

Salary
33,292
...
35,840

Score
89
...
92

ภาพที่ 3: ตัวอย่างฮิสโตแกรมข้อมูลผลประเมิน
ภาพที่ 3 เป็ นตัวอย่างฮิสโตแกรมของการกระจายข้อมูล
ซึ่ งจะแสดงถึงภาพรวมของข้อมูล X i ที่จะถูกนามาใช้ใน
การวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวัด
ค่าความเบ้(Skewness) ของข้อมูลดังสมการที่ 1
N

Skewness =

( X
i

i

− )

( N − 1)  3
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ภาพที่ 4: วิธีการแบ่งผลประเมินสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.3 การทดสอบระบบ ดาเนินการทดสอบความถูกต้อง
ของแบบจ าลอง ด้วยเทคนิ ค การทดสอบแบบกล่ อ งด า
(Blackbox Testing) โดยจะพิจารณาค่าผลลัพธ์ (Output) ที่
คานวณได้ จากข้อมูลนาเข้า (Input) ว่ามีความสอดคล้อ ง
กันและถูกต้องตามที่คาดหมายไว้ จากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือน
จ านวน 5 ท่ า น ค านวณหาค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานจากการประเมิ น เพื่ อ ทดสอบระบบ
3 ประเด็นดังนี้ 1) ความถูกต้องของการทางานในภาพรวม
2) ความยากง่ายในการใช้งาน 3) ด้านสมรรถนะการทางาน
นอกจากนั้นในส่ วนของการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบซึ่ งผู ้วิ จัย พิ จ ารณา 4 ประเด็ น ดัง นี้ 1) ด้ า น
ความสามารถของระบบ 2) ด้านการใช้งานของระบบ 3)
ด้านการออกแบบระบบ 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ

3

(1)

โดย  คือค่าเฉลี่ย และ  คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การปรั บ เลื่ อ นขั้นเงิ นเดื อน มี การน าตัวแปรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เข้าสู่ข้นั ตอนการประมวลผล มีเงื่อนไขว่าจานวน
เงิ น ที่ ไ ด้รั บ การปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จะต้อ งไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่ งจะแบ่งช่วงย่อยของผล
ประเมินโดยพิจารณาจากการกระจายของข้อมูลที่มีความ
หนาแน่นมาก ซึ่ งในงานวิจยั นี้จะแบ่งช่วงของผลประเมิน
ที่อยู่ในช่วง “ดี” และ “ดีมาก” และใช้เงื่อนไขจากความเบ้
ของข้อมูล 3 ประเด็น คือ เบ้ซา้ ย เบ้ขวา และปกติ แล้วแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ น 3 ช่วงย่อยแสดงเป็ นร้อยละของแต่ละช่ วง
ดังภาพที่ 4 ในแต่ละช่วงย่อยจะถูกกาหนดเพื่อให้อตั ราการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนมีการกระจายอย่างเหมาะสม รวมไปถึง
สอดคล้อ งกับ อัต รางบประมาณที่ ไ ด้รั บ แต่ ถ้า กรณี ที่
ผลรวมของการปรั บ เงิ นที่ เพิ่ มขึ้นมี ค่ ามากหรื อน้อ ยกว่ า
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก็จะปรับลดหรื อปรับเพิ่ม
ตามอัตราส่วนพร้อมกันทุกช่วงตามความเหมาะสม เพื่อให้

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษาและการพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หาร
จัดการสาหรั บ อาจารย์ ผูบ้ ริ หารระดับต้น และผูบ้ ริ ห าร
ระดั บ สู ง โดยการพั ฒ นาระบบด้ ว ยวิ ธี วงจรพัฒ นา
ระบบงาน ในรู ป แบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ผ่ า นเว็ บ ไซต์
http://academic.udru.ac.th/eport/ นอกจากนั้นในระบบมี
แบบจาลองที่คานวณอัตราการเลื่อนเงินเดือนด้วยวิธีตน้ ไม้
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ตัดสิ นใจ เพื่อช่วยในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรั บ
ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ในการพยากรณ์ แ บ่ ง อัต ราการเลื่ อ น
เงิ นเดื อนจากงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ดัง
ภาพที่ 5 หน้ า หลัก ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาจารย์
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ภาพที่ 6: หน้าหลักการกรอกข้อมูลพื้นฐานสาหรับการคานวณ
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ภาพที่ 7: รายงานผลการคานวณอัตราการขึ้นเงินเดือน
4.2 การอภิปรายผล
4.2.1 ผลการทดสอบของแบบจาลองการกาหนดอัตรา
การเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นด้ว ยวิ ธี ต้น ไม้ตัด สิ น ใจ ผลการ
ทดสอบพประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองผ่านกระบวนการ
ของการทดสอบแบบกล่ อ งด า พบว่ า ผลประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภาพอยู่ใ นระดับมากที่ สุด ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ากับ
4.93 ดังแสดงรายละเอียด ตารางที่ 4
4.2.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบผ่าน
รู ป แบบการส ารวจความพึ ง พอใจการใช้ บ ริ ก ารระบบ
พิจารณาการประเมินทั้ง 4 ด้าน จากผูป้ ระเมินจานวน 30
คน ประกอบด้วยอาจารย์ จานวน 25 คน ผูบ้ ริ หารระดับต้น
จานวน 3 คน และผูบ้ ริ หารระดับสู ง จานวน 2 คน ดังตาราง
ที่ 5 พบว่าผูใ้ ช้บริ การ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.63

ภาพที่ 5: หน้าหลักระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผล
การปฏิบตั ิงานอาจารย์

ผลการคานวณเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนโดยใช้เทคนิ ต้นไม้
ตัดสิ นใจจากภาพที่ 2 ในการพิจารณาฐานเงินเดือน และวัด
การกระจายของข้อมูลด้วยค่าความเบ้จากภาพที่ 4 แล้วนา
ผลคะแนนประเมินที่มีช่วงความหนาแน่นมากคือช่วง “ดี”
และ “ดี มาก” สาหรั บ ใช้ในการคานวณอัตราร้ อยละการ
เพิ่มเงินเดือนอย่างอัตโนมัติ ดังแสดงผลลัพธ์ในตารางที่ 3
โดยใช้เงื่อนไขการป้อนข้อมูลเริ่ มต้นเพื่อใช้ในการคานวณ
ของแบบจาลองอัตราการเลื่ อนเงินเดื อนดังภาพที่ 6 และ
การรายงานผลลัพธ์จากการคานวณการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของอาจารย์แสดงรายการดังภาพที่ 7
ตารางที่ 3: ผลการคานวณร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อมูล

ฐาน
คะแนน
เงินเดือน

ช่ วง
ประเมิน

ความ
เบ้

%
การเพิ่ม

D1

37,080

89

ดีมาก

ขวา

2.15

D2

24,030

79

ดี

ซ้าย

1.78

D3

24,030

77

ดี

ซ้าย

1.78

ประเด็นการประเมิน

2.5

ความถูกต้องของการทางานใน
ภาพรวม
ความยากง่ายในการใช้งาน

…
D60

ตารางที่ 4: ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

37,830

92

ดีเด่น

-
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ค่าเฉลี่ย

ระดับ
ประสิทธิภาพ

5

มากที่สุด

5

มากที่สุด

ด้านสมรรถนะการทางานของระบบ

4.8

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.93

มากที่สุด
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Meera, "Spatial rice decision support system for

ตารางที่ 5: ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ด้านความสามารถของระบบของ
ผูใ้ ช้บริ การระบบสารสนเทศ
ด้านการใช้งานของระบบของ
ผูใ้ ช้บริ การระบบสารสนเทศ
ด้านการออกแบบระบบของ
ผูใ้ ช้บริ การระบบสารสนเทศ
ด้านความปลอดภัยของระบบของ
ผูใ้ ช้บริ การระบบสารสนเทศ

ค่าเฉลี่ยรวม

effective rice crop management", Current Science,

ระดับความ
พึงพอใจ

4.64

มากที่สุด

4.43

มาก

vol. 116, no. 3, 2019.

[4]

on Sentiment Analysis", International Journal of
Information Engineering and Electronic Business,

4.62

มากที่สุด

4.84

มากที่สุด

vol.11 no.1, pp.36-49, 2019.

[5]

4.63

มากที่สุด
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Decision Support System for investing in Start-up enterprises in Thailand
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เท่ ำกับ 0.82
คาสาคัญ: ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ วิสาหกิจเริ่ มต้น
สตาร์ทอัพประเทศไทย

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์ ในกำรนำเสนอเกี่ยวกับระบบ
สนั บ สนุ น กำรตั ด สิ น ใจในกำรเลื อ กลงทุ น ในวิ สำหกิ จ
เริ่ มต้ น เป็ นกำรพัฒนำระบบในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเค
ชั น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบกำรวิ ส ำหกิ จ เริ่ มต้ น นั ก ลงทุ น
สำมำรถทำกำรวิเครำะห์ ศักยภำพและควำมน่ ำลงทุนของ
สตำร์ ทอัพ งำนวิจัยนีเ้ ป็ นงำนวิจัยพัฒนำ โดยเริ่ มจำกกำร
เปรี ย บเที ย บอั ล กอริ ทึ ม 3 รู ป แบบคื อ นำอี ฟ เบส์ (Naïve
Bayes) กฎของริ ปเปอร์ (JRip) และต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ J48
หลั ง จำกนั้ น จึ ง ใช้ ภำษำเฮชที เ อ็ ม แอล(HTML) พี เ อช
พี(PHP) ในกำรพัฒนำส่ วนต่ อประสำนงำนผู้ใช้ ซึ่ งมีระบบ
จัดกำรฐำนข้ อมูลมำยเอซคิ วเอลเซิ ร์ฟเวอร์ (MySQL) เป็ น
เครื่ องมือเก็บข้ อมูล และมีกำรออกแบบระบบฐำนข้ อมูล
โดยมีผ้ ูใช้ งำน 2 กลุ่มคื อ ผู้ ใช้ งำนทั่ วไปและผู้ดูแลระบบ
โดยผู้ดูแลสำมำรถทำกำรเพิ่ ม ลบ แก้ ไขข้ อมูล ได้ ในกำร
ค ำนวณหำศั ก ยภำพของวิ ส ำหกิ จ จะมี ค่ ำ ของตั ว แปรที่
เกี่ยวข้ องและส่ งผลต่ อศักยภำพทำงธุ รกิ จ 10 ค่ ำตัวแปร
ได้ แก่ ควำมมุ่ ง มั่ น ในควำมส ำเร็ จ กำรท ำงำนเชิ ง รุ ก
จิ ตสำนึกในควำมรั บผิดชอบ จริ ยธรรมในกำรดำเนินงำน
กำรเผชิ ญหน้ ำกับควำมเสี่ ยง กำรเรี ยนรู้ อย่ ำงต่ อเนื่ อง กำร
สร้ ำงสัมพันธภำพกับผู้อื่น ควำมประนีประนอมและพร้ อม
ให้ ควำมร่ วมมือ ทักษะด้ ำนกำรสื่ อสำรและทักษะด้ ำนกำร
ปรำกฏ ตัวแปรทั้งหมดจะส่ งผลต่ อโครงกำร รำยงำนกำร
วิ เครำะห์ จะบอกถึ งปั จจั ยควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่ ง ขั น
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ น งำน และสรุ ป ผลควำมน่ ำ
ลงทุ น โดยใช้ อั ล กอริ ทึ ม ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจสำหรั บ กำรให้

Abstract
The purpose of this research is to present the
decision support system for choosing to invest in an
initial enterprise. It is a system developed in the form
of a web application for entrepreneurs to start
Investors can analyze the potential and attractiveness
of startups. This research is development research.
Beginning with the comparison of 3 algorithms, Naïve
Bayes, Ripper's rules and the decision tree J48, then
using HTML, PHP to develop user interface Which
has a database management system, MySQL Server is
a data storage tool And there is a database design
with 2 groups of users which are general users and
systems administrators. Which the administrator can
add, delete, edit information. In calculating the
potential of an enterprise, there will be a value of the
relevant variables and affecting the business
potential. 10 variables include the determination of
success, Proactive work, Responsibility awareness,
Operating ethics, Risk confrontation, Continuous
learning,

Building

relationships

with

others,

Compromise and ready to cooperate, Communication
skills and Appearance skills. All variables will affect
the project. The analysis report will show competitive
advantage factors. Operational capability and
summarize the investment probability using the
decision tree algorithm for recommendations the
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บุคลากรกับ เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็ นการ
กระท าโต้ต อบกัน เพื่ อ แก้ปั ญ หาแบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง
และ อยู่ภายใต้การควบคุมของผูใ้ ช้ต้ งั แต่เริ่ มต้นถึงสิ้ นสุ ด
ขั้นตอนหรื ออาจกล่าวได้ว่า DSS เป็ นระบบที่ โต้ตอบกัน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาคาตอบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ ว
จากปั ญหาที่ ไม่มีโครงสร้ างที่ แน่ นอน ดังนั้นระบบการ
สนับสนุนการตัดสิ นใจจึงประกอบด้วยชุดเครื่ องมือ ข้อมูล
ตั ว แบบ ( Model) และทรั พยากรอื่ น ๆ ที่ ผู ้ ใ ช้ ห รื อ
นักวิเคราะห์นามาใช้ในการประเมินผลและแก้ไข ปั ญหา
ดังนั้นหลักการของ DSS จึงเป็ นการให้เครื่ องมือที่จาเป็ น
แก่ผูบ้ ริ หาร ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีรูปแบบที่ซับ ซ้อน
แต่มีวิธีการปฏิบตั ิที่ยืดหยุ่น DSS จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ไม่เพียงแต่การตอบสนองใน
เรื่ องความต้องการของข้อมูลเท่านั้น
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษากระบวนการสร้างระบบที่จะ
ช่วยสนับสนุ นในการตัดสิ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อ
มุลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสร้าง
แบบจาลองที่เหมาะสมกับข้อมูลการลงทุน เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลและให้คาแนะนา
2.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
จากข้อ จ ากัด ของเพจแบบ Static Web Page จึ ง มี การ
พัฒนาเพจในรู ปแบบที่ เรี ยกว่า Dynamic Web Page ซึ่ งมี
โครงสร้ า งทั่ว ไปเหมื อ นกับ Static Web Page แต่ มี ค วาม
ยืดหยุ่นในการทางานมากกว่า และผูใ้ ช้สามารถโต้ตอบกับ
เว็บเพจได้ เช่น เขียนคาสั่งให้แสดงจานวนสิ นค้า ปั จจุบนั
เมื่ อ ผู ้ใ ช้ค ลิ ก ปุ่ ม “จ านวนสิ น ค้า ” หรื อ การใส่ ชื่ อ และ
ร หั ส ผ่ า น บ น เ พ จ เ พื่ อ ส่ ง ไ ป ต ร ว จ ส อ บ เ ว็ บ
เซิ ร์ฟเวอร์ จากนั้นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งผลลัพธ์กลับมายัง
ไคลเอนต์ Dynamic Web Page จะมีรูปแบบการเขียนคาสั่ง
ที่ ยุ่ง ยากกว่ า Static Web Page คื อ จะมี ชุ ด ค าสั่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
“โปรแกรมสคริ ปต์” เข้ามาควบคุมหรื อกาหนดรู ปแบบ
การทางานร่ วมกับภาษา HTML สาหรับภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมสคริ ปต์มีอยู่หลายภาษา เช่ น VBScript,
JavaScript และ Jscript เป็ นต้น เรี ยกภาษาเหล่านี้ว่า “ภาษา
สคริ ปต์” ถึ งแม้จะมี หลายภาษา สคริ ปต์ให้เลื อก แต่การ
เลื อกภาษามาใช้งานก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น เนื่ องจากโปรแกรม

results of the satisfaction evaluation from users found
that the average value is 4.34 points, standard
deviation equal to 0.82
Keywords: Decision Support System, Start-up,

Start-up in Thailand

1. บทนา
ในปั จ จุ บัน การน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้กับ
องค์ ก รธุ ร กิ จ ในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ การน าเสนอ รวมไปถึ ง การใช้ ร ะบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจเข้ามาช่วยให้การดาเนินงานเกิดได้
ไวขึ้นและง่ายมากขึ้น ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจนั้น
สามารถประมวลผลข้อ มู ล จานวนมากได้ไ วกว่ า และมี
ความแม่นยาการที่บุคลากรจะประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เอง เมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้เวลาและทรัพยากรเป็ นหน่วย
วัดจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลจานวนมากเพิม่ ขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
ปั จจัยที่ทาให้นกั ลงทุนทาการลงทุนเป็ นสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั
สนใจ นามาศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบสนับสนุ น
การตั ด สิ นใจส าหรั บ การเลื อกลงทุ น ในวิ ส าหกิ จ
เริ่ มต้น (Start-up) โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงานทั้งด้านเงิน
ลงทุน ข้อมูลสิ นทรัพย์ หนี้สิน เงินกู้ เงินสดรับ เงินสดจ่าย
และผลการดาเนิ นงานในกิ จการช่ วงเวลาหนึ่ งรวมไปถึง
การแก้ไ ขปั ญ หาความล่ า ช้า ในการค านวน การจัด เก็บ
ข้อมูลของธุ รกิ จไว้อย่างเป็ นระบบเพื่อง่ายต่อการค้นหา
และวิเคราะห์แนวโน้มในการดาเนินธุ รกิจในอนาคตของ
ธุรกิจสตาร์ ทอัพ ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยรวมไป
ถึงการให้คาแนะนาสาหรับผูป้ ระกอบการเริ่ มต้นและนัก
ลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการลงทุนให้เกิดขึ้น

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ (Decision Support
System: DSS) คื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ช่ ว ยในการ ตั ด สิ นใจ
เกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์ เดียวกัน
นอกจากนั้น DSS ยังเป็ นการประสานการทางานระหว่าง
261

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

เว็ บ บราวเซอร์ บ าง ตัว ไม่ ร องรั บ ค าสั่ ง ของบางภาษา
สคริ ปต์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อความง่ายและสะดวกในการใช้
งาน รองรับการแสดงผลที่หลายรู ปแบบ
2.3 ต้ นไม้ ตัดสินใจ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการหาค่าตัวแปรของการหาค่าความ
น่ า ลงทุ น ของวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้น โดยใช้วิ ธี ต้น ไม้ตัดสิ นใจ
(Decision Tree) วิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจเป็ นโมเดลที่ มีรูปแบบ
ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม โครงสร้ างต้น ไม้ตัด สิ น ใจเป็ นแบบ
ลาดับชั้นโดยมีการตัดสิ นใจ ซึ่ งประกอบด้วย โหนดที่ใช้
ในการตั ด สิ นใจ(Decision Node) และโหนดใบ (Leaf
node) แต่ ล ะโหนดตัด สิ น ใจนั้น จะมี ก ารสร้ า งฟั ง ค์ชันที่
เอาไว้ท ดสอบทางเลื อ ก ƒ m(x) จากการป้ อ นข้อ มู ล เข้า
(Input) จะทดสอบตามทางเลือกไปเรื่ อ ยๆ ไปจนถึงโหนด
ใบ จะได้คาตอบในที่สุด
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ต่อการพัฒนาระบบตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3.2 การพัฒนารูปแบบการตัดสินใจ
ท าการพัฒ นารู ป แบบระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
ส าหรั บ การเลื อ กลงทุ น ในวิ ส าหกิ จ เริ่ มต้ น ด้ ว ยการ
ออกแบบเชิ งตรรกะ (Logical Design) เพื่อให้ได้รูปแบบ
การดาเนินการของระบบ ทาการรวบรวมแนวความคิดของ
การพัฒนาเพื่อออกแบบ โดยอาศัยข้อมูลการตัดสิ นใจของ
นักลงทุ น วิ ธีการคิ ด ปั จ จัย ที่ ทาให้เ ลื อ กลงทุนเป็ นหลัก
รวมไปถึงเปรี ยบเทียบรู ปแบบจาลองเหมืองข้อมูลที่ใช้ใน
การตัดสิ นใจ
3.3 การพัฒนา
โดยการพัฒนาระบบเป็ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
เป็ นส่วนต่อประสานงานกับผูใ้ ช้ ฐานข้อมูลเลือกใช้เอซคิว
เอลเซิร์ฟเวอร์เป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งาน และการเพิ่ม
ลบ แก้ไ ขข้อ มู ล และการค านวณหาค่ า ความเสี่ ย งของ
โครงการจะทางานผ่านเว็บเซอร์วิส
3.4 การทดสอบ และการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ งานระบบ
ในการประเมินและทดสอบระบบจะทาการทดสอบ
ระบบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง
กับ การลงทุ น และผูเ้ ชี่ ย วชาญความรู ้ ที่ มี ค วามสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้
งาน โดยวิเคราะห์ถึงความสามารถและความเหมาะสมของ
ระบบที่พฒั นาขึ้น

ภาพที่ 1: Decision Tree

4. ผลการดาเนินงาน
ในส่ วนของผลการเปรี ยบเที ย บการทาเหมื องข้อมูล
พบว่าวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ อัลกอริ ทึม J48 มีค่าความแม่นยา
มากที่สุด จึงนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสร้างเป็ นกฎการ
ตัดสิ นใจ (Decision Rile) ที่ ได้จากแบบจาลอง เพื่อนามา
พัฒนาเป็ นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือกลงทุน
ในวิสาหกิ จเริ่ มต้น ตัวอย่างต้นไม้ตัดสิ นใจในการเลื อ ก
ลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้นมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2

3. วิธีการดาเนินงาน
การวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี จุ ด ประสงค์ ใ นการศึ ก ษาข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ มระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจ โดยมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั และ
รายละเอียด 4 ขั้นตอนดังนี้
3.1 การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ในการ
ออกแบบระบบ
ในการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบผูพ้ ฒั นา
ได้ศึกษาปั ญหา และข้อจากัด ในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
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หน้าจอหลักในการแสดงผลของระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจในการเลือกลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้นในประเทศ
ไทยแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 2: ต้นไม้ตดั สิ นใจในการเลือกลงทุน
จากต้นไม้ตัดสิ นใจในการเลื อกลงทุน สามารถสร้ าง
เป็ นกฎการตัดสิ นใจได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 5: หน้าจอหลักในการแสดงผล
หน้ า จอการขั้ นตอนการประเมิ น ขั้ นแรกกรอก
รายละเอียดธุรกิจสตาร์ทอัพแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6: หน้าจอขั้นตอนการประเมินขั้นแรก
หน้าจอการขั้นตอนการประเมินขั้นที่สองตรวจสอบ
เงื่อนไขหรื อสถานการณ์ที่ทาให้ บริ ษทั อยู่ในตาแหน่งที่ดี
หรื อธุรกิจที่เหนือกว่าแสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 3: กฎการตัดสิ นใจในการเลือกลงทุน
ผลการดาเนิ นงานวิจยั นี้ จะกล่าวถึงผลของการพัฒนา
ระบบจากการออกแบบ พัฒนาโปรแกรม โดยพัฒนาอยู่ใน
รู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน่ ด้วยภาษา HTML และ PHP โดย
มีผลลัพธ์ของการพัฒนาดังนี้
หน้ า จอการยื น ยัน ตัว ตนผู ้ใ ช้ง านส าหรั บ เข้า ระบบ
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในการเลื อ กลงทุ น ในวิ สาหกิ จ
เริ่ มต้นในประเทศไทยแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 7: หน้าจอขั้นตอนการประเมินขั้นที่สอง
หน้าจอการขั้นตอนการประเมินขั้นที่สามการด าเนิ น
ธุรกิจสตาร์ตอัพแสดงดังภาพที่ 8
ภาพที่ 4: หน้าจอเข้าสู่ระบบ
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จริ ย ธรรมคุณธรรมทาให้ได้รับ ความร่ วมมื อ อย่างดี จาก
ชุ ม ชน 5 เผชิ ญ หน้ า กับ ความเสี่ ย ง (Risk Confrontation)
ผูป้ ระกอบการสตาร์ ทอัพต้องรอบคอบและประเมินความ
เสี่ ยงนั้ นมิ ใ ห้ ธุ ร กิ จ เสี ยหาย 6 เรี ยนรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง
(Continuous Learning) ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สตาร์ ทอั พ ที่
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบตลอดชี วิตจะช่วยพัฒนาทักษะการ
ท า ง า น 7 ก า ร ส ร้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ กั บ ผู ้ อื่ น ( Good
Relationship) ถ้ า ห ากผู ้ ป ร ะกอ บการสต าร์ ทอั พ ให้
ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพกับคนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การจะทาให้ เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุ รกิ จให้สามารถสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน 8
ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม แ ล ะ พ ร้ อ ม ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
(Agreeableness) ผูป้ ระกอบการจะต้องเป็ นผูน้ าที่สามารถ
ลดข้อ ขัด แย้ง ที่ ไ ม่ สร้ างสรรค์ ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญหา
ความขัด แย้ง เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ หน้ากัน ระหว่ างพนักงาน 9
ทักษะด้านการสื่ อสาร(Articulation Skills) ผูป้ ระกอบการ
ที่สามารถสร้างความความได้เปรี ยบในการแข่งขันด้วยการ
ใช้ทักษะการสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 10 ทักษะด้าน
การปรากฏกาย (Body Language) สามารถท าให้ ผู ้ค น
เชื่ อถื อและปฏิ บตั ิตามก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อธุ รกิ จสตาร์ ตอัพ
สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
จากการคานวณค่าตัวแปรทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ด าเนิ น โครงการ 10 ตัวแปร จะสามารถน ามาสรุ ป เป็ น
รู ป แบบบาร์ และตารางสรุ ป เพื่ อ ช่ วยให้ นักลงทุ น และ
ผูป้ ระกอบการเห็นภาพรวมของธุรกิจสตาร์ ทอัพ แสดงดัง
ภาพที่ 8

ภาพที่ 8: หน้าจอขั้นตอนการประเมินขั้นที่สาม
หน้ า จอการขั้น ตอนการประเมิ น ขั้น ที่ สุ ด ท้า ยก่ อ น
แสดงผลรายงานการประเมินแสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9: หน้าจอขั้นตอนสุ ดท้าย
หลักการทางานต้องทาผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
เท่ า นั้น หน้ า จอนี้ จะท าหน้ า ที่ ค านวณความเสี่ ย งที่ เ กิ ด
ขึ้นกับโครงการโดยจะระบุเป็ นตัวแปรที่มีความสาเร็ จกับ
โครงการทั้งหมด 10 ตัวแปร ดังนี้
1 มุ่ ง มั่ น ในความส าเร็ จ (Commitment to Success)
หมายถึง คุณลักษณะผูป้ ระกอบการที่มีเป้าหมายและลงมือ
ปฏิ บัติ อ ย่างเต็ม ที่ ที่จ ะทางานให้บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมาย
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่องค์การต้องการ สร้างความมุ่งมัน่
อย่ า งอดทนเพื่ อ ท างานนั้ น ให้ ส าเร็ จ ด้ว ยตัว เอง (selfactualization) 2 ท า ง า น เ ชิ ง รุ ก ( Proactive) ห ม ายถึ ง
ผู ้ป ระกอบการสตาร์ ท อัพ ที่ เ ริ่ มเปิ ดธุ ร กิ จ ใหม่ จ ะต้อ ง
กระตือรื อร้นในการประกอบธุ รกิจให้ประสบผลสาเร็ จ 3
จิ ต ส า นึ ก ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ( Consciousness of
Responsibility) ห มายถึ ง การ แ สด ง อ อ กด้ ว ยค วาม
รับผิดชอบทางพฤติกรรมการลงมือปฏิบตั ิอย่างตั้งใจโดย
ไม่ทิ้งงาน 4 จริ ยธรรมในการดาเนินงาน (Business Ethics)
องค์ ก รเป็ นที่ รู้ จัก ทางด้า นการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี

ภาพที่ 8: หน้าจอสรุ ปผลการวิเคราะห์
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ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจระบบแนะน า
ผูบ้ ริ ห ารระดับ เริ่ ม ต้น มี ผูป้ ระเมิ น ทั้ง หมด 15 คน โดย
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการลงทุน จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จานวน 5 คน
และกลุ่มที่ 3 ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 5 คน หัวข้อในการ
ประเมิ น จะแบ่ ง เป็ น 4 ด้าน คื อ ด้านการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
ระบบกับผูใ้ ช้ระบบ ด้านการประมวลผลของระบบ ด้าน
ความปลอกภัย ของระบบ และด้า นการตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ย
การหาค่าสถิติ โดยสามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) แสดงดังตารางที่ 1

ในการเลือกลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และรวดเร็ วยิ้งขึ้น อย่างไรก็ตามผลการพัฒนางานวิจยั นี้
พบว่า ระบบยังมีขอ้ จากัดในการใช้งานที่ยงั ไม่ครอบคลุม
ถึงข้อมูลการเงินรวมของธุ รกิจ ความคุม้ ทุนในการลงทุน
ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอก และยังไม่ครอบคลุมถึ งการ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยบางส่วน เช่นการเปิ ด
ระบบให้ผใู ้ ช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลที่ยงั ไม่เข้ารหัสเป็ นต้น
รวมไปถึ ง ควรน าระบบนี้ ไปพั ฒ นาต่ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ง านและความสามารถในการ
สนับสนุนการตัดสิ นใจที่ครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพดี
ยิ่งขึ้นอีกต่อไป
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป
ค่าสถิติ

รายการประเมิน
X

SD ระดับ

ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับ
4.33 0.86
ผูใ้ ช้ระบบ

ดี

ด้านการประมวลผลของระบบ

4.37 0.83

ดี

ด้านความปลอดภัยของระบบ

4.33 0.81

ดี

ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน

4.34 0.84

ดี

ผลการประเมิน

4.34 0.82

ดี
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สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน พบว่า
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.34 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.82 ซึ่ งผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบที่ได้ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจปานกลาง

5. สรุป
งานวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ท าการเสนอแนวคิ ด ในการ
พัฒนาระบบสนับสนุ นนการตัดสิ นใจในการเลือกลงทุน
ในวิ ส าหกิ จ ระดับ เริ่ ม ต้น โดยใช้ร ะบบสนับ สนุ น การ
ตั ด สิ น ใจ (Decision Support System) และทฤษฎี ต้ น ไม้
ตัดสิ นใจ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของสตาร์ ทอัพ
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กระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์
Development of Decision Support System for Budget Management Using
Analytical Hierarchy Process
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ประสิ ทธิ ภ าพในการสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจการจั ด สรร
งบประมาณมีความแม่ นยาร้ อยละ 94.73 ค่ าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึน้ เท่ ากับ
4.42 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.56) ซึ่ งอยู่ในระดับมาก
และค่ าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบเท่ ากับ 4.51 (ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.74) ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่สุด
ค ำส ำคั ญ : ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ เว็บ แอปพลิ เ คชัน
งบประมาณ กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อพั ฒนาระบบสนั บสนุนการ
ตัดสิ นใจการจัดสรรงบประมาณด้ วยเทคนิคกระบวนการลาดับ
ชั้ นเชิ งวิเคราะห์ ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชั น เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมูล
การตั ด สิ นส าหรั บผู้ บริ หาร ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผน
งบประมาณ โดยการพิจารณาปั จจัยต่ าง ๆ คณะกรรมการได้ ทา
การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ทีละคู่ เพื่อหานา้ หนักความสาคัญ
ของแต่ ละปั จจัย ได้ ผลเรี ยงลาดับตามความสาคัญดังนี ้ (1) ด้ าน
เหตุผล ร้ อยละ 29.39 (2) ด้ านความเร่ งด่ วน ร้ อยละ 19.99 (3)
ด้ านผลการลงทุน/ประโยชน์ ร้ อยละ 17.52 (4) ด้ านแผนเดิมปี
ก่ อน ร้ อยละ17.39 (5) ปั จจัยลักษณะความสาคัญ ร้ อยละ 11.00
และ (6) ด้ านการตอบสนอง ร้ อยละ 4.71 อัตราความสอดคล้ อง
มีค่าเท่ ากับ 0.07 ซึ่ งอยู่ในช่ วงที่ยอมรั บได้ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจนีพ้ ัฒนาด้ วยภาษาเอเอสพีดอทเน็ตและฐานข้ อมูลมาย
เอสคิ วแอล ประกอบด้ วยระบบจั ดการข้ อ มูล พื ้นฐาน ระบบ
จั ด การรายการแผน ระบบจั ดการข้ อมู ลเกณฑ์ พิจารณา และ
ระบบจัดการข้ อมูลพิ จารณาแผน ผู้ใช้ งานระบบ ประกอบด้ วย
ผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบแผน ผู้บริ หารและคณะกรรมการ การ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ แบ่ ง เป็ น 2 ส่ วนคื อ (1)
ประสิ ทธิ ภ าพในการสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจการจั ด สรร
งบประมาณโดยคานวณค่ าร้ อยละของผลการอนุมัติรายการแผน
ในปี งบประมาณ 2560 เที ย บกับรายการแผนที่ ระบบแนะนา
และ (2) ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ งานระบบซึ่ ง ประเมิ น จาก
แบบสอบถาม โดยคณะกรรมการและผู้บริ หาร จานวน 9 คน
และผู้ ใช้ งานระบบจ านวน 21 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า

Abstract
This research aims to develop a decision support
system for budget management using analytical hierarchy
process in form of a web application. The system is used
to provide the information for the executives in making a
decision on budget plan approval. In consideration
process, each pair of factors was compared by committees,
then weights of factors were computed. These resulted that
the priority of factors used in plan approval included ( 1 )
usage reason, 2 9 . 3 9 % , ( 2 ) urgency, 1 9 . 9 9 % , ( 3 )
investment/ benefit, 1 7 . 5 2 % , ( 4 ) plan in previous year,
1 7 . 3 9 % , ( 5 ) plan importance, 1 1 . 0 0% and ( 6 ) user
response, 4.71%. The concordance rate was 0.07 which
was in the acceptable range. The decision support system
was developed by ASP. NET and MySQL database which
was consisted of central data management system,
proposal management system, criterion data management,
and plan approval management system. Users include
administrator, plan proposers, executives and committees.
The system evaluation was divided into 2 parts: ( 1)
decision support performance in managing budget
suggested by percentage of plan approval in fiscal year
2017 compared to plans suggested by the system and ( 2)
users’
satisfaction towards the developed system
conducted by questionnaires from 9 executives and
committees and 21 users. The research results revealed
that the decision support performance in managing budget
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณ
ด้วยวิธีการกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
การจัดสรรงบประมาณด้วยเทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจการจัดสรรงบประมาณด้วยเทคนิคกระบวนการลาดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์

was 94. 73% accurate, and the average of executives and
committees’ satisfaction towards the developed system
was 4.42 (SD = 0.56) which was at the high level, and the
average of users’ satisfaction towards the developed
system was 4. 51 ( SD = 0. 74) which was at the highest
level.
Keywords : Decision Support System, Web Application,
Budget, Analytical Hierarchy Process

1. บทนำ
ระบบสนับสนุ นการตัด สิ นใจ (Decision Support System)
เป็ นระบบย่อยหนึ่ งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่
ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจจะช่ ว ยผู ้บ ริ ห ารในเรื่ องการ
ตัดสิ นใจในเหตุการณ์หรื อกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้าง
แน่นอน หรื อกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจอาจจะ
ใช้กับ บุ ค คลเดี ย วหรื อ ช่ ว ยสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจเป็ นกลุ่ ม
นอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุนผูบ้ ริ หารเพื่อช่วยผูบ้ ริ หารใน
การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ เป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างทรั พยากร
สมองมนุ ษย์ให้ทางานร่ วมกับความสามารถของคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ หารสามารถตั ด สิ นใจได้ ง่ า ยขึ้ นอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical
Hierarchy Process: AHP) เ ป็ น เ ป็ น เ ท ค นิ ค ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการตัด สิ นใจที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมาก เริ่ ม ต้น ด้ว ยการ
เปรี ยบเทียบ “ความสาคัญ” ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ เพื่อ
หา “น้ าหนั ก ” ของแต่ ล ะเกณฑ์ ก่ อ น หลั ง จากนั้ นจึ ง น า
“ทางเลื อ ก” ที่ มี ท้ ัง หมดมาประเมิ น ผ่า นเกณฑ์ดัง กล่ า ว เพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญของแต่ละทางเลือก จากการศึกษางานวิจยั
ได้มีการประยุกต์ใช้ AHP ในการพัฒนาระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจ วิเคราะห์ความเสี่ ยงต่าง ๆ ดังเช่นปรากฎใน [1] ที่ได้
นามาใช้วิเคราะห์ความเสี่ ยงน้ าท่วม หรื อในด้านการศึกษาที่ใช้
ในการตัดสิ นใจพิจารณาการให้ทุนการศึ กษา [2, 3] หรื อการ
ตัดสิ นใจเลือกหอพักสาหรับนักศึกษา [4] ทั้งยังมีประสิ ทธิ ภาพ
ดีการวิเคราะห์ดา้ นธุรกิจและการค้า [5, 6, 7, 8]
ในการวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้มีแนวคิดการประยุกต์ใช้ AHP ในการ
พัฒนาระบบเพื่อมาสนับสนุ นกับระบบแผนงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
การแสดงข้อมูล ทั้งการตัดสต๊อกรายการที่ดาเนินการไปแล้วใน
แผนงบประมาณอีกด้วย

3. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1 ระบบสนั บ สนุ น กำรตั ด สิ นใจ (Decision Support
System: DSS) [9] เป็ นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจจะช่วยผูบ้ ริ หาร
ในเรื่ องการตัดสิ นใจในเหตุการณ์หรื อกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มี
โครงสร้ างแน่ น อน หรื อ กึ่ ง โครงสร้ าง ระบบสนับ สนุ นการ
ตัด สิ น ใจอาจจะใช้ กับ บุ ค คลเดี ย วหรื อช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ตัดสิ นใจเป็ นกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุ นผูบ้ ริ หาร
เพื่อช่วยผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ ระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจ ได้เริ่ มขึ้นในช่วง ปี พ.ศ. 2513 โดยมีหลายบริ ษทั
เริ่ มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อที่จะช่ วยผูบ้ ริ หารในการ
ตัดสิ นใจปั ญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่ นอน หรื อกึ่งโครงสร้าง
โดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่ งระบบสารสนเทศเดิมที่
ใช้ ใ นลัก ษณะระบบการประมวลผลรายการ (Transaction
processing system) ไม่ ส ามารถกระท าได้ นอกจากนั้ น ยัง มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดแรงงาน ต้นทุนที่ต่าลงและยังช่วยในเรื่ อง
การวิเคราะห์การสร้างตัวแบบ (Model) เพื่ออธิ บายปั ญหาและ
ตัดสิ นใจปัญหาต่าง ๆ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2529 ความพยายามใน
การใช้ระบบนี้ เพื่อช่ วยในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจได้แพร่
ออกไป ยังกลุ่มและองค์การต่าง ๆ ขั้นตอนการตัดสิ นใจโดยใช้
กระบวนการลาดับชั้นเชิ ง วิ เคราะห์ การรวบรวมข้อ มู ล การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการสร้ า งตั ว แบบที่ ซั บ ซ้ อ น ภายใต้
ซอฟต์แวร์ เดียวกัน นอกจากนั้น DSS ยังเป็ นการประสานการ
ทางานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดย
เป็ นการกระทาโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง
และอยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของผู ้ใ ช้ ต้ ัง แต่ เ ริ่ มต้น ถึ ง สิ้ น สุ ด
267

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ขั้นตอนหรื ออาจกล่าวได้ว่า DSS เป็ นระบบที่โต้ตอบกันโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาคาตอบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ วจากปั ญหาที่
ไม่ มี โ ครงสร้ า งที่ แ น่ น อน ดัง นั้ น ระบบการสนั บ สนุ น การ
ตัดสิ นใจ จึงประกอบด้วยชุดเครื่ องมือ ข้อมูล ตัวแบบ (Model)
และทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ ผูใ้ ช้ห รื อ นักวิ เ คราะห์นามาใช้ใ นการ
ประเมินผลและแก้ไขปั ญหา ดังนั้นหลักการของ DSS จึงเป็ น
การให้เครื่ องมือที่จาเป็ นแก่ผบู ้ ริ หาร ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มี
รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ น แต่ มี วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ที่ ยื ด หยุ่ น DSS จึ ง ถู ก
ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
3.2 กระบวนกำรล ำดั บ ชั้ นเชิ งวิ เ ครำะห์ (Analytical
Hierarchy Process: AHP) [10] เป็ นกระบวนการตัดสิ น ใจที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมาก เริ่ มต้นด้วยการเปรี ยบเทียบ “ความสาคัญ”
ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ เพื่อหา “น้ าหนัก” ของแต่ละ
เกณฑ์ ก่ อ น หลัง จากนั้ น จึ ง น า “ทางเลื อ ก” ที่ มี ท้ ัง หมดมา
ประเมินผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อจัดลาดับความสาคัญของแต่ละ
ทางเลือก โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ (1) สร้างแผนภูมิลาดับ
ชั้นหรื อแบบจาลองของการตัดสิ นใจ (2) หาลาดับความสาคัญ
ของแต่ละปัจจัย โดยมีการกาหนดมาตราส่วนค่าความสาคัญ ดัง
ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 มาตราส่วนวินิจฉัยเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ ๆ
ลำดับ ควำมหมำย
คำอธิบำย
1
ความสาคัญ ทั้งสองปัจจัยมีความสาคัญเท่ากัน
เท่ากัน
3 สาคัญกว่าปาน ปัจจัยพิจารณามีความสาคัญ
กลาง
มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งในระดับ
ปานกลาง
5 สาคัญกว่าอย่าง ปัจจัยพิจารณามีความสาคัญ
ชัดเจน
มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งในระดับ
อย่างชัดเจน
7 สาคัญกว่าอย่าง ปัจจัยพิจารณามีความสาคัญ
เด่นชัดมาก มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งในระดับ
อย่างชัดเจนมาก
9
สาคัญกว่า ปัจจัยพิจารณามีความสาคัญ
สู งสุ ด
มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งในมี
ความสาคัญสู งสุ ด

2, 4,
6, 8
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สาคัญที่อยู่
ระหว่างแต่ละ
ระดับ

ความสาคัญก้ ากึ่งระหว่าง
ความสาคัญ แต่ละระดับ

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 สถำปัตยกรรมของระบบ

ภำพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ
ผู ้วิ จัย ออกแบบสถาปั ต ยกรรมของระบบดัง ภาพที่ 1 ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ (1) ส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัยความสาคัญที่
มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิแผนงบประมาณด้วย AHP และ (2)
ส่ ว นการพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจอนุ มัติ แ ผน
งบประมาณ ซึ่งพัฒนาในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
4.2 กำรวิเครำะห์ ปัจจัยควำมสำคัญที่มีผลต่ อกำรพิจำรณำ
อนุมัติแผนงบประมำณด้ วย AHP
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการรวบรวบข้อมูลเพื่อให้ปัจจัยความสาคัญ
ที่ มี ผ ลต่ อ การพิจ ารณาอนุ มัติแ ผนงบประมาณปี งบประมาณ
2559 โดยการประชุมของคณะกรรมบริ หาร และสรุ ปได้เป็ น 6
ปั จจัย ได้แก่ (1) ด้านความเร่ งด่วน (2) ด้านลักษณะความสาคัญ
(3) ด้านเหตุผลการซื้ อ (4) ด้านการตอบสนอง (5) ด้านแผนเดิม
ปี ก่ อน และ (6) ด้านผลการลงทุน/ประโยชน์ และดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยความสาคัญด้วย AHP ดังนี้
4.2.1 เปรี ยบเที ย บปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ของการจั ด สรร
งบประมาณ ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 การเปรี ยบเทียบปัจจัยของการจัดสรรงบประมาณ
เกณฑ์

ความ
เร่ งด่วน
ลักษณะ
ความสาคัญ
เหตุผลการ
ซื้อ
การ
ตอบสนอง
แผนเดิมปี
ก่อน
ผลการ
ลงทุน

ควำม
เร่ งด่วน

ลักษณะ
ควำมสำคัญ

เหตุผล
กำร
ซื้อ

กำร
ตอบสนอง

แผน
เดิมปี
ก่อน

ผลกำร
ลงทุน

1

2

5

7

5

1/2

1/2

1

5

5

7

1/2

1/5

1/5

1

3

1/2

1/3

1/7

1/5

1/3

1

1/3

1/4

1/5

1/7

2

3

1

1/5

1

2

3

4

5

1

4.2.2 การค านวณตามกระบวนการล าดั บ ชั้ น เชิ ง
วิเคราะห์ โดยการหาผลรวมน้ าหนักลาดับความสาคัญ หาร้อย
ละความสาคัญของแต่ละปั จจัย หาค่า Eigen สู งสุ ด หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง คานวณอัตราส่วนความสอดคล้อง ตามลาดับ
4.3 กำรพัฒ นำระบบสนั บ สนุ น กำรตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ แ ผน
งบประมำณ ซึ่ งพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน ด้วยภาษาเอเอส
พี ด อทเน็ ต (ASP.NET) และฐานข้ อ มู ล มายเอสคิ ว แอล
(MySQL) การออกแบบระบบแสดงด้วย Data Flow Diagram
ดังภาพที่ 2 ซึ่ งประกอบด้วย 7 Process ได้แก่ ลงทะเบียน-เข้าสู่
ระบบ จัดการข้อมูลพื้นฐาน จัดการรายการแผน จัดการข้อมูล
เกณฑ์พิ จ ารณา จัด การข้อ มู ล พิ จ ารณาแผน จัด การข้อ มู ลขอ
ดาเนินการ และพิมพ์รายงาน และฐานข้อมูลจานวน 8 ตาราง

ภำพที่ 2 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบ
4.4 กำรทดสอบและประเมินผลวิจัย แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ (1)
ประสิ ท ธิ ภ าพในการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจการจั ด สรร
งบประมาณโดยคานวณค่าร้อยละของผลการอนุมตั ิรายการแผน
ในปี งบประมาณ 2560 เที ยบกับรายการแผนที่ ระบบแนะน า
และ (2) ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ง านระบบซึ่ งประเมิ น จาก
แบบสอบถามออกแบบตามแนวคิดของลิ เคิร์ท (Likert Scale)
ใช้เกณฑ์ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด จานวน 15 คาถาม แบ่งเป็ น 5 ด้านและมีคาถามปลายเปิ ด
ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม
5. ผลกำรวิจัย
5.1 ผลกำรคำนวณตำมกระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์
จากการพิ จ ารณาปั จ จัย ต่ า ง ๆ คณะกรรมการได้ท าการ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทีละคู่ เพื่อหาน้ าหนักความสาคัญของ
แต่ละปัจจัย ของปี งบประมาณ 2560 ผลการคานวณปัจจัยแสดง
ดังตารางที่ 3 ซึ่ งมีอตั ราความสอดคล้อง เท่ากับ 0.07 อยู่ในช่วง
ที่ ย อมรั บ ได้ คื อ ค่ า ความสอดคล้ อ งจะต้ อ งไม่ เ กิ น 0.1
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ผู ้วิ จัย พัฒ นาระบบในการค านวณคะแนนตามกระบวนการ
ลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ตัวอย่างหน้าจอแสดงดังภาพที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลการคานวณปัจจัยในการพิจารณา
เกณฑ์ ปัจจัยกำรพิจำรณำ
ร้ อยละ
เหตุผลการซื้อ
29.39
ความเร่ งด่วน
19.99
ผลการลงทุน
17.52
แผนเดิมปี ก่อน
17.39
ลักษณะความสาคัญ
11.00
การตอบสนอง
4.71
รวม
100.00
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ภำพที่ 5 การจัดการรายการแผนของผูด้ ูแลระบบ

ภำพที่ 6 การพิจารณาอนุมตั ิแผนงบประมาณ

ภำพที่ 3 หน้าจอบันทึกข้อมูลคะแนนและคานวณตาม
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
5.2 ผลกำรพัฒ นำเว็ บ แอปพลิ เคชั น ระบบสนั บ สนุ น กำร
ตัดสิ นใจกำรจัดสรรงบประมำณด้ วยเทคนิคกระบวนกำรลำดับ
ชั้นเชิงวิเครำะห์ แสดงตัวอย่างหน้าจอผลการพัฒนาดังภาพที่ 47

ภำพที่ 7 การเพิ่มรายการแผน
5.3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ
5.3.1 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการสนับสนุน
การตัดสิ นใจ โดยการเปรี ยบเทียบผลการอนุมตั ิรายการแผนใน
ปี งบประมาณ 2560 เทียบกับรายการแผนที่ แนะนาโดยระบบที่
พัฒนาขึ้น ผลการจัดเรี ยงข้อมูล พบว่ามีจานวนรายการที่ได้รับ
การอนุ มัติ จ านวน 891 จากรายการในแผนที่ เ สนอพิ จ ารณา
ทั้งหมด จานวน 964 รายการ ปี งบประมาณ 2560 ความถูกต้อง
ในการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญที่ได้รับการอนุมตั ิ 844 รายการ
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 94.73 และที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การอนุ มัติ จ านวน 47
รายการ คิดเป็ นร้อยละ 5.27 ดังตารางที่ 4

ภำพที่ 4 หน้าจอระบบการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญและการ
พิจารณาอนุมตั ิแผนของกลุ่มผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ
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งบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิแผนงบประมาณ
ให้ผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจได้สะดวกขึ้นการพัฒนาระบบ
และทดสอบระบบ พบว่าระบบสามารถจัดเรี ยงข้อมูลรายการ
แผนงบประมาณ ตามลาดับความสาคัญของปั จจัยความสาคัญ
สาหรับคณะกรรมและผูบ้ ริ หาร โดยมีการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
คณะกรรมการได้ทาการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทีละคู่ เพื่อ
หาน้ าหนักความสาคัญของแต่ละปัจจัย ของปี งบประมาณ 2560
รวม 6 ปัจจัย อัตราความสอดคล้อง มีค่าเท่ากับ 0.07 อยูใ่ นช่วงที่
ยอมรับได้ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งาน จานวน
30 คน พบว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบที่พฒั นาขึ้นใน
ระดับมากถึงมากที่สุด

ตำรำงที่ 4 ผลการวัดประสิ ทธิภาพการสนับสนุนการตัดสิ นใจ
รำยกำร
จำนวน ร้ อยละ
ยื่นเสนอพิจารณารวม
964
100.00
ไม่อนุมตั ิ
73
7.57
อนุมตั ิ
891
92.43
-ระบบแนะนาได้รับอนุมตั ิ
844
94.73
-ระบบแนะนาไม่ได้รับอนุมตั ิ
47
5.27
5.3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อระบบ โดย
การทดสอบและประเมิ นความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานโดยการ
เลื อกแบบเจาะจงจานวน 30 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร จานวน 9 คน และกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ระบบจานวน 21 คน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 5

เอกสำรอ้ำงอิง

ตำรำงที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบ
เปรี ยบเทียบกลุ่มคณะกรรมการบริ หารและผูใ้ ช้งานระบบ
รำยกำรประเมิน
ผู้ใช้ งำน
กรรมกำร
x̅ S.D. x̅ S.D.
1. ด้านความสามารถในการ
4.53 0.50 4.56 0.52
ทางานตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้
2. ด้านความสามารถในการ
4.49 0.46 4.30 0.62
ทางานของระบบ
3. ด้านรู ปแบบการนาเสนอ
4.45 0.53 4.36 0.63
4. ด้านความปลอดภัย
4.60 0.50 4.44 0.51
5. ความพึงพอใจโดยรวม
4.48 0.51 4.44 0.53
รวม
4.51 0.74 4.42 0.56
จากตารางที่ 5 สรุ ปผลความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบของคณะกรรมการและผู ้บ ริ หารเท่ า กั บ 4.42 ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.56 อยู่ ใ นระดับ มาก และของ
ผูใ้ ช้งานเท่ากับ 4.51 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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บทคัดย่อ

competitive advantage and reduce business costs. The

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นาซึ่ งมี ก าร
ก่ อสร้ างอย่ างต่ อเนื่ อง ธุ รกิ จวัสดุ ค้าวัสดุ ก่อสร้ างจึ งเป็ น
ธุรกิจหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ เนื่องจาก
จานวนลูกค้ าที่ มีปริ มาณมาก ประกอบกับสิ นค้ าที่ ขายมี
ความใกล้ เคียงกัน ราคาและคุณภาพใกล้ เคียงกัน ทาให้ การ
แข่ งขันนั้นสูง การบูรณาการระบบสารสนเทศจะช่ วยสร้ าง
ความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขันและช่ วยลดต้ นทุนให้ แก่
ธุรกิจได้ ผู้วิจัยจึ งได้ นาระบบวางแผนทรั พยากร ซึ่ งเหมาะ
กับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง เข้ ามาพัฒนาปรั บแต่ งเพิ่มเติ ม
และประยุกต์ ใช้ กับธุรกิจวัสดุก่อสร้ างรายย่ อยแห่ งหนึ่งใน
ประเทศไทยที่มีเป็ นรู ปแบบเดิม ซึ่ งกาลังประสบปั ญหาใน
ด้ านการจัดการคลังสิ นค้ า โดยมีการออกแบบกระบวนการ
ธุรกิจใหม่ ให้ รองรั บกับการนาระบบวางแผนทรั พยากรเข้ า
มาใช้ งานและสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
คาสาคัญ: ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร, ธุรกิจค้าวัสดุ
ก่อสร้างขนาดเล็ก, ระบบวางแผนทรัพยากร
สาหรับธุรกิจขนาดเล็ก

researcher brings an enterprise resource planning
system to develop and apply with a small traditional
construction material business that is facing the
inefficient inventory management. This research aims
to improve the business process to conform to the
enterprise resource planning system.
Keywords: Enterprise Resource Planning System,
Small Construction Material Business,
ERP for small business

1. บทนา
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งจัด เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ส าคัญ ในการ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศเนื่ อ งจาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนาทาให้ความเจริ ญ
เริ่ ม แผ่ ข ยายจากในเมื อ งไปยัง พื้ น ที่ เ ขตปริ ม ณฑลและ
ต่ า งจัง หวัด เป็ นจานวนมาก จากการวิ จัย กรุ ง ศรี ได้ช้ ี ว่ า
ธุ ร กิ จ รั บเหมาก่ อสร้ า งในประเทศมี สั ดส่ ว นเฉลี่ ย 8.4%
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) [1] ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การจ้า งงานและมี ค วาม
เชื่ อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย หนึ่ งในนั้นคือ
ธุ รกิจวัสดุก่อสร้างที่มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องตาม
ไปด้วยเช่นกัน ทาให้ภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
ในตลาด มีค่อนข้างสู ง ทั้งจากกลุ่มธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุ
ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น Home Center ร้ า นค้า วัส ดุ ก่ อ สร้ า งตาม
ชุมชนและจากกลุ่มร้านค้าเฉพาะอย่าง เนื่ องด้วยธุ รกิจค้า
วัสดุก่อสร้างนั้นมีจานวนลูกค้าที่มีปริ มาณมาก ประกอบ
กับ สิ น ค้า ที่ ข ายมี ค วามใกล้เ คี ย งกัน ราคาและคุ ณ ภาพ

Abstract
Thailand is a developing country that has
continuously constructed. The construction business
is an important industry that drives economy and
society of Thailand. However, the construction
material business has many consumers and the
products are similar price and quality. It makes the
business completion high. The integration of
information will help the business to create the
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ใกล้เคียงกัน ทาให้การแข่งขันนั้นสู งขึ้นไปด้วย การบูรณา
การระบบสารสนเทศจะช่วยสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันและช่วยลดต้นทุนให้แก่ธุรกิจได้
ปั จจุบนั โลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว
อย่างยิ่ง ซึ่ งเทคโนโลยีได้เข้ามามี บทบาทในธุ รกิ จต่างๆ
เป็ นจ านวนมาก ช่ ว ยสร้ า งโอกาสทางการค้ า ให้ แ ก่
ผู ้ ป ระกอบการในแต่ ล ะประเทศ ท าให้ ลู ก ค้ า และ
ผูป้ ระกอบการเข้า ถึ ง กัน ได้ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ลดต้น ทุ น ในการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย
ช่องทาง โดยเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่ช่วยในด้านการบูรณา
การระบบสารสนเทศและการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน
ภายในองค์กรที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก คือระบบ
วางแผนทรัพยากร ซึ่ งมีส่วนช่วยให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยุทธ์และช่วยสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ [2] นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ช่ ว ยให้
ผู ้ใ ช้ง านสามารถเข้า ถึ ง ได้อ ย่ า ง Real-time [3] อี ก ด้ว ย
ผูว้ ิจยั จึงได้นาระบบวางแผนทรัพยากรซึ่ งเหมาะกับธุ รกิจ
ขนาดเล็กถึงกลาง เข้า มาพัฒนาปรับแต่งและประยุกต์ใช้
กับธุรกิจวัสดุก่อสร้างรายย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มี
เป็ นรู ปแบบเดิม ซึ่ งกาลังประสบปั ญหาในด้านการจัดการ
คลัง สิ น ค้า เนื่ อ งจากพื้ น ที่ จัด เก็ บ สิ น ค้า มี จ ากัด ท าให้
ลักษณะการเก็บสิ นค้านั้นเป็ นชั้นวางค้นหายากหรื อบางที
หาสิ นค้าไม่พบ ซึ่งปัญหาพวกนี้นามาซึ่ งต้นทุนในการเก็บ
ดูแลสิ นค้าจานวนมาก นอกจากนี้การทางานส่วนมากยังคง
เป็ นการออกเอกสารต่างๆยังมีการออกนอกระบบ ทาให้
บางครั้ งการค้นหาเอกสารเป็ นไปด้วยความลาบากและ
ข้อ มู ล ขาดความถู ก ต้อ ง โดยผู ้วิ จัย ได้มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล
กระบวนการทางานปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน เพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานภายใน ลดงานที่
ซ้ าซ้อน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและช่วยให้การทางาน
สะดวกมากยิ่งขึ้ น โดยมี การออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับการนาระบบวางแผนทรัพยากร
และแสดงเป็ น Swim lane มี ก ารออกแบบและพัฒ นา
ระบบวางแผนทรั พยากรให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน และทาการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ที่มีต่อระบบโดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ระบบวางแผนทรัพยากร
ป รี ช า แ ล ะ อุ ทั ย [4] ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า Enterprise
Resource Planning หมายถึ ง ระบบวางแผนทรั พ ยากร
ขององค์กร เป็ นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการ
ใช้ ท รั พ ยากรต่ า งๆขององค์ก ร โดยเป็ นการเชื่ อ มโยง
ระบบงานต่ างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่ อ ช่ วยให้ การ
วางแผนและบริ หารทรัพยากรขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ
ลดเวลาและขั้นตอนการทางาน
2.2 วิธีการวางแผนระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
Luvai F.Motiwalla และ Leff Thompson [5] ได้
กล่าวถึ งกลยุทธ์ในการอิมพลี เม้นต์ (Implement) ระบบ
วางแผนทรัพยากรธุ รกิจ โดยขั้นตอนในการอิมพลีเม้นต์
ระบบวางแผนทรัพยากรมี ดังนี้
2.2.1. Scope and commitment stage – เ ป็ น
ขั้น ตอนของการวางขอบเขตในการอิ ม พลี เ ม้น ต์ร ะบบ
วางแผนทรัพยากร
2.2.2 Analysis and design stage –ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเก็บความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน เพื่อนามาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบกับระบบ
ใหม่ที่จะนามาใช้งาน การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
ใหม่ รวมทั้งรายการที่ตอ้ งปรับแต่งระบบเพิ่มเติม
2.2.3 Acquisition and dvelopment stage -ขั้นตอน
การพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบและการทดสอบระบบ
ในฟังก์ชนั ที่ปรับแต่ง รวมถึงการการย้ายข้อมูลจากระบบ
เก่าไปสู่ระบบใหม่ (Migration data)
2.2.4 Implementation stage – ขั้นตอนในการติดตั้ง
ระบบ อบรมผูใ้ ช้งานเกี่ยวกับการใช้งานระบบ รวมถึงการ
ทดสอบระบบว่ า ใช้ง านได้จ ริ ง หรื อ ไม่ โ ดยจากนั้ น จะ
Parallel run ระบบใหม่ ควบคู่ ไ ปกั บ ระบบเก่ า เพื่ อ
ทดสอบว่าระบบใหม่ทางานได้ผลลัพธ์เหมือนระบบเก่ า
หรื อไม่ ก่อนจะเริ่ ม Single run คือยกเลิกการใช้งานระบบ
เก่าและย้ายมาใช้ระบบใหม่ระบบเดียว
2.2.5 Operation stage – การสนับสนุนในการแก้ไข
หรื อแนะนาเมื่ อเกิ ดปั ญหาในการใช้ระบบจากซัพพลาย
เออร์
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2.3 ระบบวางแผนทรั พยากร Microsoft Dynamics
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย

Business Central

วิธีการดาเนิ นการวิจยั จะยึดหลักทฤษฎี ERP Implement
Methodology ตามทฤษฎี ข อง Luvai F.Motiwalla และ

ระบบวางแผนทรัพยากร Microsoft Dynamics Business
Central เป็ นซอร์ ฟ แวร์ ข องบริ ษ ัท Microsoft ตัว หนึ่ ง ที่
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย ถูกพัฒนาด้วยภาษา AL เหมาะ
สาหรั บธุ รกิ จขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง โดยมี ฟังก์ชันการ
ท างานหลัก ดัง นี้ ฟั ง ก์ชัน การจัด การบัญ ชี ฟั ง ก์ ชัน การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคลอบคลุมในส่วนของการจัดซื้อ
สิ น ค้า การออกใบสั่ ง ขายและการส่ ง ของ การจัด การ
คลั ง สิ นค้ า ฟั งก์ ชั น การผลิ ต ซึ่ งจะช่ วยปรั บปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภาพห่ วงโซ่ อุ ป ทาน การส่ ง เสริ ม การขายและ
สามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ [6]

Leff Thompson [5]

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
3.1 กรอบแนวคิ ด การวิ จ ัย การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้
ท าการศึ กษากระบวนการการท างานของธุ ร กิ จ ค้า วัส ดุ
ก่ อ สร้ า งรายย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งในประเทศไทย และท าการ
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการเพื่อประยุกต์เข้ากับระบบ
วางแผนทรัพยากร แล้วทาการวิเคราะห์ส่วนที่ตอ้ งทาการ
ปรับปรุ งระบบ พัฒนา ทดสอบระบบและทาการสอนการ
ใช้งานระบบให้แก่ผใู ้ ช้งานพร้อมทั้งทาการสารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานโดยใช้แบบสอบถาม สามารถเขียนเป็ น
ภาพรวมได้ ดังนี้

2.4 การเขียนแผนผังกระบวนการทางานในองค์ กร

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพที่แสดงถึงลาดับ
ขั้น ตอนการท างานของอัล กอลิ ท่ ึ ม หรื อกระบวนการ
ทางาน ซึ่ งสัญลักษณ์ของ Flowchart จะแสดงถึงลักษณะ
การท างานต่ า งๆเชื่ อ มต่ อ กัน เป็ นล าดับ Flowchart ถู ก
ออกแบบมาเพื่อช่ วยให้เห็นภาพสิ่ งที่เกิ ดขึ้นและช่ วยให้
เข้า ใจกระบวนการท างานได้ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ เ ห็ น การ
เชื่อมโยงของข้อมูลและกระบวนนั้นๆ
2.5 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จ
วงเดือน,ธันยวัต, Jian และณัฐกานต์ [7] ได้วิเคราะห์
สาเหตุและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการวางระบบ
ERP พบว่าองค์ประกอบและทักษะของคณะทางานการ
วางแผนระบบมี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการวางระบบ
ว า ง แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ตั้ ง แ ต่ ก า ร เ ลื อ ก Vendor ที่ มี
ประสบการณ์ การวาง Gap Analysis การมี Requirement ที่
ชัดเจนตั้งแต่เริ่ มโครงการจะช่ วยให้การวางแผนในด้าน
เวลาและงบประมาณของโครงการมี ประสิ ทธิ ภาพ การ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการใช้งานระบบ
ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้การตระหนักถึงความสาคัญ
ของการน าระบบวางแผนทรั พ ยากรเข้า มาใช้ง าน การ
สนับสนุนของผูบ้ ริ หารและงบประมาณยังมีส่วนในการทา
ให้การนาระบบวางแผนทรัพยากรมาใช้สาเร็ จ [8]

ภาพที่ 2 วิธีการดาเนินการวิจยั
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การศึกษาที่มาของปั ญหา การกาหนดหัวข้อการ
วิ จัย ขอบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ บริ ษ ัท ดัง กล่ า วนี้ กาลัง
ประสบปั ญ หาในด้า นการจัด การคลัง สิ น ค้า เนื่ อ งจาก
สิ นค้าที่ขายนั้นมีหลากหลายประเภท พื้นที่จดั เก็บสิ นค้ามี
จากัด ค้นหาสิ นค้ายาก การออกเอกสารต่างๆยัง ทานอก
ระบบ ทาให้ผูบ้ ริ หารมีความคิดที่จะนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้งาน
3.3 ศึ กษากระบวนการดาเนิ นงานทางธุ ร กิ จ โดยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์
3.4 วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการทางธุ รกิ จเดิ ม
และแนวทางการแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาการทางานในปัจจุบนั
3.5 ออกแบบกระบวนการทางธุ รกิ จใหม่และแสดง
กระบวนการทางธุรกิจในรู ปแบบ swim lane
3.6 กาหนดหัวข้อปรับแต่งระบบ (Customization)
3.7 พัฒ นาระบบ หลัง จากได้ท าการก าหนดหั ว ข้อ
และออกแบบส่ วนของระบบที่ตอ้ งมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
แล้ว จากนั้นทาการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา C/AL เมื่อทา
การพัฒนาสาเร็ จแล้วต้องมีการทดสอบระบบเบื้องต้น ว่า
ส่ ว นที่ มี ก ารปรั บ แต่ ง นั้ นได้ พ ัฒ นาออกมาตามที่ ไ ด้
ออกแบบและสามารถทางานได้ถูกต้อง
3.8 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม คาถามในแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ได้แ ก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรรวม 10 ข้อ
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามรู ปแบบ Likert’s Scale หลั ง จากนั้ นน า
แบบสอบถามไปใช้งานและนามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
พื้ น ฐาน เช่ น ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตราฐาน
(S.D) ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนย่อย ขั้นตอนย่อย ถูกต้องมาก ใช้งานง่าย
กระบวนการ
เก่า
ใหม่
ขึ้น
ขึ้น
(จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน)
กระบวนการจัดซื้อ
8
7
4
2
กระบวนการรับสิ นค้า
7
6
3
2

3.2

กระบว นการบั น ทึ ก
เจ้าหนี้และการจ่ายเงิน

5

7

2

0

กระบวนการขายและ
การส่ งสิ นค้า

12

10

4

3

กระบว นการบั น ทึ ก
ลูกหนี้และรับ ชาระเงิน

7

9

2

0

Total

39

39

15

7

ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบกระบวนการดาเนินการเก่าและใหม่
4.1.1 กระบวนการจัดซื้ อ หลังการนาระบบเข้ามา

ใช้พบว่าช่วยลดขั้นตอนย่อย 1 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
สร้ างใบสั่งซื้ อ ช่ วยให้การทางานง่ายขึ้น 2 ขั้นตอนย่อย
ได้แ ก่ ขั้น ตอนการสร้ า งใบสั่ งซื้ อ และการพิ ม พ์ร ายงาน
ใบสั่งซื้อ
4.1.2 กระบวนการรับสิ นค้า หลังการนาระบบเข้า
มาใช้พบว่ามีข้นั ตอนย่อยลดลง 1 ขั้นตอน ได้แก่ การกรอก
รายละเอี ย ดการรั บ สิ น ค้า การท างานถู ก ต้อ งมากขึ้ น 3
ขั้น ตอน ได้แ ก่ ก ารอัพ เดทสต็ อ กสิ น ค้า และการกรอก
รายละเอียดการรับสิ นค้า รวมถึงการออกเอกสารรายงาน
การรับสิ นค้า
4.1.3 กระบวนการบัน ทึ ก เจ้า หนี้ แ ละการจ่ า ยเงิ น
หลังการนาระบบเข้ามาใช้พบว่าขั้นตอนย่อยเพิ่มขึ้นเป็ น 2
ขั้นตอน ได้แก่ การพิมพ์เอกสารใบสาคัญ และการพิมพ์
เอกสารใบสาคัญ จ่าย โดยกระบวนการใหม่จะช่ วยเพิ่ม
ความถูกต้องมากขึ้น 2 ขั้นตอนย่อย คือขั้นตอนการบันทึก
การตั้งเจ้าหนี้ (Purchase Invoice) และขั้นตอนการบันทึก
การจ่าย
4.1.4 กระบวนการบันทึกลูกหนี้ และการรั บชาระ
เงินหลังการนาระบบมาใช้พบว่าขั้นตอนการทางาน
เพิ่ ม ขึ้ น 2 ขั้น ตอนจากกระบวนการในปั จ จุ บัน ได้แ ก่
กระบวนการพิ มพ์ใบสาคัญ ขาย และกระบวนการพิมพ์
ใบส าคัญ รั บ โดยกระบวนการใหม่ น้ ี ช่ ว ยให้ ก ารท างาน
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 2 ขั้นตอน คือ การบันทึ กบัญชี ลูกหนี้
และขั้นตอนการบันทึกการรับชาระ

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการด าเนิ น งานด้า นกระบวนการทางธุ ร กิ จ
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ภาพที่ 3 Swim lane แสดงกระบวนการขายก่อนและหลังใช้ระบบวางแผนทรัพยากร

4.1.5 กระบวนการขายและการส่ งสิ นค้า จากภาพ

ที่ 3 จะเห็นได้ว่าภาพขวาเป็ นการทางานบนระบบวางแผน
ทรัพยากร หลังการนาระบบเข้ามาใช้พบว่าช่วยให้ข้นั ตอน
ลดลง 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสร้างรายงานจัดสิ นค้า
และขั้น ตอนการสร้ า งรายงานส่ ง ของรายวัน เนื่ อ งจาก
ระบบจะนาข้อมูลที่ผูง้ านกรอกในตอนที่สร้างรายการมา
ออกรายงานโดยไม่ตอ้ งทาการสร้างรายงานเองใหม่อีกครั้ง
ความถู ก ต้อ งมากขึ้ น 4 ขั้น ตอน ได้แ ก่ ขั้น ตอนการเช็ค
สต็ อ กสิ น ค้า เนื่ อ งจากข้อ มู ล สิ น ค้า บนระบบผ่ า นการ
ตรวจสอบก่ อนการบันทึ ก ขั้นตอนการบันทึ กใบสั่งขาย
เนื่ อ งจากระบบจะมี ก ารตรวจเช็ ค ข้อ มู ล กับ ข้อ มู ล หลัก
(Master Data) ขณะที่สร้าง หากไม่ถูกต้องระบบจะไม่ยอม
ให้บนั ทึกรายการต่อ ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารใบสั่งขาย
และขั้นตอนการบันทึกการส่ งสิ นค้า รายงานต่างๆมีความ
ถูกต้องมากขึ้นเนื่ องจากข้อมูลที่ นามาออกรายงานมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่ตอนบันทึกแล้ว
4.2 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อ
ระบบ ในด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม
นาเสนอเป็ นกราฟได้ ดังนี้

ภาพที่ 4 กราฟแสดงข้อมูลเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม

ภาพที่ 5 กราฟแสดงระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการสารวจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชายและจบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปที่สามารถ
ให้ขอ้ มูล รวมถึงระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย และปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง
และยังสามารถเปรี ยบเทียบการทางานในปั จจุบนั กับการ
ทางานใหม่ได้
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ระหว่างแผนกที่เกี่ ยวข้องกันมากยิ่งขึ้น บางขั้นตอนการ
ท างานไม่ ส ามารถข้ า มขั้น ตอนได้ ซึ่ งในทางปฏิ บัติ
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องวางแผนการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนในระบบมากกว่าเดิม ทาให้บางครั้งผูใ้ ช้งานรู ้สึก
ว่าการทางานแบบใหม่ยากกว่าการทางานแบบเดิม การใช้
ประโยชน์ จ ากระบบวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก รยัง ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ เนื่องจากผูใ้ ช้งาน
ยังไม่คุน้ เคยกับระบบ ดังนั้นจึงยังต้องการการสนับสนุน
การใช้งานระบบจากทางทีมที่ปรึ กษาระบบอยู่

สรุปผล
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก

ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

เอกสารอ้างอิง

ผูใ้ ช้งานระบบภายในบริ ษทั มีความพึงพอใจในการ
อบรมการใช้งานระบบอยูใ่ นระดับมาก ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่
ได้รั บ ความรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น หลัง เข้า รั บ การอบรมและใช้ ง าน
ระบบ ระบบสามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้งานได้โดย แต่เนื่องจากผูใ้ ช้งานเพิ่งเริ่ มใช้ระบบใหม่
ท าให้ ย งั ไม่ ส ามารถจดจ าขั้น ตอนทุก ขั้น ตอนบนระบบ
ใหม่ได้แม่นยา ทาให้ยงั ต้องใช้คู่มือควบคู่กบั การทางาน
บนระบบใหม่ อ ยู่ ท าให้ ก ารท างานโดยรวมยัง ไม่ เ ร็ ว
เท่ า ที่ ค วร ประกอบกับ งบประมาณในการ Implement
ระบบมี จ ากั ด ท าให้ ย ัง ไม่ ส ามารถใช้ ง านระบบได้
ครอบคลุมทุกฟังก์ชนั ที่ระบบมี
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บทคัดย่อ

Abstract

การรั กษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับแอปพลิเคชั น
ต้ องอาศัยเครื่ องมือที่มีความแม่ นยาในการตรวจสอบช่ อง
โหว่ ของแอปพลิเคชัน การวิจัยครั้ งนีเ้ ลือกใช้ เครื่ องมือใน
การตรวจสอบ ได้ แก่ Snyk และ OWASP ZAP ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือที่สามารถค้ นหาช่ องโหว่ ของแอปพลิเคชัน และ
ดาเนิ นการทดสอบกับแอปพลิเคชั นที่พัฒนาด้ วย Node.js
โดยเริ่ มจากการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งของช่ อ งโหว่ ที่อาจ
เกิดขึน้ ในแอปพลิเคชัน จากนั้นใช้ เครื่ องมือที่เลือกในการ
ตรวจสอบช่ องโหว่ สรุ ปผลที่ได้ จากการตรวจสอบแต่ ละ
เครื่ องมื อ และทาการเปรี ยบเที ยบเครื่ องมื อที่ ใช้ เพื่ อหา
เครื่ องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบช่ องโหว่ ได้ ตรงตาม
ความเสี่ ยงในเรื่ องของความปลอดภัยที่ได้ ทาการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือสามารถแสดง
ให้ เห็นได้ ว่า OWASP ZAP สามารถทาการค้ นหาช่ องโหว่
ของแอปพลิเคชั นที่พัฒนาด้ วย Node.js เช่ นเดียวกับ Snyk
เพราะทั้งสองเครื่ องมือสามารถตรวจสอบพบช่ องโหว่ คือ
Cross-Site Scripting สามารถบ่ งบอกได้ ว่ า Snyk และ
OWASP ZAP ต่ างเป็ นเครื่ องมื อ ที่ เ หมาะสมในการ
ตรวจสอบความปลอดภั ย แอปพลิ เ คชั น ที่ พั ฒ นาด้ ว ย
Node.js แต่ อ ย่ างไรก็ต ามทั้ ง สองเครื่ องมื อมี ร ายละเอียด
ของผลการตรวจสอบที่ แตกต่ างกัน ซึ่ ง หากต้ อ งการให้
แอปพลิ เ คชั นมี ค วามปลอดภั ย ควรใช้ เครื่ องมื อที่
หลากหลายและครอบคลุมในการทดสอบ
คาสาคัญ: ความปลอดภัย Node.js เครื่ องมือทดสอบความ
ปลอดภัย เว็บแอปพลิเคชัน

Security that is associated with applications
requires precision tools to detect application
vulnerabilities. This research uses penetration testing
tools such as Snyk and OWASP ZAP, a tool that can
identify application vulnerabilities and perform tests
on applications developed with Node.js. Beginning by
analyzing the risks of potential vulnerabilities in the
application and then use the selected tool to check for
the vulnerability. Summary of the results of each tool
inspection and compare the tools. In order to find a
suitable tool to detect the vulnerability in accordance
with the security risks that have been analyzed. The
results from the tool comparison can show that
OWASP ZAP is able to search for application
vulnerabilities developed with Node.js, just like Snyk,
because both tools can detect the vulnerability, crosssite. Scripting, too, can indicate that Snyk and
OWASP ZAP are the right tools for security checking
applications developed with Node.js. However, Snyk
and OWASP ZAP indicate the vulnerability results are
difference. Application ought to use several testing
tools and comprehensive vulnerability test.
Keyword: security, node.js, penetration testing tools,
web application.

1. บทนา
แอปพลิ เ คชั น ที่ ถู ก พัฒ นาควรมี ก ารจั ด การความ
ปลอดภัยของข้อมูล นักพัฒนาจะต้องสร้างแอปพลิเคชันที่
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มีความพร้อมในการใช้งานและสร้างความเชื่ อมัน่ ในการ
ใช้ง านด้ว ยการใช้ห ลักการของความปลอดภัย ต่ าง ๆ ที่
สามารถสร้ างความปลอดภัยให้กับข้อมูล เช่ น หลักการ
ข อ ง CIA ย่ อ ม า จ า ก Confidentiality, Integrity แ ล ะ
Availability ที่มุ่งเน้นที่ความสามารถในการรักษาความลับ
ของข้อ มู ล โดยผู ้ที่ มี สิ ท ธิ์ ในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล เท่ า นั้น ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง และผูท้ ี่มี
สิ ท ธิ์ ต้อ งสามารถเข้ า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ ต ลอดเวลา หากไม่
สามารถดาเนิ นการปกป้ องข้อมูล อาจเกิ ดการโจมตีผ่าน
ช่องโหว่ของระบบจากผูโ้ จมตีระบบ ทาให้แอปพลิเคชัน
เปิ ดเผยข้อมูล หรื อแก้ไขข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเสี ยหาย
ช่ องโหว่ถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ผูโ้ จมตี ระบบใช้เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการค้น หา จัด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการ
โจมตีระบบ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ปกปิ ด เปลี่ยนแปลง หรื อ
ทาลายข้อมูล ส่งผลให้แอปพลิเคชันมีความน่าเชื่อถือลดลง
ดัง นั้น ผูด้ ู แ ลระบบจึ ง จ าเป็ นท าการค้น หาช่ อ งโหว่ ข อง
ระบบเพื่อป้องกันการโจมตี ช่วยให้สามารถลดความเสี่ ยง
ในเรื่ อ งของการโดนโจมตี ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ ผู ้โ จมตี
ระบบใช้ในการหาผลประโยชน์
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบความปลอดภัย ใน
ปั จ จุ บันมี หลากหลายมากขึ้น การน าเครื่ องมื อ ต่างๆ มา
เปรี ย บเที ย บจะทาให้ สามารถทราบได้ว่าเครื่ อ งมื อใดมี
ความเหมาะสมในการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อช่วย
ในการตัด สิ น ใจในการเลื อกใช้เครื่ องมื อ ที่ จะใช้ใ นการ
ตรวจสอบความปลอดภัย โดยเครื่ องมือในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยจะต้องสามารถแสดงรายละเอียดของช่อง
โหว่ที่ตรวจสอบพบ เพื่อทาให้นักทดสอบหรื อนักพัฒนา
เข้า ใจถึ ง ช่ อ งโหว่ ที่ มี ภ ายในแอปพลิ เ คชัน ที่ ไ ด้ท าการ
ตรวจสอบความปลอดภัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาช่องโหว่ 10 อันดับที่ พบใน
แอปพลิเคชันมากที่สุด อ้างอิงจาก Open Web Application
Security Project [1] และช่องโหว่ที่ส่งผลกระทบเสี ยหาย
ต่อแอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js วิเคราะห์ความเสี่ ยง
จากช่ อ งโหว่ ข องแอปพลิ เ คชั น ที่ พ ัฒ นาด้ ว ย Node.js
จากนั้ น เปรี ย บเที ย บเครื่ องมื อ ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชันว่า เครื่ องมือใดสามารถค้นหา
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ช่ องโหว่ รายงานผลเกี่ ย วกับ ช่ องโหว่ที่พบ และมี ความ
เหมาะสมในการน ามาปรั บ ใช้ เพื่ อ ตรวจสอบความ
ปลอดภัยแอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js

2. หลักการและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ช่ องโหว่
ช่องโหว่ คือ ความไม่สมบูรณ์ที่ทาให้เกิดเป็ นจุดอ่อน
ของระบบที่สามารถใช้ประโยชน์ในการโจมตี เพื่อทาลาย
หรื อก่ อ กวนให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ ระบบ การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้
เลือกใช้ 10 อันดับช่องโหว่ และช่องโหว่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อแอปพลิเคชัน ซึ่งมีรายละเอียดของช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับ
แอปพลิเคชัน ดังนี้
1. Injection
Injection เกิ ดขึ้นเมื่ อผูโ้ จมตีระบบทาการส่ งชุ ดคาสั่ง
เพื่อให้เกิดการประมวลชุดคาสั่งปกติและชุดคาสั่งที่มาจาก
การแทรกชุดคาสั่งของผูโ้ จมตีระบบ ซึ่ งการโจมตีจะทาให้
มีการแปลส่วนของคาสั่งหรื อการ Query การโจมตีขอ้ มูลที่
สามารถหลอกหลวงให้แปลเป็ นคาสั่งที่ไม่ได้ต้ งั ใจหรื อ
สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. XML External Entities (XXE)
ข้อบกพร่ องนี้ เกิดขึ้นเมื่อข้อมูล XML มีการอ้างอิงไป
ยัง Entity ภายนอกและได้รับการประมวลผล
3. Cross-Site Scripting (XSS)
ข้อ บกพร่ อ ง XSS เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ครั้ งที่ แ อปพลิ เ คชัน มี
ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ในหน้ า เว็ บ ใหม่ โดยไม่ มี ก าร
ตรวจสอบความถูกต้องที่เหมาะสม โดย XSS อนุญาตให้ผู ้
ไม่หวังดี สั่งประมวลผลคาสั่งแบบสคริ ปต์ในเบราเซอร์
ของผู ้เ สี ย หายด้ ว ยการท าการขโมย (Hijack) โดยใช้
Session กาหนดค่าเว็บไซต์หรื อเปลี่ยนเส้นทางผูใ้ ช้งานไป
ยังเว็บไซต์ที่เป็ นอันตราย
4. Remote Code Execution (RCE)
เป็ นหนึ่งในช่องโหว่ที่อนั ตราย ผูไ้ ม่หวังดีสามารถใช้
ประโยชน์จากการที่ ผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลลงในไฟล์หรื อ
String และดาเนิ นการอนุ ญาตให้ผไู ้ ม่หวังดีเรี ยกใช้โค้ดที่
เป็ นอั น ตรายจากระยะไกลโดยผ่ า นเป้ า หมายที่ เ ป็ น
เครื อข่ายหรื อผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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5. Broken Access Control
ข้อจากัดในการพิสูจน์ตวั ตนผูใ้ ช้งานเป็ นการอนุ ญาต
ให้ทาโดยไม่บงั คับใช้อย่างถูกต้อง ผูไ้ ม่หวังดีสามารถใช้
ประโยชน์ขอ้ บกพร่ องเหล่านี้ เพื่อเข้าถึงฟังก์ชนั หรื อข้อมูล
ที่ไม่ได้รับอนุญาต
6. Using Components with Known Vulnerabilities
Component เ ช่ น libraries, frameworks แ ละ มอ ดู ล
ซอฟต์แวร์ ที่มีช่องโหว่อยูแ่ ล้ว ทาให้ผไู ้ ม่หวังดีโจมตีไปยัง
คอมโพเนนท์น้ นั และเรี ยกทางานโค้ดที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ ง
การทางานนั้นจะใช้สิทธิ์ เช่ นเดียวกับแอปพลิ เคชัน หาก
คอมโพเนนท์ ที่ มี ช่ อ งโหว่ ถู ก โจมตี จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ยหาย
7. Cross-Site Request Forgery (CSRF)
การโจมตี CSRF บัง คับ ให้ เ บราว์เ ซอร์ ข องผู ้ที่ เ ข้าสู่
ระบบส่ ง ค าขอ HTTP ปลอมรวมถึ ง คุ ก กี้ เซสชั น ของ
ผูใ้ ช้งานและข้อมูลการตรวจสอบอื่น ๆ ที่รวมโดยอัตโนมัติ
ไปยังเว็บแอปพลิเคชันที่มีช่องโหว่
2.2 Snyk
เครื่ องมื อ Snyk เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส ามารถใช้ ใ นการ
ตรวจสอบแอปพลิ เ คชั น ที่ พ ัฒ นาด้ว ย Node.js ซึ่ งการ
ตรวจสอบความปลอดภัยจะเป็ นการตรวจสอบซอร์ สโค้ด
ของแอปพลิเคชันที่ถูกจัดเก็บในแหล่งที่จดั เก็บซอร์ สโค้ด
(repository) ต่ า งๆ เช่ น npm, Docker และ GitHub ซึ่ ง
วิธีการตรวจสอบของเครื่ องมือ Snyk จะทาการตรวจสอบ
ซอร์ สโค้ด แล้วท าการเปรี ย บเที ย บจากฐานข้อ มู ล ความ
ปลอดภัย ของ Snyk (Vulnerability DB) การตรวจสอบ
เครื่ องมือ Synk จะเป็ นการทดสอบรู ปแบบของ White Box
การวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้วิธีการระบุ URL ของ GitHub ที่จดั เก็บ
ซอร์ สโค้ดของแอปพลิเคชัน เพื่อทาการตรวจสอบความ
ปลอดภัย Snyk จะทาหน้าที่ในการรับข้อมูลภาพรวมและ
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อหาช่องโหว่ มีการให้บริ การผ่าน
ทางเว็บไซต์และสั่งผ่านคาสั่ง (Command line interface :
CLI) [2]
2.3 OWASP ZAP
OWASP ZAP เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาเพื่ อ
ตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่ งเป็ นการทดสอบในรู ปแบบ
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ของ Black Box ผู ้ใ ช้ง านเครื่ อ งมื อ จะต้อ งระบุ ที่ อ ยู่ ข อง
เว็บไซต์ (URL) ที่ตอ้ งการการตรวจสอบ ในการวิจยั ครั้งนี้
มีการนา URL ของแอปพลิเคชันที่ตอ้ งการตรวจสอบช่อง
โหว่ มาใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบโดยเครื่ อ งมื อ OWASP ZAP
เครื่ องมือจะทาการสแกนช่องโหว่ และแสดงรายละเอียด
ของช่ อ งโหว่ ที่ ต รวจสอบพบ OWASP ZAP ช่ วยให้ พ บ
ช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน [3]
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Keyur Patel [4] ได้ท าการประเมิ น ช่ อ งโหว่ แ ละการ
ทดสอบการเจาะเพื่อการสื่ อสารที่ปลอดภัย โดยได้ทาการ
ส ารวจโดยใช้ เ ทคนิ ค Vulnerability Assessment and
Penetration Testing (VAPT) ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ก าร
ประเมิ น ความเสี่ ย งและทดสอบการเจาะระบบ โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ ส นับ สนุ น เทคนิ ค VAPT เช่ น NMAP, Burp
Suite, Acunetix และ Wireshark เป็ นต้น โดยอ้า งอิ ง ช่ อ ง
โหว่ ใ นการส ารวจจาก OWASP TOP 10 2017 จากการ
สารวจในปี 2560 ซึ่ งแสดงช่ องโหว่ที่พบ 10 อันดับแรก
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าในการประเมินช่อง
โหว่ ช่องโหว่ควรได้รับการเพิ่มแบบวันต่อวันเพื่อหาทาง
ป้องกันไม่ให้ถูกโจมตี และลดความเสี่ ยงจากการถูกโจมตี
เพื่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ VAPT มี ค วามหมายจะต้ อ งจั ด ล าดั บ
ความสาคัญและอธิ บายด้วยหมายเลข CVE ซึ่ งสามารถใช้
ประโยชน์จากการอ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม
Shweta Thakre [5] ได้ท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของ
เครื่ องมือต่าง ๆ ในตรวจจับกลไกการป้องกันที่ถูกนาไปใช้
ในเว็บแอปพลิเคชัน โดยทาการประเมินความปลอดภัยใน
แอปพลิ เคชันจาลอง มี การใช้เครื่ องมื อจานวนมาก เช่ น
WebInspect, Acunetix, NMAP และ Zed Attack Proxy เพื่อ
ค้นหาช่องโหว่จานวนมากในแอปพลิเคชัน จากการศึกษา
สามารถสรุ ป ได้ว่ า เครื่ อ งมื อ ทั้ง หมดไม่ ส ามารถค้น หา
ปั ญหาได้ในครั้งเดียว การประเมินแอปพลิเคชันที่เป็ นเว็บ
หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ควรเป็ นการผสมผสานระหว่างการ
ทดสอบอัต โนมัติ แ ละการทดสอบด้ว ยตนเอง ไม่ ค วร
มุ่งเน้นที่การตรวจสอบแต่ละประเภทเดียว
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1. การแบ่งเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิด แสดงในตาราง
ที่ 1 ซึ่ ง เป็ นการแบ่ ง เกณฑ์โ ดยอ้า งอิ ง จากจ านวนครั้ งที่
เกิ ดขึ้นในแต่ละรอบปี เรี ยงหมายเลขระดับตามรายการ
ระดับที่ 5 หมายความว่า มี โอกาสที่ จะเกิ ดสู งมาก จนถึง
ระดับที่ 1 หมายความว่า โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
ตารางที่ 1: ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ มุ่งเน้นไปที่ การเปรี ยบเที ยบเครื่ อ งมื อ
ตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิ เคชันที่พฒ
ั นาด้วย
Node.js ผู ้วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ทดสอบความปลอดภัย ถัดมาทาการประเมิ นความเสี่ ยง
ของช่องโหว่ จากนั้นนาเครื่ องมือทดสอบความปลอดภัย
มาใช้ท ดสอบแอปพลิ ชัน ซึ่ งแอปพลิ เ คชัน ที่ ใ ช้ใ นการ
ตรวจสอบ คือ ระบบไดอะเกม เป็ นแอปพลิเคชันที่พฒั นา
ด้วย Node.js เป็ นแอปพลิ เคชันประเภทสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่พฒั นาในรู ปแบบเกม เพื่อให้ผูใ้ ช้เรี ยนรู ้และฝึ กฝน
การคิ ด เชิ ง ตรรกะและการจัด ล าดับ ความคิ ด โดยระบบ
ไดอะเกมจะมีการใช้ฐานข้อมูล Firebase Cloud FireStore
ในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล การตรวจสอบความปลอดภัย จะ
นาไปสู่ การป้องกันช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน
และใช้เป็ นข้อมูลในการเลือกเครื่ องมือที่ช่วยอานวยความ
สะดวกและเหมาะสม
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นกับ
แอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js
2. ดาเนิ นการประเมินความเสี่ ยงโดยอาศัยช่องโหว่ที่
อาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js
3. ศึกษาเปรี ยบเทียบเครื่ องมือที่สามารถตรวจสอบช่อง
โหว่ของแอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js
4. ดาเนินการทดสอบตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้
เครื่ องมือ Snyk และ OWASP ZAP กับแอปพลิเคชันที่ใช้
เป็ นกรณี ศึกษา
5. เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละเครื่ องมือ
6. สรุ ปผลการดาเนินงานวิจยั
3.2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ นความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย ผูว้ ิจัยได้
พิ จ ารณาช่ อ งโหว่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แอปพลิ เ คชัน ผู ้โ จมตี
ระบบอาจใช้วิธีการโจมตีที่แตกต่างกันจาเป็ นต้องวิเคราะห์
ความเสี่ ยงของระบบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงในการ
โดนโจมตี จากผูโ้ จมตี ระบบ โดยแบ่งการประเมิ นความ
เสี่ ยงออกเป็ น 4 ส่วน [6] ดังต่อไปนี้

ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย

5

สู งมาก

4

สู ง

4 ครั้ง/ปี

3

ปานกลาง

3 ครั้ง/ปี

2

น้อย

2 ครั้ง/ปี

1

น้อยมาก

5 ครั้งขึ้นไป/ปี

ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

2. การแบ่งเกณฑ์ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ โดย
ใช้หลักการแบ่งเกณฑ์ตามความรุ นแรงของผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นของความเสี่ ยงนั้น ๆ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ (Impact)
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย
เกิดความสู ญหายต่อระบบ IT
ที่สาคัญทั้งหมดและเกิดความ
เสี ยหายอย่ า งมากต่ อ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล
เกิดความสู ญหายต่อระบบ IT
ที่สาคัญทั้งหมดและเกิดความ
เสี ยหายอย่ า งมากต่ อ ความ
ถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
ระบบมี ปั ญหาและมี ค วาม
เสี ยหายไม่มาก

5

สู งมาก

4

สู ง

3

ปานกลาง

2

น้อย

เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้

1

น้อยมาก

เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสาคัญ

จากตารางที่ 2 เกณฑ์ ถู ก แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ โดย
เรี ย งล าดับ จากระดับ 5 ส่ ง ผลกระทบเสี ย หายมากที่ สุ ด
หมายความว่า ระบบสารสนเทศถูกทาลายหรื อเกิดความ
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เสี ยหายขึ้น ไปจนถึงระดับที่ 1 ส่งผลกระทบที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายที่รุนแรงหรื อไม่สาคัญต่อระบบสารสนเทศ
หมายความว่ า เมื่ อ เกิ ด ผลกระทบในระดั บ นี้ ระบบ
สารสนเทศได้รับความเสี ยหายในส่ วนที่สามารถแก้ไขได้
และไม่มีส่วนสาคัญใดเสี ยหาย
3. ศึ ก ษาความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กับ แอปพลิ เ คชัน ที่
พัฒนาด้วย Node.js โดยประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้น
และประเมิ นความรุ นแรงผลกระทบ เพื่อประเมิ นความ
สอดคล้องโอกาสที่จะเกิดกับความรุ นแรงของผลกระทบ
ซึ่ งจะแสดงรายการความเสี่ ยง ระดับโอกาสที่จะเกิด และ
ระดับผลกระทบ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ระดับ
ระดับ
รหัส
ความเสี่ ยง
โอกาสที่ ผลกระทบ
จะเกิด
R01 Injection
R02
R03
R04
R05
R06
R07

XML External
Entities (XXE)
Cross-Site
Scripting (XSS)
Remote Code
Execution (RCE)
Broken Access
Control
Using Components
with Known
Vulnerabilities
Cross-Site Request
Forgery (CSRF)

5

4

3

4

2

5

2

4

1

5

2

3

1

5

NCCIT2020

มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับปานกลาง และยังส่ งผลกระทบที่
ส่ งผลเสี ยหายต่อข้อมูล แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันควร
ป้ อ งกัน ช่ อ งโหว่ ใ นเรื่ องของ Injection, XML External
Entities และ Cross-Site Scripting ก่อนเป็ นอันดับแรกของ
การรักษาความปลอดภัย

ภาพที่ 1: ผลการประเมินค่าความเสี่ยง

4. การเปรียบเทียบและผลทดสอบ
การเปรี ย บเที ย บเครื่ อ งมื อ Snyk และ OWASP ZAP
ผู ้วิ จัย ได้แ สดงผลการเปรี ยบเที ย บความสามารถของ
เครื่ องมือ 2 เครื่ องมือ โดยพิจารณาเพียงเฉพาะความเสี่ ยงที่
อาจเกิดกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในกรณี ศึกษานี้ เท่านั้น โดย
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถของเครื่ องมื อ แสดงดัง
ตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าเครื่ องมือ Synk สามารถตรวจสอบช่อง
โหว่ Reflected File Download (RFD) ได้ แต่ เ ครื่ องมื อ
OWASP ZAP ไม่สามารถตรวจสอบช่องโหว่ดงั กล่ าวได้
แต่อย่างไรก็ดีเครื่ องมือ OWASP ZAP สามารถตรวจสอบ
ช่องโหว่ Underprotected APIs, Broken Authentication and
Session Management และ Security Misconfiguration ได้
มากกว่าเครื่ องมือ Snyk
หลังจากเปรี ยบเทีย บความสามารถของเครื่ องมือแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ระบบไดอะเกมซึ่ ง เป็ นกรณี ศึ ก ษาในงานวิ จัย ครั้ งนี้ ซึ่ ง
ระบบไดอะเกมเป็ นแอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js ผล
การเปรี ย บเที ย บเครื่ อ งมื อ จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ าเครื่ อ งมื อ

4. การสรุ ปผลการประเมินความเสี่ ยงจะแสดงภาพรวม
ของความเสี่ ยงและกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงที่
ใช้บ่งบอกถึงควมเสี่ ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน ดังภาพ
ที่ 1 แสดงให้เห็นว่า Injection เป็ นช่องโหว่ที่มีความเสี่ ยงที่
มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด และส่ ง ผลกระทบมาก XML
External Entities และ Cross-Site Scripting เป็ นช่องโหว่ที่
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สามารถตรวจพบช่ องโหว่ใดบ้าง แสดงดังตารางที่ 5 ผล
การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไดอะเกมของแต่ละ
เครื่ องมือ
ตารางที่ 4: การเปรี ยบเทียบความสามารถของเครื่ องมือที่ใช้ในการ

ทดสอบนี้ จะทดสอบตามช่ อ งโหว่ ที่ไ ด้ทาการวิ เคราะห์
ความเสี่ ย งในตารางที่ 3 เท่ า นั้ น ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไดอะเกม จะแสดงใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไดอะเกม
OWASP
ช่องโหว่
Snyk
ZAP

ตรวจสอบช่องโหว่

ช่องโหว่

Snyk

NCCIT2020

OWASP
ZAP

Injection

Injection

XML External Entities
(XXE)

XML External Entities
(XXE)

Cross-Site Scripting (XSS)

Cross-Site Scripting (XSS)

Remote Code Execution
(RCE)

Remote Code Execution
(RCE)

Broken Access Control

Broken Access Control

Using Components with
Known Vulnerabilities
Cross-Site Request Forgery
(CSRF)
Reflected File Download
(RFD)

Using Components with
Known Vulnerabilities
Cross-Site Request Forgery
(CSRF)

2

2

4

จากตารางที่ 5 พบว่าทั้ง 2 เครื่ องมือตรวสอบพบช่อง
โหว่ XSS จ านวน 2 รายการเหมื อ นกั น นอกจากนี้
OWASP ZAP ยัง ตรวจสอบพบ CSRF อี ก จ านวน 4
รายการ แต่เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษารายละเอียดของผลการทดสอบ
ของระบบพบว่ามีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
เครื่ องมื อ Synk ตรวจสอบพบ XSS โดยแสดงถึ ง
ปั ญหาที่อาจถูกโจมตีดว้ ยวิธีการนี้ ได้ และยังแสดงผลว่า
เกิดการสาเหตุใด โดยผลที่เกิดขึ้นในกรณี ทดสอบ คือ เกิด
จากคอมโพเนนท์ของระบบนามาใช้งานมีช่องโหว่
ส่ วนเครื่ องมือ OWASP ZAP ตรวจสอบพบ XSS โดย
แจ้ง เตื อ นว่ า Header ของ HTTP ควรก าหนดให้ มี ก าร
ป้องกัน HTTP response header มีค่าเป็ น 1 ทั้งสองรายการ
นอกจากนี้ ในส่ ว นของ CSRF ควรก าหนดการป้ อ งกัน
CSFR ในฟอร์มของในเว็บไซต์ดว้ ย
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบของเครื่ องมื อ Snyk
และ OWASP ZAP มีส่วนที่เหมือนกัน คือ มีการแสดงผล

Information Exposure
Underprotected APIs
Broken Authentication and
Session Management
Security Misconfiguration
เครื่ องมื อ Snyk ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการตรวจสอบความ
ปลอดภัยผ่าน GitHub ในส่วนของเครื่ องมือ OWASP ZAP
ผูว้ ิจัยได้ทาการติ ดตั้งเครื่ องมื อ และเรี ย กการท างานโดย
ระบุ URL ของเว็บไซต์ระบบไดอะเกม ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้
ในการตรวจสอบความปลอดภัย นี้ มี ค วามแตกต่ า งกัน
กล่ า วคื อ เครื่ องมื อ Snyk จะเป็ นการตรวจสอบแบบ
Whitebox ซึ่ งทาการตรวจสอบที่ซอร์ สโค้ด แต่เครื่ องมือ
OWASP ZAP จะเป็ นการตรวจสอบแบบ Blackbox ซึ่ งทา
การตรวจสอบผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องระบบเท่ า นั้น โดยการ
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ซอร์ สโค้ดส่ วนที่พบเป็ นช่องโหว่ของระบบ สาเหตุ และ
วิธีการปรับปรุ งซอร์สโค้ดให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

NCCIT2020

ปลอดภัยของระบบไดอะเกมเท่านั้น ทาให้ไม่สามารถสรุ ป
ประสิ ทธิ ภาพทั้งหมดของแต่ละเครื่ องมือได้ ซึ่ งผูพ้ ฒ
ั นา
ซอฟต์แวร์ ควรตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นของแต่
ละระบบที่ มีความแตกต่างกันด้วย โดยผลการทดสอบใน
กรณี ศึกษานี้ พบว่า ทั้ง 2 เครื่ องมือสามารถตรวจสอบความ
ปลอดภัยแอปพลิ เคชันที่ พฒ
ั นาด้วย Node.js ได้ตรงตาม
ความเหมาะสมของความเสี่ ย งที่ ผูว้ ิ จัย ได้วิเ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง ทั้ง นี้ ผู ้วิ จัย ท าการส่ ง มอบผลการ
ตรวจสอบช่ อ งโหว่ ใ ห้กับนักพัฒ นาเพื่ อ ปรั บปรุ งระบบ
ไดอะเกมให้มีความปลอดภัย ในอนาคตผูว้ ิจยั มีแนวคิดที่
จะน าเครื่ อ งมื อ Snyk และ OWASP ZAP ไปปรั บ ใช้กับ
แอปพลิเคชันที่พฒั นาด้วย Node.js อื่นๆ ต่อไป

5. สรุปผลการดาเนินการ
การเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ ตรวจสอบความปลอดภัย ที่
เหมาะสมกับแอปพลิเคชันเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะช่วยให้
การพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น มี คุ ณ ภาพในเรื่ องของความ
ปลอดภัย การใช้เครื่ องมือที่สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่
ซับซ้อน ช่วยให้การตรวจสอบความปลอดภัยเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น นักพัฒนาสามารถตรวจสอบและปรั บปรุ ง แอป
พลิเคชันให้มีความปลอดภัยสู งขึ้น ในการวิจยั ครั้งนี้ดาเนิน
เปรี ยบเทียบเครื่ องมือตรววจสอบความปลอดภัยทั้งหมด 2
เครื่ องมือ ได้แก่ Snyk และ OWASP ZAP ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การตรวจสอบความปลอดภัย เหมื อ นกัน คื อ ทั้ง สอง
เครื่ องมือตรวจพบช่องโหว่ที่เป็ น Cross-Site Scripting แต่
พบรายละเอีย ดของช่ อ งโหว่ที่แ ตกต่างกัน ซึ่ ง เครื่ องมื อ
Snyk จะแสดงถึงถึงชื่ อคอมโพเนนท์ที่มีช่องโหว่ที่เป็ นที่
รู ้ จักอยู่แล้ว แต่ส่วน OWASP ZAP จะอธิ บายเพียงว่าพบ
ช่ องโหว่ที่เกิ ดขึ้น แต่ OWASP ZAP สามารถตรวจสอบ
การท างานของแอปพลิ เ คชั น ที่ เ สมื อ นการใช้ จ ริ งได้
มากกว่า เนื่องจากทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ระบบได้ถูก
ติ ด ตั้ง บนเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ล้ ว ซึ่ งสามารถสรุ ป ผลการ
เปรี ยบเทียบซอฟต์แวร์ ได้ว่า ทั้ง 2 เครื่ องมือไม่สามารถหา
ช่องโหว่ที่มีอยูภ่ ายในแอปพลิเคชันได้ครั้งเดียวเป็ นไปตาม
ผลการวิ จั ย [5] ที่ ก ล่ า วว่ า เครื่ องมื อ ตรวจสอบความ
ปลอดภัย เพีย งเครื่ องมื อเดี ยวไม่สามารถตรวจสอบช่ อง
โหว่ได้ท้ งั หมด และมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้หลายเครื่ องมือ
ในการตรวจสอบช่องโหว่
จากกรณี ศึกษาทาให้สามารถสรุ ปได้ว่าการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของเครื่ องมื อ Snyk และ OWASP ZAP มี
ความสามารถในการตรวจสอบช่องโหว่ที่แตกต่างกัน โดย
เครื่ อง Snyk จะช่วยให้นกั พัฒนาทราบถึงชื่อคอมโพเนนท์
ที่ มีช่องโหว่ ทาให้นักพัฒนาปรั บปรุ งคอมโพเนนท์เป็ น
เวอร์ชนั ใหม่หรื อเปลี่ยนคอมโพเนนท์ได้สะดวกขึ้น แต่ใน
กรณี ของ OWASP ZAP จะแสดงถึงซอร์สโค้ดที่พบปัญหา
ซึ่ งผูพ้ ฒ
ั นาสามารถปรั บปรุ งซอร์ สโค้ดให้ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น แต่เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการตรวจสอบความ
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บทคัดย่อ

modeling to find out the fallibility before developing

แผนภาพอีเวนท์ ดริ ฟเวนโพรเซสเชนมักถูกนามาใช้ ใน
ขั้นตอนการจัดทาแบบจาลองกระบวนการทางธุรกิจ และ
เนื่ องจากขั้นตอนดังกล่ าวอยู่ในช่ วงแรกของกระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งท าการทวนสอบ
แบบจาลองเพื่อหาจุดผิดพลาดก่ อนนาไปใช้ ในการเริ่ มต้ น
พัฒ นาระบบ งานวิจัยนีจ้ ึ งน าเสนอทางเลื อกในการทวน
สอบแผนภาพอีพีซีโดยใช้ คัลเลอร์ เพทริ เน็ต อย่ างไรก็ตาม
การเขียนคัลเลอร์ เพทริ เน็ตไม่ ง่ายนักเพราะต้ องมีทักษะใน
การใช้ สัญลักษณ์ และการเขียนโปรแกรมซีพีเอ็นเอ็มแอล
งานวิ จั ย นี ้น าเสนอเครื่ องมื อ อั ต โนมั ติ และกฎการ
แปลงส่ วนประกอบแผนภาพอี พีซี ไปเป็ นส่ วนประกอบ
ของคั ล เลอร์ เพทริ เน็ ต ทั้ ง หมด 9 กฎ โดยสนใจเฉพาะ
แผนภาพอี พี ซี ที่ ป ระกอบไปด้ วยสั ญ ลั ก ษณ์ เหตุ ก ารณ์
ฟั ง ก์ ชัน ทรั พ ยากรสารสนเทศ ตั วด าเนิ น การแอนด์ ตั ว
ดาเนิ น การออร์ ตั วดาเนิ น การเอ็กซ์ คลู ซิฟ ออร์ สายงาน
ควบคุ ม และสายงานสารสนเทศเท่ านั้ น ซึ่ ง เครื่ องมื อ
ดังกล่ าวได้ ใช้ กฎที่ ได้ กาหนดขึ ้น ทาการแปลงแผนภาพอี
พีซี เป็ นคั ลเลอร์ เพทริ เน็ต ให้ โดยอัต โนมัติ เพื่ อ น าไปใช้
ทวนสอบด้ วยซีพีเอ็นทูล
คาสาคัญ: อีเวนท์ดริ ฟเวนโพรเซสเชน คัลเลอร์เพทริ เน็ตส์
การทวนสอบ

the next process. This paper presents an alternative
to verify business process model by using Colored
Petri Nets. Nevertheless, Colored Petri Nets model is
not easy to develop as CPN modeling knowledge and
CPN ML programming skill are required.
This paper proposed an automatic tool and rules
for transforming an Event-driven process chain
diagram to a Colored Petri Nets. Focused on Eventdriven process chain elements that consist of Event,
Function, Information Resource, AND Operator, OR
Operator, XOR Operator, Information Flow and
Control Flow. Additionally, there are 9 rules for
transforming the component of Event-driven process
chain diagram to be the component of Colored Petri
Nets. The developed system automatically converts
Event-driven process chain diagram to Colored Petri
nets model which can be verified by the CPN tool by
adopting the rules.
Keywords: Event Driven Process Chain,
Verification, Colored Petri Nets.

1. บทนา
แผนภาพอีเวนท์ดริ ฟเวนโพรเซสเชนหรื ออีพีซี (Eventdriven Process Chain: EPC) [1] เป็ น แผน ภาพที่ ได้ รั บ
ความนิ ยมนามาใช้ในการออกแบบและจัดทาแบบจาลอง
กระบวนการทางธุ รกิ จ (Business Process Modeling) เพื่อ
ใช้อ ธิ บ ายถึ ง กระบวนการท างานทางธุ รกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
รู ป แบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow) และ
เนื่ อ งจากขั้น ตอนการออกแบบและจัด ท าแบบจ าลอง
กระบวนการทางธุ รกิ จ เป็ นขั้น ตอนที่ อยู่ในช่ วงต้น ของ

Abstract
An Event-driven process chain diagram is used to
design business process model for describing the
workflow process in business. Since the business
process design and modeling are conducted in the
early state of software development process, it is
important to verify the accuracy of business process
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กระบวนการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ (Software Development
Process) [2] จึ ง ควรที่ จ ะต้อ งท าการทวนสอบแผนภาพ
ก่อนที่จะนาไปใช้งานว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่ องจาก
การออกแบบหรื อ ไม่ รวมถึ ง แบบจ าลองกระบวนการ
ธุ รกิ จที่ ได้ถูกต้องตามความต้องการหลักหรื อไม่อย่างไร
หนึ่งในตัวเลือกในการทวนสอบความถูกต้องของอีพีซีคือ
การจ าลองการท างานด้วยคัล เลอร์ เพทริ เน็ ต ส์ (Colored
Petri Nets) [3] ผ่านเครื่ องมือซีพีเอ็นทูล (CPN tools) [4]
คัลเลอร์ เพทริ เน็ตส์ เป็ นแผนภาพที่ ใช้ภาษาเชิ งรู ปนัย
(Formal Language) [5,6] มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการ
นามาใช้ในการจาลองพฤติกรรมการทางานและใช้อธิ บาย
ถึงทิศทางการไหลของกระบวนการการทางานของระบบ
ได้เป็ นอย่างดี [7] ซึ่ งสอดคล้องกับลักษณะของอีพีซีที่เป็ น
แผนภาพที่แสดงถึงทิศทางการไหลกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Workflows)
ที่ ผ่านมามี ห ลายงานวิจัยที่ น าเสนอวิ ธีการทวนสอบ
แผนภาพอีพีซี ทั้งการนาเสนอวิธีการทวนสอบแผนภาพอี
พีซีโดยใช้เพทริ เน็ตส์ปกติ ทั้งการนาเสนอวิธีการทวนสอบ
แผนภาพอี พีซีที่มีความซับซ้อนทางลอจิกมากยิ่งขึ้นด้วย
การใช้คลั เลอร์ เพทริ เน็ตส์ [8] และงานวิจัยที่ ได้นาเสนอ
ทางเลื อกในการทวนสอบแผนภาพอี พีซีด้วยการใช้ไทม์
เพทริ เน็ตส์ (Time Petri Nets) และไทม์ออโตมาตา (Timed
Automata) [9] ซึ่ งจากหลากหลายงานวิจยั ที่ได้นาเสนอมา
นั้นยังไม่มีงานวิจยั ใดที่นาเสนอกฏการแปลงที่ครอบคลุม
ทุกส่ วนประกอบพื้น ฐานของแผนภาพอี พีซี และยังไม่มี
งานวิ จัย ใดที่ น าเสนอเครื่ อ งมื อ อัต โนมัติ ใ นการแปลง
แผนภาพอีพีซีไปเป็ นคัลเลอร์ เพทริ เน็ตส์ เพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ในการทวนสอบความถูกต้องของแผนภาพอีพีซี
ผ่านการจาลองการทางานในเครื่ องมือซีพีเอ็นทูลได้
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งานวิจัยนี้ จึ งน าเสนอกฎในการแปลงแผนภาพ และ
นาเสนอเครื่ องมืออัตโนมัติในการแปลงแผนภาพอี พีซีไป
เป็ นคัลเลอร์ เพทริ เน็ตส์ และนาแผนภาพที่ได้หลังจากการ
แปลงมาเข้าสู่ ซีพีเอ็นทูล เพื่อจาลองการทางานและทวน
สอบความถูกต้องของแผนภาพอีพีซีที่สร้างไว้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แผนภาพอีเวนท์ ดริฟเวนโพรเซสเชน
แผนภาพอีเวนท์ด ริ ฟ เวนโพรเซสเชนหรื อ อี พี ซี เป็ น
ภาษาเชิ งสั ญ ลักษณ์ ที่ ใช้ในการอธิ บ ายกระบวนการทาง
ธุรกิจในลักษณะกราฟิ ก (Graphical Business Process) ถูก
คิดค้นขึ้ นในช่ วงปี ค.ศ. 1992 โดย ออกัส วิลเฮลม เซี ยร์
(August Wilhelm Scheer) โดยแผนภาพอีพีซีเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ ถู กคิ ด ค้น วิจัย และพัฒ นาขึ้ น ภายใต้โครงการชื่ อ อาริ ส
(ARIS: Architecture of Integrated Information Systems)
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาแผนภาพอีพีซี เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ที่ น ามาใช้ในส าหรั บ การอธิ บ ายขั้น ตอนการท างานทาง
ธุรกิจของระบบ จากกิจกรรมหนึ่ งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ ง
ในลักษณะการไหลของกระบวนการ โดยเน้น ให้ ทุกคน
สามารถทาความเข้าใจกระบวนการทางานทางธุรกิจได้ง่าย
ยิ่งขึ้น และไม่ยึดติดกับรู ปแบบที่เป็ นข้อความทางการมาก
จนเกินไป
ปั จ จุ บัน มี ห ลายเครื่ อ งมื อ ที่ ส นับ สนุ น การออกแบบ
แบบจ าลองกระบวนการทางธุ ร กิ จ ด้วยสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
แผนภาพอีพีซี เช่น เครื่ องมือวิสิโอ (Visio) เครื่ องมืออาริ ส
เอ็ก เพรส (Aris Express) หรื อ เครื่ อ งมื อ วิ ช วลพาราไดม์
(Visual Paradigm) โดยในงานวิจยั นี้ จะอ้างอิ งสั ญ ลักษณ์
ตามแบบของเครื่ องมือวิชวลพาราไดม์เท่านั้น [10]
สั ญ ลักษณ์ ส่วนประกอบพื้ น ฐานของแผนภาพอี พี ซี
แสดงดังภาพที่ 1 ประกอบไปด้วย
- เหตุการณ์ (Event) แสดงถึงสถานะของฟั งก์ชัน โดย
จะเป็ นได้ท้ ัง สถานะตั้ง ต้น ก่ อ นกระบวนการ หรื อ เป็ น
สถานะที่เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังผ่านกระบวนการแล้ว
- ฟั งก์ชัน (Function) แสดงถึ งกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ น
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะตั้งต้นไปสู่ สถานะ
ที่เป็ นผลลัพธ์

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ส่วนประกอบพื้นฐานในแผนภาพอีพีซี [10]
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- ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource) แสดง
ถึงอ็อบเจกต์ที่สามารถนามาป้ อนเป็ นข้อมูลนาเข้า (Input
data) ที่ใช้ในการทางานของฟังก์ชัน หรื ออ็อบเจกต์ขอ้ มูล
นาออก (Output data) ที่เป็ นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการทางาน
ฟังก์ชนั นั้น
- ตั วด าเนิ น ก าร แ อ น ด์ (AND Operator) ใช้ เป็ น
สั ญ ลักษณ์ ในการควบคุ ม การไหลของกระบวนการใน
ลักษณะการกระจาย (Split) ออกจะต้องทางานไปพร้อมๆ
กัน (Concurrent) หรื อ ใช้เชื่ อ มต่ อ (Join) กระบวนการที่
ทางานพร้อมกันอยู่
- ตัวด าเนิ น การเอ็กซ์ ค ลูซิ ฟ ออร์ (XOR Operator) ใช้
เป็ นสัญลักษณ์ในการควบคุมการไหลของกระบวนการใน
ลักษณะการกระจายออกจะเลือกทางานในเส้นทางใดทาง
หนึ่ งเท่ านั้น (Conflict) หรื อใช้เชื่ อ มต่อ กระบวนการที่ มี
เส้นทางทางานอยูเ่ พียงเส้นเดียวเท่านั้น
- ตัวดาเนิ นการออร์ (OR Operator) ใช้เป็ นสัญลักษณ์
ในการควบคุมการไหลของกระบวนการในลัก ษณะการ
กระจายออกจะท างานได้ม ากกว่ า 1 เส้ น ทาง หรื อ ใช้
เชื่ อ มต่ อ กระบวนการที่ มี เส้ น ทางท างานอยู่อ ย่างน้ อ ย 1
เส้นทาง
- สายงานควบคุม (Control Flow) ใช้เป็ นเส้นเชื่ อมต่อ
ระหว่างเหตุการณ์ ฟังก์ชนั และตัวดาเนินการเข้าด้วยกัน
- สายงานสารสนเทศ (Information Flow) ใช้เป็ นเส้น
เชื่ อมต่อ ระหว่างฟั งก์ชันและทรั พยากรสารสนเทศ ทั้งที่
เป็ นข้อมูลเข้าและข้อมูลออก
ข้อกาหนดพื้นฐานแผนภาพอีพีซีคือส่ วนเริ่ มต้นและ
ส่วนสิ้นสุ ดจะแทนด้วยสัญลักษณ์เหตุการณ์เท่านั้น
2.2 คัลเลอร์ เพทริเน็ตส์
เพทริ เน็ตส์ เป็ นภาษาเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจาลอง
การท างานและออกแบบระบบการท างานแบบกระจาย
(Distributed System) ระบ บ การท างาน แบ บ พ้ อ งกั น
(Concurrent System) หรื อ ระบบการท างานแบบขนาน
(Parallel System) ประกอบไปด้วยเพลส (Place) ทรานซิ
ชัน (Transition) อาร์ก (Arc) และโทเค็น (Token)
คัลเลอร์ เพทริ เน็ต ส์ ห รื อ ซี พี เอ็น (CPN) คิดค้นขึ้น ใน
ค.ศ. 1996 โดย เคิร์ท เจนเซน (Kurt Jensen) ทาการพัฒนา
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ขีดความสามารถของเพทริ เน็ตส์ แบบดั้งเดิ มให้ สามารถ
อธิ บายพฤติ กรรมของระบบที่ มีความซับซ้อนได้ม ากขึ้น
โดยเพิ่มคุณสมบัติที่เรี ยกว่าคัลเลอร์ เซ็ต (Colored Set) เพื่อ
ใช้เป็ นตัวจัดการการกาหนดค่าข้อมูลและชนิดข้อมูลให้กบั
โทเค็ น ก าหนดอ็ อ บเจกต์ ข้ อ มู ล ชนิ ด ของเพลส และ
เงื่อนไขข้อบังคับให้กบั ทรานซิ ชันได้ การกาหนดข้อมูล
และเงื่ อ นไขเหล่ า นี้ อาศัย ภาษาโปรแกรมช่ ว ยอธิ บ าย
เงื่อนไขการทางานบนทรานซิ ชนั หรื ออาร์ ก โดยเครื่ องมือ
เช่นซีพีเอ็นทูลใช้ภาษาซีพีเอ็นเอ็มแอล (CPN ML)
2.3 ซีพเี อ็นทูล
ซีพีเอ็นทูลเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข จาลอง
การท างาน วิเคราะห์ และตรวจสอบคัล เลอร์ เพทริ เน็ ต ส์
ตรวจสอบไวยากรณ์ ซึ่ งหากมี ข้อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น จะมี
ข้อความแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดนั้นใกล้กบั ตาแหน่ง
ที่ เกิ ดข้อผิด พลาด โดยการตรวจสอบไวยากรณ์ แ ละการ
สร้างคัลเลอร์เพทริ เน็ตส์จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน นัน่ หมายถึง
ซี พี เ อ็ น ทู ล สามารถท าการประมวลผลบางส่ ว นของ
แผนภาพของคัลเลอร์ เพทริ เน็ตส์ได้ ทั้งยังมีฟังก์ชนั ในการ
วิเคราะห์ปริ ภูมิสถานะของคัลเลอร์เพทริ เน็ตส์ เช่น การติด
ตาย (Dead Transition) และความคงอยู่ (Live Transition)

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การแปลงแผนภาพอี พี ซี เป็ นคั ล เลอร์ เพทริ เน็ ต ส์
เพื่ อที่ จะน าไปใช้ จาลองการทวนสอบแผนภาพ ผูว้ ิ จัยได้
แบ่งขั้นตอนวิธีการดาเนิ นงานวิจยั ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดัง
แสดงในภาพที่ 2
3.1 นาเข้ าไฟล์แผนภาพอีเวนท์ ดริฟเวนโพรเซสเชน
ขั้นตอนนี้จะเป็ นการโหลดข้อมูลแผนภาพอีพีซีเข้ามาสู่
เครื่ องมื อแปลง โดยแผนภาพจะถูกจัดเก็บ อยู่ในรู ปแบบ
ของไฟล์เอกซ์เอ็มแอลที่มีโครงสร้าง (XML Schema) [11]
ตามรู ปแบบที่ ไ ด้ จ ากเครื่ องมื อ วิ ช วลพาราไดม์ โดย
แผนภาพอีพีซีที่นาเข้ามาจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ในการระบุขอ้ มูลอาทิ ส่วนประกอบหลัก และเส้นเชื่อมต่อ
แต่ละส่วนประกอบ
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Nets” โดย W. Paakbua [14] น ามาทดลองต่อยอดจนเกิ ด
เป็ นกฏที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย นี้ ตามตารางที่ 1 แสดงกฏการ
แปลงอีพีซีเป็ นคัลเลอร์เพทริ เน็ตส์ท้งั 9 ข้อ
ตารางที่ 1 กฏการแปลงอีพีซีเป็ นคัลเลอร์เพทริ เน็ตส์
ลาดับ
อีพีซี
คัลเลอร์เพทริ เน็ต
1
2
3
ภาพที่ 2 ภาพรวมขั้นตอนวิธีการแปลงแผนภาพ
3.2 สกัดแต่ ละส่ วนประกอบของแผนภาพอีเวนท์ ดริฟ
เวนโพรเซสเชน
ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นขั้น ตอนของการตรวจสอบและ
สกัดแต่ละส่วนประกอบแผนภาพอีพีซี โดนอ่านไฟล์เอกซ์
เอ็มแอลที่ ได้นาเข้า จากนั้นจะใช้ JAXB Library [12] ใน
โปรแกรมภาษาจาวามาช่ วยในการสกัด และแปลงไฟล์
แล้วจึงจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบอ็อบเจกต์เพื่อนาไปใช้งาน
3.3 แปลงแต่ ละส่ วนประกอบของแผนภาพอีเวนท์ ดริฟ
เวนโพรเซสเชนด้ วยกฎการแปลงที่สร้ างขึน้
ในการแปลงส่ วนประกอบของแผนภาพอี พีซีเป็ นคัล
เลอร์ เพทริ เน็ตนั้นจะใช้กฎที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคัลเลอร์ เพทริ เน็ต และทาการ
สร้างกฎจากหลักพื้นฐานของคัลเลอร์เพทริ เน็ต 2 ข้อคือ
- การกระทาที่ จะทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงจะทา
ในทรานซิชนั เท่านั้น
- คัล เลอร์ เพทริ เน็ ต ไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ เพลสกับ
เพลส หรื อ ทรานซิชนั กันทรานซิชนั ได้
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นากฏการแปลงตัวดาเนินการแอนด์แบบ
กระจาย และตัวดาเนิ นการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ แบบกระจาย
เฉพาะกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดเงื่ อ นไข (Condition) จาก
เอกสารอ้ า งอิ ง ที่ 1 มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ส่ ว นกฏการแปลง
สัญลักษณ์ตวั ดาเนินการออร์ แบบเชื่อมต่อได้ดดั แปลงจาก
งานวิจยั เรื่ อง “Transforming YAWL Workflows into Petri

4

5

6

7

8
9
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1) กฏการแปลงเหตุการณ์ สัญลักษณ์ เหตุการณ์ จะ
เป็ นได้ท้ ังจุ ด เริ่ ม ต้น จุ ด สิ้ น สุ ด หรื อ อยู่ใ นกระบวนการ
ภายในแผนภาพ เพื่อบอกถึงสถานะที่เกิดขึ้น ดังนั้นจะถูก
แปลงไปเป็ นเพลส
2) กฏการแปลงฟังก์ชนั สัญลักษณ์ฟังก์ชนั เป็ นสิ่ งที่
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางานที่เกิดขึ้น ดังนั้นจะถูก
แปลงไปทรานสิ ชนั
3) กฏการแปลงตัวด าเนิ นการแอนด์แบบกระจาย
ซึ่ งแสดงถึงการกระจายการทางานและการไหลข้อมูลจะ
ออกไปพร้อมกัน ดังนั้นจะถูกแปลงเป็ น เพลสต่อกับอาร์ ค
พุ่งออกต่อกับทรานสิ ชัน และ ทรานสิ ชันต่อกับอาร์ คพุ่ง
ออกสองเส้น โดยแต่ละเส้นต่อกับเพลส
4) กฏการแปลงตัวดาเนิ นการแอนด์แบบเชื่ อมต่อ
ซึ่ งแสดงการเชื่ อมต่อโฟวล์ของกระบวนการทางานที่ พุ่ง
เข้าพร้ อ มๆ กัน ดัง นั้ นจะถู ก แปลงเป็ นเพลสสองด้า น
เชื่ อมต่อกับทรานสิ ชัน และ ทรานสิ ชันจะต่อกับอาร์ คพุ่ง
ออกต่อกับเพลส
5) กฏการแปลงตัวดาเนิ นการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ แบบ
กระจาย ซึ่ งแสดงถึงการกระจายการทางานการไหลข้อมูล
จะไปได้เพี ย งทิ ศ ทางเดี ย วเท่ า นั้ น ทั้ง นี้ กฏการแปลงที่
พัฒนาขึ้นแบ่งออกได้ 2 รู ปแบบคือแบบกาหนดเงื่อนไข
และแบบไม่ ก าหนดเงื่ อ นไข โดยหากมี เงื่ อ นไขระบุ
เงื่อนไขจะถูกแปลงไปเป็ นคาสั่งภาษาซีพีเอ็นเอ็มแอล เพื่อ
ใช้เป็ นส่ วนตัดสิ นใจในการกาหนดทิ ศทางการไหลของ
กระบวนการ ส่วนกรณี แบบไม่กาหนดเงื่อนไข ทิศทางการ
ไหลของกระบวนการที่ได้จะเป็ นไปแบบสุ่ม
6) กฏการแปลงตัวดาเนิ นการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ แบบ
เชื่ อ มต่ อ ซึ่ งแสดงการเชื่ อ มต่ อ โฟวล์ ข องกระบวนการ
ทางานที่ขอ้ มูลไหลเข้ามา ต้องเข้ามาเพียงทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งเท่านั้น
7) กฏการแปลงตัวดาเนินการออร์ แบบกระจาย ซึ่ ง
แสดงถึงการกระจายการทางานการไหลข้อมูลจะออกไป 1
ทิศทาง หรื อมากกว่าได้
8) กฏการแปลงตัวดาเนินการออร์ แบบเชื่อมต่อ ซึ่ ง
แสดงการเชื่ อมต่ อโฟวล์ ของกระบวนการโดยทิ ศ ทางที่
ข้อมูลไหลเข้ามาต้องเข้ามาอย่างน้อย 1 ทิศทาง
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9) กฏการแปลงทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกแปลง
ไปเป็ นเพลส ที่สามารถกาหนดคัลเลอร์เซ็ต และค่าตัวแปร
ด้ว ยการตั้ง ชื่ อ ตามรู ป แบบ TYPE|NAME|VALUE เช่ น
ข้อมูลชื่อ money คัลเลอร์ เซ็ตประเภทจานวนเต็ม (INT) มี
ค่าตัวแปร 10 จะเขียนได้เป็ น INT|money|10
3.4 บันทึกคัลเลอร์ เพทริเน็ตส์ และเรียกซีพเี อ็นทูลเพื่อ
ทาการทวนสอบ
เมื่อทาการแปลงส่ วนประกอบของแผนภาพอีพีซีเป็ น
คัลเลอร์ เพทริ เน็ ตแล้ว จากนั้นท าการบันทึ ก ผลลัพ ท์การ
แปลงที่ ไ ด้ โ ดยจะอยู่ ใ นรู ป แบบของไฟล์ ซี พี เอ็ น แล้ว
เรี ยกใช้งานซีพีเอ็นทูลเพื่อจาลองการทวนสอบได้

4. ผลการดาเนินงาน
การทดสอบการแปลงแผนภาพอีพี ซี ไปเป็ นคัลเลอร์
เพทริ เน็ ต จะใช้กรณี ท ดสอบ 2 กรณี เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
ส่ วนประกอบของแผนภาพอี พี ซี ทั้งสองกรณี จะใช้การ
แปลงผ่านเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้น ตามตัวอย่างในภาพที่ 3 ที่
แสดงขั้นตอนการนาเข้าไฟล์ และภาพที่ 4 แสดงข้อมูลที่
สกัดได้หลังการนาเข้าไฟล์

ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอเครื่ องมือแปลงแสดงขั้นตอนแรกในการเรี ยก
นาเข้าไฟล์แผนภาพอีเวนท์ดริ ฟเวนโพรเซส

กรณี ศึกษาที่ 1: กระบวนการชาระและจัดส่งสิ นค้า
กรณี ศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ในการทดสอบการแปลง
สัญลักษณ์ ตวั ดาเนิ นการเอ็กซ์คลูซิฟออร์ ทั้งแบบกระจาย
และแบบเชื่อมต่อ และมีการกาหนดเงื่อนไขการใช้ขอ้ มูลที่
อยู่ในทรัพ ยากรสารสนเทศ รวมทั้งการใช้สั ญ ลักษณ์ ตัว
ด าเนิ น การแอนด์ ท้ ัง แบบกระจายและเชื่ อ มต่ อ โดยใช้
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แผนภาพอี พี ซี แ สดงในภาพที่ 5 ผลลัพ ธ์ ข องการแปลง
กระบวนการชาระและจัดส่งสิ นค้าที่ได้เมื่อนาไปทวนสอบ
ในเครื่ องมือซีพีเอ็นทูลจะแสดงในภาพที่ 6
กรณี ศึกษาที่ 2: กระบวนการรับส่งข้อมูลบนเครื อข่าย
กรณี ศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ในการทดสอบการแปลง
สั ญ ลัก ษณ์ ตัวด าเนิ น การออร์ ท้ ังแบบกระจาย และแบบ
เชื่อมต่อ โดยใช้แผนภาพอีพีซีในภาพที่ 7

NCCIT2020

ผลลัพ ธ์ ข องการแปลงกระบวนการรั บ ส่ งข้อ มู ล บน
เครื อข่ายในแบบคัลเลอร์เพทริ เน็ตแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอเครื่ องมือแปลงหลังขั้นตอนนาเข้าไฟล์

ภาพที่ 6 ตัวอย่างคัลเลอร์เพทริ เน็ตของการชาระและจัดส่งสินค้า

5. สรุป
งานวิ จัย นี้ ท าการออกแบบกฎและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ
อัตโนมัติ ในการแปลงแผนภาพอีเวนท์ดริ ฟ เวนโพรเซส
เชนไปเป็ นแผนภาพคัลเลอร์ เพทริ เน็ต เพื่อให้แผนภาพคัล
เลอร์ เพทริ เน็ ตที่ ได้สามารถเปิ ดใช้งานกับ ซี พี เอ็นทู ล ได้
ทันที โดยผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องแก้ไขอะไรเพิม่ เติม

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแผนภาพอีเวนท์ดริ ฟเวนโพรเซสเชน
ของกระบวนการชาระและจัดส่งสินค้า
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ร่ วมกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ
The Development of Computer Preventive Maintenance System Using QR
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บทคัดย่อ

Abstract
The aim of research was to Computer Preventive

การวิ จั ย ครั้ งนี ้จั ด ท าขึ ้น เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ
บารุ งรั กษาอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ด้ วยคิ วอาร์ โค้ ดร่ วมกับ
ระบบธุรกิ จอัจฉริ ยะ โดยระบบสามารถบันทึ กข้ อมูลผ่ าน
โทรศัพท์ มือถือโดยใช้ เทคนิคการสแกนรหั ส QR และการ
บั น ทึ ก ลายเซ็ น ดิ จิ ทั ล ผู้ วิจั ย ท าการพั ฒ นาระบบโดยใช้
ภาษา ASP.NET และ SQL Server เป็ นระบบการจั ด การ
ฐานข้ อมูล ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน นอกจากนีผ้ ลลัพธ์
ของระบบ คือการแก้ ปัญหาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการ
เตรี ยมการวางแผนการปฏิ บัติงานและการสารองอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ ระบบสามารถแก้ ไขและปรั บปรุ งเพื่ อการ
วิ เคราะห์ ให้ ตรงกับความต้ องการและมุมมองข้ อมูล ของ
ผู้ใช้ ระบบทาทดสอบโดยผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 คน และผู้ใช้ งานซึ่ งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ทั้งหมดใน
หน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของระบบซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย 4.22
(S.D. = 0.16) สาหรั บการยอมรั บของผู้ใช้ งาน จากผลลัพธ์
พบว่ าคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 4.08 (S.D. = 0.48) จากผลลัพธ์
สามารถแสดงได้ ว่ า ระบบนี ้ส ามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ ทุกคน
คาสาคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ, ลายเซนต์ดิจิตอล, คิวอาร์
โค้ด, การบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Maintenance System Using QR Code Together with
business intelligence. This system was able to record
data via mobile phone by using QR code scanning and
digital signature. The development of this system used
the ASP.NET programming language and SQL Server
as the database management system. The system was
developed as a web application. Moreover, the result
of system was to solve problems from analyzing data,
preparation for operation planning and back up IT
Equipment. The system can be modified and improved
for analysis to match users’ needs and information
view. The system was tested by 3 experts and 8 general
users.

The

experts

assessed

the

system

appropriateness which showed an average score of
4.22 (S.D. = 0.16). For user acceptance, the results
found an average score of 4.08 (S.D. = 0.48). From
the results, one can say that this system is able to meet
all user needs successfully.
Keywords: Business intelligence, Digital signature,
QR code, Preventive Maintenance

1. บทนา
ในปั จจุบนั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็ นปัจจัยสาคัญใน
การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการทางาน จึงเกิดเป็ นหน้าที่
ของหน่ วยงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ ต้อ งให้ บ ริ การ
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บารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบริ หารจัดการข้อมูล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขององค์กร
การทางานด้านการบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ปั จจุบนั เจ้าหน้าที่ ยงั ดาเนิ นการโดยใช้เอกสาร ซึ่ งอาจจะ
ทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งยังเกิดความล่าช้าใน
การรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ได้มีผูว้ ิจยั นาเสนอวิธีการพัฒนา
ระบบต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยในการแก้ ไ ขปั ญหา และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ตัวอย่างงานวิจัย ที่ เกิ ดขึ้น เช่ น
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
และอุ ป กรณ์ เ ครื อข่ า ยหน่ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง [1] และการใช้รหัส
คิวอาร์ -โค้ดบนระบบปฏิบตั ิการบนมือถือเพื่อการบริ หาร
จัดการครุ ภณั ฑ์ [2] เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจัยจึ งมี แนวความคิดที่ จะพัฒนา
ระบบการบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดว้ ยคิวอาร์ โค้ด
ร่ วมกับระบบธุ รกิจอัจริ ยะ เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ใน
การจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิเตอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
การให้ บ ริ การท างานบ ารุ งรั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น โดยใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ด ในการช่วยอานวยความสะดวกต่อ
การตรวจสอบอุปกรณ์ และบันทึกข้อมูลผ่านอุปกรณ์ มือ
ถื อ ซึ่ งระบบ มี การใช้เทคนิ คลายเซ็ นอิเล็กทรอนิ กส์ [3]
เพื่อให้พนักงานเซ็นรับทราบผลการตรวจสอบ บนอุปกรณ์
มื อถื อได้ อีกทั้งระบบสามารถแสดงผลข้อมูลด้วยระบบ
ธุ รกิจอัจฉริ ยะ (Business Intelligence) เพื่อเพิ่มมุมมองใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูใ้ ช้งาน หรื อ ผูบ้ ริ หารอีกด้วย
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Management System : MMS) หรื อระบบการจั ด การ
บารุ งรักษา ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerize Maintenance
Management System : CMMS) จะช่ ว ยประหยัด เวลาได้
และอาจจะประหยัดได้ถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ ดี
ด้า นต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม อาทิ อายุ ก ารใช้ ง านของอุ ป กรณ์
ยาวนานขึ้ น (ร้ อ ยละ 10) ช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยทางด้านของ
แรงงาน และลดขั้นตอนในการเก็บรักษาในคลัง (ร้อยละ
10-20) โดยทั่ว ไปแล้ว จะสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
บารุ งรั กษาทั้งหมดลงได้ประมาณร้ อยละ 10 – 20 ซึ่ งใน
องค์ก รแต่ ล ะองค์ก รมัก มี อุ ป กรณ์ แ ตกต่ า งชนิ ด กัน ต่ าง
จ านวน อุ ป กรณ์ บ างชนิ ด ต้อ งใช้ ก ารบ ารุ ง รั ก ษาแบบ
ป้ องกัน (Protection Maintenance: PM) เพื่อให้สามารถใช้
งานเต็มประสิ ทธิ ภาพตามกาหนด กรณี ที่องค์กรไม่ได้ทา
PM มัก จะเกิ ด ปั ญ หาข้อ ขัด แย้ง ขึ้ น เสมอ และท าให้ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการมี ระบบ PM จะช่วย
ให้การบารุ งรักษาเชิงป้องกันดาเนินไปตามแผนได้อย่างดี
ที่สุด
2.2 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะในปั จ จุ บัน ถื อ ว่ าเป็ นเครื่ อ งมื อ
สาคัญที่ช่วย จัดเก็บ วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ในหลาย
มิติจากหลายมุมมอง เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจของ
หน่ วยงาน และองค์กร ในหลากหลายประเภทธุ รกิจ โดย
สามารถนาไปใช้ในระดับของผูบ้ ริ หารหรื อในหน่วยงาน
ขององค์ ก ร ที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้เลื อกใช้โปรแกรม
Power BI สาหรับการพัฒนา เนื่องจากพบว่า Power BI เป็ น
เครื่ องมือที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขมากที่สุด [4]

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
สาหรับส่วนทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยข้องโดยแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ
หลัก ดังนี้
2.1 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน และการจัดเก็บข้อมูล
ในปั จ จุ บัน อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ถื อ ว่ าเป็ นส่ วน
สาคัญในการดาเนินงาน และเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุน
การทางาน การบารุ งรักษาอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีความจาเป็ น
ต่ อ องค์ก รเช่ น เดี ย วกัน จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล [1]
พบว่ าการใช้ร ะบบการจัดการบารุ ง รั กษา (Maintenance

3. วิธีดาเนินการ
การพั ฒ นาระบบการบ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์
คอมพิ วเตอร์ ด้วยคิวอาร์ โค้ด ร่ วมกับระบบธุ ร กิ จอัจริ ยะ
เบื้องต้น ผูว้ ิจยั ได้มีกรอบแนวความคิดสาหรับการพัฒนา
ระบบ ดังแสดงดังภาพที่ 1
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2) การออกแบบส่ ว นบริ หารข้อ มู ล โดยผู ้ใ ช้ ง าน โดย
แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นบริ หารข้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์
ประกอบด้วยเมนู เมนูกาหนดข้อมูล PM เมนูกาหนดข้อมูล
พนักงาน เมนูบนั ทึกข้อมูล PM เมนูคน้ หา เมนูงานคงค้าง
และเมนู รายงาน และส่ วนแสดงข้อ มูลผ่านระบบธุ ร กิ จ
อัจ ฉริ ย ะประกอบด้วย รายงานแสดงข้อ มู ล บ ารุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ รายงานแสดงข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายงาน
แสดงรายละเอี ย ดผู ้ถื อ ครองคอมพิ ว เตอร์ และรายงาน
แสดงจานวนอุปกรณ์เทียบกับผูถ้ ือครองโดยหน้าจอและ
รายงานทั้ง หมดเป็ นการออกแบบเพื่ อ น าไปใช้ใ นการ
พัฒนาระบบ
3.3 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบการบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ด้วยคิวอาร์โค้ดร่ วมกับระบบธุรกิจอัจริ ยะ ถูกพัฒนาขึ้นใน
รู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเป็ นส่ วนจัดการข้อมูล และ
ต่ อ ประสานงานกั บ ผู ้ใ ช้ ฐานข้ อ มู ล เป็ นเอสคิ ว เอล
เซิ ร์ฟเวอร์ สาหรับ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบ และนา
ข้อมูลไปสร้างรู ปแบบรายงานเพื่อเพิ่มมุมมอง วิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรม ธุรกิจอัจฉริ ยะ
3.4 การทดสอบ และการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ งานระบบ
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการทดสอบและ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส าหรั บ ทดสอบความเหมาะสมโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 คน 2)
กลุ่ ม ประชากรส าหรั บ ทดสอบหาความยอมรั บ จาก
พนักงานทั้งหมดในหน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
บริ ษทั ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานระบบ จานวน 8 คน
ในส่วนของการทดสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบ่งการทดสอบออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถ
ของระบบตรงตามความต้องการของ 2) ด้านความถูกต้อง
ของการทางานของ Function ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นระบบ 3) ด้าน
ความง่ายและเหมาะสมในการใช้งานระบบ 4) ด้านความ
ปลอดภัย และ 5) ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้
งานระบบ

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดการวิจยั
จากภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการพัฒนาระบบระบบ
การบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ ยคิวอาร์โค้ดร่ วมกับ
ระบบธุรกิจอัจริ ยะ มีรายละเอียดและขั้นตอนวิธีดาเนินงาน
4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การศึกษาปัญหาและรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาปั ญ หาการด าเนิ น การบารุ งรั กษาอุ ปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บัน วิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็ นไปได้และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบการบารุ งรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ดว้ ยคิว
อาร์โค้ดร่ วมกับระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่รวบรวมจากการศึกษาปั ญหาและ
รวบรวมข้อมูล มาทาการออกแบบระบบการบารุ งรักษา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ดว้ ยคิวอาร์ โค้ดร่ วมกับระบบธุ รกิจ
อัจฉริ ยะโดยนาเทคนิคคิวอาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในระบบ
สาหรั บการติ ดตั้งบนอุปกรณ์ ต่างๆ เนื่ องจากพบว่า คิวร์
อาร์ โค้ด เป็ นรหัสที่ ใช้งานง่าย สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
จานวนมากและยังสามารถเข้าถึ งข้อมูล ได้อ ย่างง่ ายดาย
เพี ย งแค่ มี อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ รวมทั้ ง ยัง มี ก ารน าเทคนิ ค
อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์ ในการยืนยันตัวตนสาหรับการ
ให้ พ นั ก งานเซ็ น รั บ ทราบการด าเนิ น การบ ารุ งรั ก ษา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถเซ็ นผ่านอุปกรณ์ มือถือ
แทนการลงลายเซ็นผ่านกระดาษตามปกติ เพื่อเพิ่มความ
สะดวก และง่ายในการจัดเก็บรวบรวมข้อมู ล มากยิ่ ง ขึ้ น
ทั้ง นี้ การออกแบบระบบสามารถแบ่ง เป็ น 2 ส่ วน คื อ 1)
ออกแบบภาพรวมการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ และ
ข้อมูลที่จดั เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยออกแบบชื่อตาราง
คียห์ ลัก ประเภทและความจุของตัวแปรที่นามาใช้ในระบบ
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ส าหรั บ ส่ ว นของการทดสอบการยอมรั บ ส าหรั บ
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป แบ่งการทดสอบหาความยอมรับออกเป็ น 4
ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยรับรู ้ประโยชน์ 2) ด้านปัจจัยการรับรู ้
ความง่ายในการใช้ 3) ด้านทัศนคติต่อการใช้ และ4) ด้าน
พฤติกรรมการยอมรับ
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4.2 ผลการพัฒนาระบบส่ วนการใช้ งานผ่านการสแกน
คิวอาร์ โค้ด
ในส่ วนนี้ แสดงถึงผลการพัฒนาระบบในส่ วนการใช้
งานผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ติดตั้งอยูท่ ี่อุปกรณ์ โดยใช้
อุปกรณ์มือถือ ระบบจะแสดงข้อมูลอุปกรณ์ ดังภาพที่ 4

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานจะกล่าวถึงผลของการพัฒนาระบบ
โดยแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบส่ วนบริหารข้ อมูลผ่านเว็บไซต์
ในส่ วนนี้ แสดงถึงผลการพัฒนาระบบในส่ วนบริ หาร
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยระบบประกอบไปด้วย หน้าจอเข้า
สู่ ระบบและ หน้าจอหลัก แสดงเมนู ท้ งั หมดในระบบ ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 4: หน้าจอแสดงข้อมูลอุปกรณ์
จากภาพที่ 4 กรณี ผู ้ส แกนคิ ว อาร์ โ ค้ด เป็ นพนัก งาน
ทั่ว ไป หรื อ ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นช่ ว งบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ระบบ
แสดงข้อ มู ล ของอุ ป กรณ์ ที่ ห น้ า จอเท่ า นั้ น โดยข้อ มู ล
ประกอบไปด้วย ข้อ มู ล ประเภทอุ ป กรณ์ Serial Number
Brand รุ่ น ผูถ้ ือครอง วันที่ครอบครอง วันที่สิ้นสุ ดการถือ
ครอง และ ข้อมูลประวัติการบารุ งรักษาอุปกรณ์
กรณี ผู ้ ท าการสแกนคิ ว อาร์ โค้ ด เป็ นเจ้ า หน้ า ที่
หน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ในระยะเวลาทา
การบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมื่อทาการสแกนคิว
อาร์ โค้ด ระบบจะแสดงหน้าจอให้บนั ทึกข้อมูล และ ให้
พนักงานเซ็ นรับทราบการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 5

ภาพที่ 2: หน้าจอเข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 2 เป็ นการแสดงหน้าจอ เข้าสู่ ระบบในส่ วน
บริ หารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะผูไ้ ด้รับสิ ทธิ เท่านั้น
จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้

ภาพที่ 3: หน้าจอหลักแสดงเมนูท้งั หมดในระบบ
จากภาพที่ 3 เป็ นตัวอย่างการแสดงหน้าจอหลัก และ
เมนู ท้ งั หมด ของระบบ ประกอบด้วย เมนู กาหนดข้อมูล
PM เมนูกาหนดข้อมูลพนักงาน เมนูบนั ทึกข้อมูล PM เมนู
ค้นหา เมนู งานคงค้าง และ เมนู รายงาน ซึ่ งในแต่ละเมนู
สามารถเข้าใช้ได้ตามสิ ทธิที่ผใู ้ ช้งานได้รับเท่านั้น

ภาพที่ 5: หน้าจอแสดงส่วนบันทึกข้อมูลการบารุ งรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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4.3 ผลการพัฒนาระบบส่ วนระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ในส่ ว นนี้ แสดงถึ ง ผลการพัฒ นาระบบส่ ว นระบบ
ธุ รกิจอัจฉริ ยะโดยใช้โปรแกรม Power BI พัฒนารายงาน
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย รายงานข้อมูลการ
บารุ งรักษาอุปกรณ์ ซึ่ งแสดงข้อมูลการบารุ งรักษาอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ท้ ั ง หมด ข้ อ มู ล ประเภทอุ ป กรณ์ ข้ อ มู ล
พนักงาน และอุปกรณ์ที่พบปั ญหา รายงานข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งแสดงข้อมูลจานวน ประเภทอุปกรณ์ ใน
ระบบเปรี ยบเทียบกับข้อมูลการถือครองในอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท รายงานรายละเอียดผูถ้ ือครองคอมพิวเตอร์ แสดง
ข้อ มู ล ประเภทและจานวนอุ ปกรณ์ ของผูถ้ ื อ ครอง และ
รายงานจานวนอุปกรณ์เทียบกับผูถ้ ือครองแสดงข้อมูลการ
เปรี ยบเทียบจานวนอุปกรณ์และการถือครองทั้งหมดของ
พนักงาน แสดงดังตัวอย่างภาพที่ 6, 7, 8 และ 9 ตามลาดับ
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ภาพที่ 9: หน้าจอแสดงจานวนอุปกรณ์เทียบกับผูถ้ ือครอง
จากการพัฒนาระบบในส่ วนระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ ผูใ้ ช้
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการแสดงรายงานเพื่อวางแผน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น รายงานข้อมูลปั ญหา
อุปกรณ์ที่ตรวจพบ สามารถนาไปวิเคราะห์จานวนอุปกรณ์
ที่ตอ้ งทาการสารอง เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ
จัดเก็บอุปกรณ์ เป็ นต้น
4.4 ผลการประเมินของระบบ
การประเมิ นผลของผูใ้ ช้ง านสาหรั บระบบธุ ร กิ จ
อัจฉริ ยะสาหรับการบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทาง
ผู ้จัด ท าได้อ อกแบบประเมิ น ผลของระบบ โดยแบ่ ง ผู ้
ประเมินออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 คน ทดสอบความเหมาะสมของระบบ โดยมี หัวข้อใน
การประเมินทั้งหมด 5 ด้าน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ย
การหาค่าสถิติ โดยสามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) แสดงผลดังตารางที่ 1

ภาพที่ 6: หน้าจอแสดงข้อมูลการบารุ งรักษาอุปกรณ์

ตารางที่ 1 สรุ ปผลการประเมิ น ความเหมาะสมโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภาพที่ 7: หน้าจอแสดงข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าสถิติ

รายการประเมิน
X

ด้านความสามารถของระบบ
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ด้านความถูกต้องของการ
ทางานของ Function ต่างๆ ที่มี
อยูใ่ นระบบ
ด้านความง่ายและเหมาะสมใน
การใช้งานระบบ

ภาพที่ 8: หน้าจอแสดงรายละเอียดผูถ้ ือครองคอมพิวเตอร์
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SD ระดับ

4.13 0.29

ดี

4.73 0.23 ดีมาก
3.91 0.16

ดี
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ด้านความรวดเร็ วในการทางาน
4.25 0.00
ของระบบ
ด้านความปลอดภัย ของข้อมูล
4.08 0.14
และการใช้งานระบบ
ผลการประเมิน

4.22 0.16

ผลการทดสอบโดยผูใ้ ช้งานอยูใ่ นระดับดี สามารถนาระบบ
ไปใช้งานได้จริ ง

ดี
ดี

5. สรุป
การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาการพัฒนาระบบการ
บารุ งรั กษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ด้วยคิวอาร์ โค้ดร่ วมกับ
ระบบธุรกิจอัจริ ยะ ผลการพัฒนาและทดสอบพบว่า ระบบ
มีความเหมาะสมและได้รับการยอมรับ สามารถนาระบบ
ไปใช้งานได้จริ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานในด้าน
การบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขององค์กร และเพิ่ม
มุมมองใน การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรั บการวางแผนการ
ท างานของบุ ค คลากรในหน่ ว ยงาน หรื อ วางแผนการ
สารองอุปกรณ์ของหน่วยงาน ได้จริ ง

ดี

สรุ ป ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของระบบ โดย
ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 ซึ่งผล
การประเมินความเหมาะสมของระบบที่ได้ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี
กลุ่มที่ 2 ผูใ้ ช้งานระบบทัว่ ไป ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
หน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด จานวน 8 คน
ทดสอบการยอมรั บ ของระบบ โดยแบ่ ง การทดสอบหา
ความยอมรับออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านปั จจัยรับรู ้ประโยชน์
ด้านปั จจัยการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติต่อ
การใช้ และ ด้านพฤติกรรมการยอมรับ จากนั้นนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าสถิติ โดยสามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย
( X ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( SD ) และค่ าระดับ การ
ยอมรับที่ได้จากการประเมิน แสดงดังตารางที่ 2
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สรุ ปการประเมิ นความเหมาะสมและการยอมรับ
ของระบบ ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ของผู ้เ ชี่ ย วชาญ และ
ผูใ้ ช้งาน ในการตอบแบบประเมินความเหมาะสม และการ
ยอมรับ ผลการทดสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ในระดับดี และ
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กำรจำแนกคำอธิบำยรำยวิชำเพื่อกำรเทียบโอนหน่ วยกิตโดยใช้ วธิ ีกำรคัดเลือกคุณลักษณะ
ร่ วมกับโครงข่ ำยประสำทเทียม
Course Description Classification for Credit Transfer Using Feature Selection
and Artificial Neural Network
พิมพ์ นารา รามางกูร (Pimnara Ramangkul)1 และ ณั ฏฐ์ ดิษเจริ ญ (Nadh Ditcharoen)2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1

pimnara.ra.60@ubu.ac.th, 2nadh.d@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

different

feature

selection

methods

including

1)

Correlation-based Feature Selection (CFS) 2) Information

งานวิ จัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ พัฒนาโมเดลในการจาแนก
คาอธิ บายรายวิชาสาหรั บการเทียบโอนหน่ วยกิตโดยใช้ วิธีการ
คัดเลื อกคุณลักษณะมาประยุกต์ ใช้ ร่วมกับ โครงข่ ายประสาท
เที ย มแบบมั ล ติ เ ลเยอร์ เพอร์ เซ็ ปตรอน และเพื่ อ เปรี ย บเที ยบ
ประสิ ท ธิ ภาพของโมเดลในการจ าแนกที่ ใ ช้ วิ ธีก ารคั ด เลื อ ก
คุ ณลั ก ษ ณะ 3 วิ ธี ได้ แ ก่ 1) Correlation - based Feature
Selection (CFS) 2) Information Gain และ 3) วิธีการหาค่ าเฉลี่ย
จากผลรวมของความถี่ของเทอม ใช้ โปรแกรม Weka ในการ
วิเคราะห์ และพัฒนาโมเดล ข้ อมูลที่ใช้ ในการทดลองเป็ นข้ อมูล
คาอธิ บายรายวิชาในภาษาไทยของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ งรวบรวมจากผลการพิจารณา
เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในปี การศึ ก ษา 2560 – 2562 จ านวน 60
รายวิ ชา ผลการวิ จัยพบว่ า วิ ธีการคัดเลื อกคุณลักษณะด้ วยวิธี
CFS ร่ วมกับโครงข่ ายประสาทเทียม ได้ ค่าความถูกต้ อง เท่ ากับ
ร้ อยละ 100 ซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
คาอธิ บายรายวิชาเพื่อเทียบโอนหน่ วยกิตได้
ค ำส ำคั ญ : การจ าแนก การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต การคัด เลื อ ก
คุณลักษณะ โครงข่ายประสาทเทียม

Gain and 3) Average of sum of term frequency. Weka was
used to analyze and develop the models. Data used in the
experiment were Thai course descriptions, collected from
the results of the credit transfer assessment in the
academic year 2016 – 2019 of Bachelor of Engineering
Program in Energy Engineering, Nakhon Phanom
University. The experimental results showed that the CFS
with MPNN presented the best efficiency with the accuracy
of 100%.

It could be applied in course description

similarity measurement for credit transfer.

Keywords: Classification, Credit Transfer, Feature Selection,
Artificial Neural Network

1. บทนำ
ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหลักสู ตรที่เปิ ดสอนจานวน
มากมาย รวมถึงหลักสู ตรพันธุ์ใหม่ที่เป็ นการจัดการศึกษาระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในระดับอุดมศึกษา ที่ให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาผลการเรี ยนที่ ได้จากการศึ กษาในระบบและนอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ของบุคคล
มาเก็บ สะสมไว้ใ นธนาคารหน่ วยกิ ต มาสะสมเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยน
ได้รับคุณวุฒิระดับและสาขาวิชาที่ ได้สะสมผลการเรี ย นรู ้ ไ ว้
โดยไม่จากัดอายุของผูเ้ รี ยน คุณวุฒิผูเ้ รี ยน ระยะเวลาในการ
สะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในเวลาเรี ยน โดยใช้หลักเกณฑ์
การเที ย บโอนผลการเรี ย นของสานักงานคณะกรรมการการ

Abstract
The objectives of this research were to develop the
model for classifying course description used in credit
transfer process using feature selection with Multilayer
Perceptron Neural Network (MPNN), and to compare
efficiency of classification models developed using three
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อุดมศึกษา [1] ซึ่ งจะส่ งผลให้มีจานวนของนักศึกษาที่ขอเทียบ
โอนผลการเรี ยนมี ม ากขึ้ น และก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ใน
กระบวนการการขอเทียบโอนผลการเรี ยน
จากปั ญหาของประสิ ทธิ ภาพของการเทียบโอนรายวิชาที่มี
ความล่าช้า ทาให้กระบวนการเทียบโอนใช้เวลามากขึ้น ผูว้ ิจยั
จึ ง เห็ น ว่ าควรมี ร ะบบคอมพิ วเตอร์ เ ข้ามาช่ วยในการจัด การ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยา สามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
เลือกรายวิชามาเทียบโอนได้อย่างรวดเร็ ว จึงได้ศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ที่ จ ะน ามาพัฒ นาโมเดลที่ ใ ช้ใ นการเที ย บโอน
หน่ วยกิต พบว่า มี งานวิจยั ที่นาเสนอวิธีการเทียบโอนรายวิชา
ด้วยวิธีวดั ความคล้ายคลึ งของคาเป็ นจานวนมากแล้ว ซึ่ งมีผล
การของการประเมินประสิ ทธิ ภาพอยู่ระหว่าง 80-90 % ดังนั้น
ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ ธี ก ารเที ย บโอนรายวิ ช าด้ว ยการ
จาแนกข้อความโดยใช้วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้
ร่ วมกับโครงข่ายประสาทเทียม เนื่องจากคาอธิ บายรายวิชามีคา
เป็ นจานวนมาก ซึ่ งคาเหล่านั้นจะต้องนามาเป็ นคุณลักษณะ จึง
ต้องมีการคัดเลือกคุณลักษณะเพื่ อลดขนาดของมิติขอ้ ความลง
และใช้เวลาในการประมวลผลน้อยลง ดังเช่นงานวิจยั ของวงกต
ศรี อุ ไ ร [2] ที่ น าเสนอวิ ธี ก ารจ าแนกผูป้ ่ วยลงพุ ง ด้ว ยวิ ธีการ
คัดเลือกคุณลักษณะ 2 แบบ ได้แก่ Correlation - based Feature
Selection และ Information Gain โดยใช้ร่วมกับเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม และงานวิจยั ของทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ [3] ที่
ทาการคัดเลือกคุณลักษณะโดยใช้ Information Gain และเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับและต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5
สร้ า งโมเดลส าหรั บ การพยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของรัชพล กลัดชื่ น และจรัญ แสนราช
[4] น าเสนอการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของเทคนิ ค การ
จาแนกข้อมูลในการทานายและคุณลักษณะที่มีต่อผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนา
เทคนิ คการจาแนกข้อมูลมาใช้ในการเที ยบโอนรายวิชา โดย
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความถู ก ต้อ งในการเปรี ย บเที ย บ
คาอธิ บายรายวิชา โดยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะกับโครงข่าย
ประสาทเที ยม และเพื่ อสร้ างโมเดลในการจาแนกคาอธิ บาย
รายวิชาและพัฒนาเป็ นระบบสาหรั บการเที ยบโอนหน่ วยกิต
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ภายในหลักสู ตรเดียวกันหรื อระหว่างหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
2.1 เพื่ อ พัฒ นาโมเดลในการจ าแนกค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ส าหรั บ การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต โดยใช้ วิ ธี การคั ด เลื อ ก
คุณลักษณะและโครงข่ายประสาทเทียม
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลในการจาแนก
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าโดยใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มที่ พ ัฒ นา
ร่ วมกับวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ

3. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
3.1 กำรทำเหมืองข้ อควำม [5] เป็ นเทคนิคการค้นหาความรู ้
ใหม่จากข้อมูลประเภทข้อความที่มีปริ มาณมากโดยอัต โนมัติ
โดยการสกัดคา ค้นหารู ปแบบ และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ใน
ชุดข้อความเอกสาร เพื่อให้เกิดความหมายและสามารถนามาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ โดยสถาปั ต ยกรรมระบบของการท าเหมื อ ง
ข้อความมีความคล้ายคลึงกับสถาปั ตยกรรมระบบในการค้นหา
ความรู ้ในฐานข้อมูลประเภทข้อความ ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นตอน
การเตรี ย มข้อ มู ล ขั้น ตอนการค้น หากฎความสั ม พัน ธ์ และ
ขั้นตอนการนาเสนอผลลัพธ์ที่ชดั เจน
3.2 กำรตัดคำภำษำไทยด้ วยโปรแกรม Deepcut การตัดคา
ภาษาไทย ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ต่างกัน
เนื่ องจากการตั ด ค าเป็ นกระบวนการพื้ น ฐานของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยใช้วิธีที่จะแยกคาแต่ละคาออก
จากประโยคซึ่ งมีการเขียนติดกันไปอย่างต่อเนื่ องทั้งประโยค
ในงานวิจัยนี้ จะกล่าวถึ งการตัดคาด้วยโปรแกรม Deepcut ซึ่ ง
เป็ นโปรแกรมตัดคาภาษาไทย โดยใช้ AI (Deep Learning) เป็ น
โมเดลแบบ CNN (Convolutional Neural Network แบบ 1 มิติ)
มาทานายด้วยวิธี Binary Classification ด้วย Keras ข้อมูลที่ ใช้
ในการฝึ กฝนเป็ นชุ ดข้อมูลของ NECTEC โปรแกรมนี้ พฒ
ั นา
โดยบริ ษทั True Corporation
3.3 ฐำนข้ อมูลเวิร์ดเน็ตภำษำไทย (WordNet) เป็ นฐานข้อมูล
ค าศั พ ท์ ( Lexical Database) ข อ ง ภาษ าอั ง กฤษ กลุ่ ม ค า
ภาษาอัง กฤษที่ เ ป็ นเซ็ ต ของค าพ้อ งความหมาย (Synonyms)
เรี ยกว่า Synset สร้างโดย The Cognitive Science Laboratory of
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Princeton University ภายใต้การนาของศาสตราจารย์ภาควิชา
จิตวิทยา George A. Miller ถูกนาไปใช้งานโดย นักภาษาศาสตร์
นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก พั ฒ นาปั ญญาประดิ ษ ฐ์ นั ก พั ฒ นาการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปั จจุบนั นี้ WordNet ไม่ได้มีเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ได้มีการนาหลักการ WordNet ไปประยุกต์ใช้กบั
ภาษาต่าง ๆ ทัว่ โลก
3.4 กำรสกัดคุณลักษณะของเอกสำร การสกัดคุณลักษณะ
ของเอกสาร คือการหาลักษณะตัวแทนของเอกสารนั้นๆ โดย
พิจารณาจากความถี่คาที่ปรากฏในเอกสาร (Term Frequency:
TF)
3.5 กำรคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะ [6] เป็ นขั้น ตอนการเตรี ย ม
ข้อมูลก่อนการทาเหมืองข้อมูล เป็ นเทคนิคการลดขนาดของมิติ
ลดจานวนคุณลักษณะ และคัดเลือกคุณลักษณะที่ มีความสาคัญ
ต่อการพยากรณ์ เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่ าประสิ ทธิ ภาพของการ
จาแนกประเภทเหมืองข้อมูลนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณลักษณะ (Feature)
ที่นามาใช้ ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ
มา 3 วิธี ได้แก่ 1) Correlation - based Feature Selection [7] เป็ น
วิธีการหาคุณลักษณะที่ รวมกันแล้วให้ค่าที่ สามารถให้ผ ลการ
ทานายเป็ นกลุ่ม ซึ่งคุณลักษณะที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้ในการ
จาแนกข้อมูลจะเป็ นกลุ่มที่มีคุณลักษณะของข้อมูลเล็กที่สุดแต่มี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด 2) Information Gain [8] เป็ นวิธีการคานวณ
ค่า Gain เพื่อใช้ในการแบ่งข้อมูล สาหรับแต่ละมิติขอ้ มูล ถ้ามิติ
ข้อมูลใดมีค่า Gain สู งสุ ด จะถูกเลือกให้เป็ นโหนดราก และ 3)
วิธีการหาค่าเฉลี่ยจากผลรวมของความถี่ของเทอม เป็ นวิธีการที่
ผูว้ ิจยั สนใจโดยนาผลรวมของจานวนความถี่ของเทอมทั้งหมด
ที่ ป รากฏในรายวิ ช ามาหาค่ า เฉลี่ ย โดยหารด้ ว ยจ านวน
คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง หมด และคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ โ ดยการตั ด
คุณลักษณะที่มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่หาได้
3.6 โครงข่ ำยประสำทเทียม [9] ประกอบด้วยเซลล์ประสาท
เที ยม หรื อโหนดจานวนมากเชื่ อมต่อกันซึ่ งการเชื่ อมต่อแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มย่อย เรี ยกว่า ชั้น (Layer) ชั้นแรก เป็ นชั้นนาข้อมูล
เข้า เรี ยกว่า ชั้นรับข้อมูลป้อนเข้า (Input Layer) ส่ วนชั้นสุ ดท้าย
เรี ยกว่า ชั้นส่ งข้อมูลออก (Output Layer) และชั้นที่อยู่ระหว่าง
ชั้นรับข้อมูลป้อนเข้าและชั้นส่ งข้อมูลออกเรี ยกว่า ชั้นแอบแฝง
(Hidden Layer) ซึ่ งโดยทัว่ ไปชั้นแอบแฝงอาจมีมากกว่า 1 ชั้นก็
ได้
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4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
จากการศึกษาวิธีการวัดความคล้ายคลึงของข้อความเพื่อการ
เที ย บโอนหน่ วยกิ ต โดยใช้โครงข่ ายประสาทเที ย ม ผูว้ ิ จัย ได้
ออกแบบกระบวนการทางานออกเป็ น 7 ขั้นตอน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ภำพที่ 1: วิธีการดาเนินงานวิจยั
4.1 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลคำอธิบำยรำยวิชำ ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อมูลรายวิชาของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ งรวบรวมจากผลการพิจารณา
เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในปี การศึ ก ษา 2560 – 2562 จ านวน 60
รายวิ ช า น ามาบัน ทึ ก ไว้เ ป็ นไฟล์ Microsoft Excel ซึ่ งข้อ มู ล
เหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการกาหนดคุณลักษณะต่อไป ดังตาราง
ที่ 1
4.2 กำรตัดคำภำษำไทย เป็ นขั้นตอนแรกในการประมวลผล
ซึ่ งจะทาการตัดข้อความที่เป็ นประโยคออกเป็ นคาหรื อเทอม
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โดยงานวิ จัย นี้ ได้เ ลื อ กใช้ โ ปรแกรม Deepcut ในการตัด ค า
ภาษาไทย ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2
ตำรำงที่ 1: ตัวอย่างข้อมูลคาอธิบายรายวิชา
Course ID
Course Description
31201211 แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ก ล ศ า ส ต ร์
วิ ศ วกรรม ผลลัพ ธ์ ข องระบบแรง การ
สมดุ ล แรงกระจาย โครงสร้ า งและแรง
ภายใน การเคลื่อนที่ของอนุ ภาค คิเนติกส์
ของอนุ ภาค วิ ธีข องนิ วตัน พลัง งานและ
โมเมนตัม ระบบอนุภาค วัตถุเกร็ ง
4.3 กำรรวมควำมหมำยของคำโดยใช้ พจนำนุกรมเป็ นฐำน
ผลจากขั้นตอนการตัดคาภาษาไทยด้วยโปรแกรม Deepcut ทา
ให้เกิดคามูลจานวนมากซึ่ งคามูลเหล่านี้สามารถรวมกันเป็ นคา
ประสมที่มีความหมาย เช่น คาว่า "เกี่ยว" และ "กับ" ถูกตัดแยก
ออกจากกัน ซึ่งสามารถรวมกันได้กลายเป็ นคาว่า "เกี่ยวกับ" ใน
ขั้นตอนนี้ จึงประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลพจนานุ กรมอิเล็กทรอนิกส์
ในการตรวจสอบคาที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกันระยะห่าง 2 คา หาก
พบคาในพจนานุกรมจะทาการรวมคามูลเป็ นคาประสมเพียงคา
เดียว ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2
4.4 กำรกำจัดคำหยุด เป็ นคาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสาร หรื อ
คาที่ปรากฏบ่อยครั้งในเอกสารแต่ไม่ได้บ่งบอกคุณลักษณะของ
เอกสารนั้น ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2
4.5 กำรวิเครำะห์ คำเชิงควำมหมำย ในคาอธิบายรายวิชาของ
แต่ละหลักสู ตรโดยเฉพาะหลักสู ตรที่มีลกั ษณะเหมือนกันหรื อ
ใกล้เคียงกัน คาอธิ บายรายวิชาหลายวิชาใช้คาที่แตกต่างกันแต่
ความหมายเหมือนกัน เช่น คาว่า “คณิ ตศาสตร์ ” “คณิ ต” “เลข”
“แม็ท” หรื อ “จลนศาสตร์” “คิเนมาติกส์” “คิเนติกส์” คาเหล่านี้
สื่ อความหมายเหมือนกัน จึงควรถูกพิจารณานับความถี่ของคา
ในค าอธิ บ ายรายวิ ช ารวมกัน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงของคาอธิ บายรายวิชา ในขั้นตอนนี้
จึ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ฐ านข้อ มู ล WordNet ภาษาไทยมาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์คาเชิงความหมาย ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2
4.6 กำรหำค่ ำน้ำหนักของคำโดยใช้ TF การหาค่าน้ าหนัก
ของคาหรื อเทอม (Term) เพื่อสกัดคุณลักษณะของเอกสารโดย
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าทั้ง หมดจะถู ก แปลงให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบของ
เวกเตอร์ การสกัดคุณลักษณะของเอกสาร คือการหาลักษณะ
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ตัวแทนของเอกสารนั้น ๆ โดยพิจารณาจากความถี่คาที่ปรากฏ
ในเอกสาร (Term Frequency: TF) ในขั้นตอนนี้จะได้ชุดข้อมูล
และคุณลักษณะตามขั้นตอนที่ได้แสดงข้างต้น แล้วนาข้อมูลที่
ได้ไปสร้างโมเดลที่ใช้ในการจาแนกคาอธิบายรายวิชา ดังแสดง
ตัวอย่างในตารางที่ 2
4.2
แนว | คิ ด | พื้ น ฐาน | เกี่ ย ว | กับ | กลศาสตร์ | วิ ศ วกรรม |
ผลลัพธ์ | ของ | ระบบ | แรง | การ | สมดุล | แรง | กระจาย |
โครงสร้าง | และ | แรง | ภาย | ใน | การ | เคลื่อน | ที่ | ของ |
อนุ ภ าค | คิ เ นติ ค ส์ | ของ | อนุ ภ าค | วิ ธี | ของ | นิ ว ตัน |
พลังงาน | และ | โมเมนตัม | ระบบ | อนุภาค | วัตถุเกร็ ง
4.3
แนวคิด | พื้นฐาน | เกี่ยวกับ | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | ผลลัพธ์
| ของ | ระบบ | แรง | การสมดุล | แรงกระจาย | โครงสร้าง |
และ | แรงภายใน | การ | เคลื่อนที่ | ของ | อนุภาค | คิเนติคส์ |
ของ | อนุภาค | วิธี | ของ | นิวตัน | พลังงาน | และ | โมเมนตัม
| ระบบ | อนุภาค | วัตถุเกร็ ง
4.4
แนวคิด | พื้นฐาน | เกี่ยวกับ | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | ผลลัพธ์
| ของ | ระบบ | แรง | การสมดุล | แรงกระจาย | โครงสร้าง |
และ | แรงภายใน | การ | เคลื่อนที่ | ของ | อนุภาค | คิเนติคส์ |
ของ | อนุภาค | วิธี | ของ | นิวตัน | พลังงาน | และ | โมเมนตัม
| ระบบ | อนุภาค | วัตถุเกร็ ง
4.5
แนวคิด | พื้นฐาน | กลศาสตร์ | วิศวกรรม | ผลลัพธ์ | ระบบ |
แรง | การสมดุ ล | แรงกระจาย | โครงสร้ าง | แรงภายใน |
เคลื่อนที่ | อนุภาค | คิเนติคส์ | อนุภาค | วิธี | นิวตัน | พลังงาน
| โมเมนตัม | ระบบ | อนุภาค | วัตถุเกร็ ง
ภำพที่ 2: ตัวอย่างการตัดคา การรวมความหมายของคา
การกาจัดคาหยุด การวิเคราะห์คาเชิงความหมาย
ตำรำงที่ 2: ตัวอย่างการแปลงข้อมูลเป็ น TF ในรู ปแบบของเวกเตอร์
Course ID
กฏ กรำฟ คิด ระบบ แรง
30501207
0
0
1
2
0
31100212
1
1
2
1
0
31101203
1
2
0
1
1
31201211
0
0
1
0
1
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4.7 กำรสร้ ำ งโมเดลและกำรประเมิ น ประสิ ทธิภำพ
ขั้นตอนนี้ จะเป็ นกระบวนการคัดเลื อกคุณลักษณะ เนื่ องจาก
จานวนคุณลักษณะที่ได้จากกระบวนการข้างต้นมีจานวน 546
คุ ณลักษณะ ท าให้ การประมวลผลข้อ มู ล ใช้เ วลานานและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ า ผู ้วิ จัย จึ ง ใช้ วิ ธี Correlation - based Feature
Selection (CFS), Information Gain (IG) และวิธีการหาค่าเฉลี่ย
จากผลรวมของความถี่ ข องเทอม (Average) เพื่ อ ลดจ านวน
คุ ณ ลัก ษณะลง ซึ่ งพบว่ า ได้จ านวนคุ ณ ลัก ษณะ เท่ า กับ 152
คุ ณ ลัก ษณะ ซึ่ งเป็ นจ านวนคุ ณ ลัก ษณะที่ ไ ด้จ ากวิ ธี ก ารหา
ค่ า เฉลี่ ย จากผลรวมของความถี่ ข องเทอมนั่น เอง และการ
คัด เลื อ กคุณลักษณะด้วยวิ ธี CFS และ IG ใช้วิธี การจัดลาดับ
(Ranking) ตามความสาคัญของคุณลักษณะแต่ละตัว หลังจาก
นั้นจึงใช้เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์ เพอร์
เซ็ปตรอน โดยใช้โปรแกรม Weka 3.9 มาประเมินประสิ ทธิภาพ
และสร้างโมเดล เลือกชุดข้อมูลเป็ น Use Training Set กล่าวคือ
ข้อมูลที่ ใช้ในการสร้ างโมเดล และข้อมูลที่ ใช้ในการทดสอบ
โมเดลเป็ นข้อมูลชุดเดียวกัน และกาหนดค่าพารามิเตอร์ Hidden
Layer เป็ น a กาหนดค่า Learning rate เป็ น 0.1-0.3 กาหนดค่า
Momentum เท่ า กับ 0.2 และคลาสที่ ใ ช้ ท ดสอบ คื อ จ านวน
รายวิชาที่ นามาเที ยบโอน 30 คลาส เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าความ
ถูกต้องของโมเดล
การประเมินประสิ ทธิภาพในงานวิจยั นี้ใช้วิธีการวัดค่าความ
ถู กต้อ ง (Accuracy) ของโมเดลที่ ใ ช้ใ นการจ าแนกคาอธิ บาย
รายวิชา ดังสมการ

5. ผลกำรดำเนินกำรวิจัย
จากการนาข้อมูลคาอธิ บายรายวิชาของหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ งรวบรวมจากผลการ
พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตในปี การศึกษา 2560 – 2562 จานวน
60 รายวิชา ไปสร้างโมเดลด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ แบบ
Correlation-based Feature Selection (CFS), Information Gain
(IG) และวิ ธีการหาค่ าเฉลี่ ย จากผลรวมของความถี่ ของเทอม
(Average) ร่ วมกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์
เ ซ็ ป ต ร อ น ใ น โ ป ร แ กร ม Weka 3.9 แ ละ เ ป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพของการจาแนกคาอธิ บายรายวิชา ผลลัพธ์ที่ได้ดงั
แสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3: ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของวิธีการคัดเลือก
คุณลักษณะและโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์ เพอร์
เซ็ปตรอน
Model Feature
MAE
Learning Accur
Rate
acy
CFS
152
0.0139
0.1
96.67
0.0202
0.2
100.00
0.0042
0.3
100.00
IG
152
0.0229
0.1
91.67
0.0112
0.2
96.67
0.0088
0.3
96.67
Average 152
0.0045
0.1
98.33
0.0126
0.2
100.00
0.0065
0.3
100.00

ค่าความถูกต้อง = จานวนข้อมูลที่โมเดลทานายถูกต้อง x 100
จานวนข้อมูลทั้งหมด

จากผลการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของวิธีการคัดเลือก
คุณลักษณะและโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์ เพอร์
เซ็ปตรอน ดังตารางที่ 3 พบว่า วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะด้วย
วิ ธี Correlation - based Feature Selection (CFS) ให้ ค่ า ความ
ถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ วิธีการหาค่าเฉลี่ ยจากผลรวมของ
ค ว า ม ถี่ ข อ ง เ ท อ ม ( Average) เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ละ 100 ซึ่ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ า การคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะ ด้ ว ยวิ ธี
Information Gain แต่เนื่องจากค่า ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ ย (MAE) ของวิ ธี Correlation - based Feature Selection

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เฉลี่ย (Mean Absolute Error,
MAE) [10] เป็ นตัวชี้วดั ความถูกต้องของการทานาย โดยโมเดล
ที่มีค่า MAE น้อยที่สุด จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทานาย
ผลดีที่สุด คานวณได้จากสมการ
MAE =
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Σ |ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง – ค่าที่ทานาย|

จานวนข้อมูลทั้งหมด
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ข้อมูล” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ครั้ งที่ 4, เมือง, กาแพงเพชร, 22 ธ.ค., 2560.
[4] รัชพล กลัดชื่น และจรัญ แสนราช, “การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
อัลกอริ ทึมและการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการทานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา” Research
Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi ปี ที่
17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561 หน้า 1-10.
[5] สุ รพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, การทาเหมืองข้อมูล, สานักพิมพ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์: กรุ งเทพฯ, 2559.
[6] Jiawei Han, Micheline Kameber and Jain Pei, “Data Mining:
Concepts and Techniques”, Morgan Kaufmann publishers: San
Francisco, CA, 2006.
[7] M.A. Hall and G. Holmes, “Benchmarking Attribute Selection
Techniques for Discrete Class Data Mining”, IEEE Transactions
on Knowledge and Data Engineering, Vol.15, No. 6, pp.1437 –
1447, 2003.
[8] P.N. Tan, M. Steinbach, and K Vipin, Introduction to Data
Mining, Addison Westley, 2006.
[9] ธนาวุฒิ ประกอบผล, โครงข่ายประสาทเทียม. วารสาร มฉก.
วิชาการ ปี ที่ 12 ฉบับที่ 24 หน้า 73-87.
[10] เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ, “การเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์สาหรับความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม” Naresuan
University Journal: Science and Technology, Vol.25, No.4,
pp.124-137, 2017.

(CFS) มี ค่าน้อยกว่า วิธีการหาค่ าเฉลี่ ยจากผลรวมของความถี่
ของเทอม (Average) จึ ง สรุ ป ผลได้ว่า วิ ธี Correlation - based
Feature Selection (CFS) มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด โดยโมเดลที่
ดีที่สุดที่ได้จากการทดลอง ได้แก่ ค่า Hidden Layer = a, Output
Node = 30, Learning rate = 0.3 และ Momentum = 0.2

6. สรุปผลกำรวิจัย
งานวิจยั นี้นาเสนอการสร้างโมเดลในการจาแนกคาอธิ บาย
รายวิชาสาหรับการเทียบโอนหน่ วยกิตโดยใช้วิธีการคัดเลื อก
คุ ณ ลัก ษณะและโครงข่ า ยประสาทเที ย ม และเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของการจาแนกคาอธิ บายรายวิชาโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเที ยมโดยใช้วิธีการคัดเลื อกคุณลักษณะ 3 วิธี ได้แก่
Correlation - based Feature Selection, Information Gain และ
วิ ธีการหาค่ าเฉลี่ ย จากผลรวมของความถี่ ข องเทอม ร่ วมกับ
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์ เซ็ปตรอน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี การคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะด้ ว ย
Correlation - based Feature Selection (CFS) ให้ค่าความถูกต้อง
เท่ากับร้อยละ 100 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้อย
ที่สุดแสดงให้เห็นว่า วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะที่ดี มีผลต่อการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการจ าแนกข้อ มู ล ได้ และสามารถน า
โมเดลไปใช้ในการสร้ างระบบสาหรั บ การจาแนกค าอธิ บ าย
รายวิชาเพื่อเที ยบโอนหน่ วยกิ ตได้ ในงานวิจยั ครั้ งต่อไปควร
เพิ่มข้อมูลรายวิชาของหลักสู ตรอื่นเพิ่มเติ มและพัฒนาระบบ
เที ยบโอนรายวิชาเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ระบบวิเคราะห์ แนวโน้ มหุ้นบนโซเชียลมีเดีย
Stock Market Trends Analysis On Social Media
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บทคัดย่อ

model for text analysis and display the result on

งานวิ จั ย นี ้น าเสนอระบบวิ เคราะห์ แนวโน้ ม หุ้ นบน
โซเชี ยลมีเดีย โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเว็บไซต์ พันทิ พ
จากนั้นนาข้ อมูลผ่ านกระบวนการเตรี ยมข้ อมูล ต่ อมาทา
การเป รี ยบ เที ยบ อั ลกอ ริ ทึ ม จ าแ น กค วาม คิ ด เห็ น
3 อัลกอริ ทึ ม ได้ แก่ อั ลกอริ ทึม ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
อัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาทเที ยม และอัลกอริ ทึมนาอีฟ
เบย์ วัดประสิ ทธิ ภาพด้ วยค่ าความถูกต้ อง ผลการทดสอบ
พบว่ าอั ล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น ได้ ผ ลความ
ถูกต้ องสู งที่ สุดมีค่าเท่ ากับ 76.62% อัลกอริ ทึมโครงข่ าย
ประสาทเที ยม และอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์ เท่ ากับ 72.66%
และ71.42% ตามลาดับ จากนั้นจึ งทาการนาโมเดลที่ได้ มา
ท าการพั ฒ นาเป็ นระบบวิ เ คราะห์ หุ้ นผ่ านเว็ บ ไซต์
Grafana แสดงผลความคิ ดเห็นหุ้ นในเชิ งบวก และเชิ งลบ
ภาพรวม 5 ลาดับแรก และแจ้ งเตือนผลความคิ ดเห็นผ่ าน
ทางระบบไลน์
คาสาคัญ: หุ้น อัลกอริ ทึมการจาแนก โซเชียลมีเดีย

Grafana website that shows top 5 stock sentiment
positive and negative and send data via LINE
application.
Keywords: Stock, Classifier Algorithm, Social media.

1. บทนา
ตั้งแต่อดีตนั้นการค้าขายหรื อการแลกเปลี่ยนสิ นค้านั้น
เป็ นเรื่ องราวทัว่ ทัว่ ไปที่พบได้ทกุ ที่กล่าวคือนาสิ นค้าที่เรามี
ไปแลกกับผูอ้ ื่นเวลาได้ดาเนินล่วงเลยไปจนกระทัง่ กาหนด
จุด เริ่ ม ต้น ของการเก็ งก าไรที่ เรี ย กว่ าหุ้ น ในยุค สมัย ของ
จักรวรรดิเปอร์เซี ยมีความนิยมในดอกทิวลิปเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากมีสีสันที่ แตกต่างกันตามลักษณะทางพันธุ กรรม
เนื่องจากความนิยมที่แพร่ หลายนั้น และราคาที่สูงขึ้นทาให้
มีเกษตรกรเริ่ มปลูกทิวลิป
ในการวิเคราะห์หุ้นเพราะมีปัจจัยมากมายที่ทาให้ราคา
หุ้นนั้นขึ้นหรื อลง ในส่วนของนักลงทุนหน้าใหม่อาจเลือก
ที่จะอ่านบทความของผูอ้ ื่นที่เขียนหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่
นาเสนอบทข่าวเกี่ยวกับหุ้นว่าควรลงทุนหรื อไม่ท้ งั ยังต้อง
เฝ้าดูข่าวสารจากแหล่งข่าวอื่นๆ อีกมากมายจะเห็ นได้ว่า
การลงทุ นในหุ้ นนั้น มี ปัจจัยมากมายอีกทั้งยังต้องมี เวลา
สาหรับติดตามข่าวสารอีกด้วยจึงเกิดการนาการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตัวเองของเครื่ องอัลกอริ ทึ มนาอีฟ เบย์ให้ ผลแม่ น ยาเป็ น
อย่างมากในการวิเคราะห์ขอ้ ความบนสื่ อออนไลน์ และได้
มี ก ารน าอัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น น ามา
วิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงลบและไม่เชิงลบ
ผู ้วิ จัย เห็ น สาเหตุ ดัง กล่ าวจึ ง พัฒ นาระบบวิ เคราะห์
แนวโน้ ม หุ้ น บนโซเชี ยลมี เดี ย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ช่ ว ย
สนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการลงทุน ว่าควรลงทุนใน

Abstract
The research paper is presentation stock market
trends analysis on social media. By crawler data
related to stock or investment from pantip.com. Then
data

cleaning

and

preprocessing,

after

that

compared 3 algorithms such as Support Vector
Machine, Neural Network and Naive Bayes with
Accuracy. The results showed that Support Vector
Machine is the most accuracy 76.62%, while Neural
Network and Naive Bayes have 72.66% and 71.42
respectively, then apply Support Vector Machine

304

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

หุ้ น ดั ง กล่ า วหรื อไม่ ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล จากงานวิ จัย นี้ เหมาะ
สาหรับนักลงทุนใหม่ และนักลงทุนที่เป็ นพนักงานประจา
โดยการน าอัล กอริ ทึ ม ต่ างๆ มาใช้ส าหรั บ การวิ เคราะห์
การจัดกลุ่มของชุดข้อความ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการต่อ
ยอดทางธุ ร กิ จ และเพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ห าแนวโน้ ม ว่ า
ณ ขณะนั้น ๆหุ้นไหนที่เป็ นที่พูดถึงบนสื่ อออนไลน์
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ในส่ วนที่ 1 Input Layer ที่ ช้ ัน นี้ จะเป็ นข้อ มู ล Input
ข้อมูลเข้าไป จานวนของโหนดขึ้นอยูก่ บั จานวนของ Input
ว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างที่นาเข้ามาคิดในโมเดล
ในส่ วนที่ 2 Hidden Layer เป็ นชั้นที่อยู่ระหว่างกลาง
ซึ่ งจะมี ผ ลอย่างมากต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู ้ ข อง
โมเดล ซึ่ ง Hidden Layer นั้นจะมี กี่ช้ นั ก็ได้ แล้วแต่ละชั้น
จะมี จานวนของ Neuron เท่าไหร่ ก็ได้เช่ นกัน ซึ่ งการเพิ่ม
ชั้ น และจ านวน Neuron ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การท างานของ
โ ม เด ล ใ น ส่ ว น ข อ ง Hidden Layer มี ก าร ท าง าน
เปรี ยบเสมื อ นส่ ว นที่ เรี ยนรู ้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก หรื อ Deep

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องของการ
วิเคราะห์ แนวโน้ม หุ้ น ผูว้ ิจัยได้มี การศึ กษา และค้น คว้า
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector

Learning

ในส่ วนที่ 3 Output Layer ชั้น ที่ จ ะน าเอาข้อ มู ล จาก
การค านวณไปใช้ จ านวนของโหนดในชั้น นี้ ขึ้ น อยู่กับ
รู ปแบบของ Output ที่จะเอาไปใช้
2.1.3 นาอีฟเบย์ (Navie Bayes)
คื อ ก าร ใ ช้ ห ลั ก ก าร ค าน ว ณ ค ว าม น่ าจ ะ เป็ น
(Probability) เป็ นหลักการที่ว่าด้วยโอกาสการเกิดเหตุการ
ต่างๆซึ่งมีสมการดังต่อไปนี้

Machine)

จัดเป็ นการเรี ยนรู ้ของเครื่ องประเภทแบบเรี ยนรู ้โดย
อาศัยตัวอย่างประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมี ความสามารถในการจัด
หมวดหมู่ และการทานายโดยซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
ฟั ง ชั น ก์ แ ก น พื้ น ฐ าน ไ ด้ แ ก่ Linear, Non-Linear,
Polynomial, Radius Basis และSigmoid
2.1.2 โครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network)
คือการที่ เอาเทคนิ คการพยาการณ์ ดว้ ยเส้นสมการเชิ ง
เส้ น มาใช้ต่ อ กัน หลายๆตัว และหลายๆชั้ น ท าเกิ ด การ
คาดการณ์ (Prediction) ที่ จากเดิ มอ้างอิงจากเส้นตรงเส้น
เดียว กลายเป็ นเส้นตรงหลายๆเส้นที่ช่วยกัน คาดการณ์ ทา
ได้อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม และแม่นยากว่าเดิม

P(x|c)P(c)
P(c|x) =
P(x)

โดยที่

(2-1)

C คือ Class (ทัศนคติเชิงลบ, ทัศนคติเชิงบวก)
X คือ Attribute (ดี,แย่,เยี่ยม,ต่า,สู ง)

คือ ความน่าจะเป็ น
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Lakshmana [1] ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เป รี ย บ เที ย บ
อัล กอริ ทึ ม การเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งในการทดสอบบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ เกี่ยวข้องกับการ
ระบุ และจาแนกความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกที่แอบแฝงอยู่
ในข้อความบนโซเชียลมีเดียกาลังถูกสร้างจานวนมาก ผ่าน
การแสดงความคิ ด เห็ น การอัพ เดทสถานะการวิเคราะห์
ความเชื่อมัน่ ของข้อมูลที่ผใู ้ ช้สร้างขึ้นนี้มีประโยชน์มากใน
การรั บ รู ้ ค วามคิ ด เห็ น ของสาธารณะโดยวิเคราะห์ ความ
คิด เห็ น เชิ งบวกเชิ งลบจากอัล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์ (Naive
Bayes: NB) อัลกอริ ทึมต้นไม้ตด
ั สิ นใจ (Decision Tree)
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้านใกล้ที่ สุ ด (K-Nearest Neighbors:
KNN) และอั ล กอ ริ ทึ มซั พ พ อร์ ต เวกเต อ ร์ แม ท ชี น
P

ภาพที่ 1: Neural Network โครงข่ายประสาทเทียม
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(Support Vector Machine: SVM) ส าหรั บ การค านวณ
ผลลั พ ธ์ ข อ งค วามรู ้ สึ กข อ งผู ้ ที่ วิ จ ารณ์ ภาพ ยน ต ร์
อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (SVM) ได้ค วาม
แม่นยามากที่ สุดที่ 72.7% โดยที่ มีข้อจากัดบางอย่าง เช่ น
อัลกอริ ทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (KNN) ไม่สามารถจัดการ
ข้อ มู ลจานวนมากได้ และในส่ วนของอัลกอริ ทึ มต้น ไม้
ตั ด สิ นใจ (Decision Tree) นั้ นก็ ไ ม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ
ข้อมูลเชิงเส้นที่มีปัจจัยเดียว
Abdalraouf [2] งาน วิ จ ั ย ฉบั บ นี้ ได้ น าอั ล กอริ ทึ ม
โครงข่ ายประสาทเที ย มแบบสั ง วัต นาการ (CNN) และ
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบวนซ้ า (Recurrent Neural
Network: RNN) เข้า รวมกัน เป็ นโมเดลโดยทดสอบการ
ข้อมูลจาก IMDB จานวน 50,000 ข้อความที่ แสดงความ
คิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ บ น IMDB โดยแบ่ ง เป็ น
ท ดส อบ 50% และฝึ กส อน 50% โด ยผลลั พ ท์ ที่ ได้
อัล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์ (NB) ได้ค่ าความถู ก ต้อ งสู ง สุ ด ที่
81.8% และอัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมนชี น (SVM)
79.4% จากงานวิจยั ฉบับนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
กรองข้อความประเภทสแปมหรื อใช้กรองในเว็บค้นหาได้
รวิ สุ ด า และ นิ เวศ [3] การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น
ภาษาไท ยเกี่ ย วกั บ การรี วิ ว สิ น ค้ า ออน ไลน์ โดยใช้
อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์ แ มทชี น (SVM) โดยเก็ บ
ข้อมูล จานวน 2,890 ข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ
วิเคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ภาษาไทยเกี่ ย วกับ การรี วิวสิ น ค้า
ออนไลน์ และสร้างแบบจาลองด้วยอัลกอริ ทึม 4 วิธี ได้แก่
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมทชี น (SVM) อัลกอริ ทึม
ต้น ไม้ตัด สิ น ใจ (Decision Tree) อัล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์
(NB) และอัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ า นใกล้ที่ สุ ด (KNN) เพื่ อ
เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ์ ภาพการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น
ภาษาไทย จากการเรี ยนรู ้ ด้วยเครื่ องจักรการเรี ย นรู ้ ท้ ัง 4
อัล กอริ ทึ ม พบว่ าอัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์ แ มชชี น
(SVM) ให้ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกคุณลักษณะที่ดีสุด
คือ ที่คุณลักษณะที่ 1,000 มีค่าความแม่นยา 83.38% ระดับ
รองลงมาเป็ นเนอี ฟ เบย์ (NB) ที่ คุ ณ ลัก ษณะที่ 500 มี ค่ า
ความแม่ น ยา 83.31% ระดับ ถัด ลงมาคื อ ต้น ไม้ตัด สิ น ใจ
(Decision Tree) ที่ คุ ณ ลัก ษณะที่ 500มี ค่ า ความแม่ น ย า
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79.92% ระดั บ สุ ดท้ า ยเพื่ อ นบ้ า นใกล้ ที่ สุ ด (KNN) ที่
คุณลักษณะที่ 100 มีค่าความแม่นยา 71.26%
สุ พ ัต รา ปริ ญ ญา พิ สิ ษ ฐ์ และชู ชาติ [4] ระบบแจ้ง
เตื อ นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ไทยส าหรั บ ธุ ร กิ จ ด้ ว ยซั พ พอร์ ท
เวกเตอร์ แ มชชี น (SVM) งานวิ จั ย นี้ เก็ บ ความคิ ด เห็ น
ภาษาไทยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ จากเว็ บ บอร์ ด พั น ทิ พ
(PANTIP) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจะจาแนกความคิด เห็ น เป็ น2
กลุ่มได้แก่ขอ้ มูลเชิงลบ และไม่เชิงลบ ค่าพารามิเตอร์ ของ
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชี น (SVM) จะถูกปรับ
เพื่อหาค่าที่เหมาะสม และได้ความถูกต้องมากที่สุดในการ
ทดลอง ได้รับค่าความถูกต้อง 95%

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
กระบวนการด าเนิ น ของงานวิ จัย ของระบบวิ เคราะห์
แนวโน้มหุ้นบนโซเชี ยลมีเดีย นั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 5
ขั้นตอนหลักที่สาคัญ
3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา และค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ขอ้ ความรวมไปถึงกระบวนการรวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ จะน ามาใช้ ใ นงานวิ จั ย โดยมี กระบวนการ
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิด

จากกรอบแนวคิดสามารถแบ่งได้เป็ นทั้งหมด 3 ส่ วน
การทางาน ส่ วนที่ 1 คือขั้นตอนการคัดเลือกข้อมูล เริ่ มต้น
จากการเก็บข้อมูลทาการคัดเลื อกข้อมูลจากแหล่งข้อมู ล
เว็บไซต์พนั ทิพที่การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวหุ้น ส่ วนที่ 2
คื อ กระบวนการน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น้ ั นไปตัด ค าเพื่ อ ท าให้
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ข้อความที่อยู่ในรู ปแบบประโยค และส่ วนสุ ดท้ายคือการ
กาจัดคาหยุดคือการเอานาคาออกโดยไม่ทาให้ความหมาย
ของข้อความเปลี่ยน ส่ วนที่ 3 นาข้อมูลที่ได้จากการเตรี ยม
ข้อมูลไปใช้กบั อัลกอริ ทึมทั้ง 3 อัลกอริ ทึม จากนั้นทดสอบ
ค่าความแม่นยา ค่าความถูกต้องเพื่อหาอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุด
จากนั้ นน าโมเดลที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นา และแสดงผลผ่ า น
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4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

เก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากโปรแกรมโรบอทเฟรมเวิร์ ค
โดยการเปิ ดบราวเซอร์ แ ล้ว เข้ าไปรวบรวมข้อ มู ล จาก
เว็บไซต์ Pantip.com หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหุ้นโดยรวบรวม
ข้อ มู ล ทั้งหมด 500 ข้อมู ล แบ่ งข้อ มู ล เป็ น 2 ประเภท คื อ
ความคิดเห็นเชิ งลบ 250 ข้อมูล และความคิดเห็นเชิ งบวก
250 ข้อมูล แสดงดังภาพที่ 3

Grafana dashboard

3.2 ขั้นตอนการคัดเลือกข้ อมูล
ทาการคัดเลื อกข้อมูลจากเว็บ ไซต์ Pantip.com ที่ มี
การแสดงความคิดเห็ นที่เกี่ยวกับหุ้น โดยใช้โปรแกรมโร
บอทเฟรมเวิร์ค (RobotFramework) ในการดึงข้อมูลจากผู ้
ที่ต้งั กระทูเ้ กี่ยวกับหุ้น
3.3 ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูล
ขั้นตอนที่สาคัญต่อมาคือการนาข้อมูลที่รวบรวมมาทา
การคัดกรองข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ขา้ งต้นนั้น
ยังอยูใ่ นรู ปแบบภาษาธรรมชาติ และข้อความบางประเภท
ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามาวิ เ คราะห์ ไ ด้ โ ดยมี ก ระบวนการ
ดังต่อไปนี้ การตัดคา,การปรับขนาดข้อความให้เป็ นตัวเล็ก
และการกาจัดการหยุด
3.4 ขั้นตอนการคัดเลือกอัลกอริทมึ
หลังผ่านกระบวนการคัด เลื อกข้อ มูล และท าการคัด
กรองข้ อ มู ล แล้ ว น าข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ นจ านวน 70%
น ามาผ่ านอัล กอริ ทึ ม ต่ า งๆดัง ต่ อ ไปนี้ Support Vector
Machine, Neural Network และ Navie Bayes เพื่ อ ท า
การคัดเลือกหาอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุด
3.5 การสร้ างโมเดล และทดสอบประสิทธิภาพ
ในการจาแนก และวัดประสิ ทธิ ของอัลกอริ ทึมที่ใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ ความ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) ค่ า ความแม่ น ย า ( Precision) และค่ า ความ
ระลึก (Recall) ของทั้ง 3 อัลกอริ ทึม

ภาพที่ 3: การรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Pantip.com
4.2 ผลการจาแนกความคิดเห็น

ผลการจาแนกการแสดงความคิดเห็น สามารถจาแนก
ได้ออกเป็ น 2 ประเภทคือข้อมูลที่เป็ นความคิดเห็นเชิงบวก
และความคิดเห็นเชิงลบ แสดงดังตัวอย่างในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตัวอย่างผลการจาแนกความคิดเห็น
Text
Advanc แข็งจริ ง

งบ PTT กับยุคน้ ามันขาลง
เรื่ อยๆมาแล้ว
Gulf จ้าวกาลังจะเลิกเล่น
SCB เขียวววมากกก

Symbol

Sentiment

ADVANC

Positive

PTT

Negative

GULF

Negative

SCB

Positive

4.3 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทม
ึ โมเดลจาแนกความ

คิดเห็น
จากการจ าแนกความคิด เห็ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ หุ้ น ด้วย
สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ของการจ าแนกข้อ มู ล ออกเป็ นความ
คิดเห็ นในเชิ งบวก และความคิดเห็นในเชิ งลบ โดยได้ทา
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกความคิดเห็นด้วย
อั ล กอริ ทึ ม ประเภทแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ท าการเลื อ ก 3
อัล กอริ ทึ ม ได้แ ก่ ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น โครงข่ า ย
ประสาทที ย ม และอัล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์ โดยได้ท าการ

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ ส่ วนของการตรี ยม
ข้อมูลก่อนการประมวลผล ส่ วนของผลการจาแนกความ
คิดเห็น ส่ วนของผลการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม ส่ วนของ
การแสดงผลผ่านเว็บไซต์ Grafana และส่งผ่านระบบไลน์
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ทดสอบเพื่ อหาค่ าพารามิ เตอร์ (Parameter) ที่ ให้ ผลการ
ทดสอบที่ดีที่สุด ซึ่งวัดจากค่าความแม่นยา ค่าความถูกต้อง
และค่ าเรี ยกคื น จากนั้น จึ งท าการคัด เลื อ กพารามิ เตอร์ ที่
ให้ ผ ลการท ด ส อ บ ดี ที่ สุ ด มาท าการเป รี ยบ เที ยบ
ประสิ ทธิภาพ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2:

ภาพที่ 4: การแสดงรู ปแบบของกราฟหุ้นเชิงบวก

Parameter ของแต่ละอัลกอริ ทึม

Algorithm
Support Vector
Machine

Neural
Network

Parameter
C
Gamma

Value
1-1000
0.01-1

Kernal

Sigmoid, Rbf

Scoring

Accuracy, F1

Activation

Elu, hard_sigmoid

Epoch

5-10

จากภาพที่ 4 เป็ นการแสดงผลลัพธ์ของข้อความที่มีการ
แสดงความคิดเชิงบวก และแสดงผลหุ้นที่มีการพูดถึง โดย
หุ้นที่มีการพูดถึงเป็ นลาดับแรก จากภาพที่ 4 คือมีการพูด
ถึง SET ในเชิงบวก 1335 ครั้ง ,หุ้น GULF และหุ้นอื่นๆ
ตามลาดับ
4.4.1.2 การแสดงผลข้อมูลที่ เป็ นข้อมูลเชิ งบวกแสดง
หุ้นสู งสุ ด 5 ลาดับแรก

ตารางที่ 3 : ผลลัพธ์ของแต่ละอัลกอริ ทึม
Algorithm
Support
Vector
Machine

Neural
Network

Naïve
bayes

Accuracy
(%)
76.62
75.32
72.72
72.72
72.66
71.42
70.77
70.77
70.12
71.42
70.12
69.48

Precision
(%)
81.96
77.27
74.28
77.92
75.36
79.71
71.64

Recall
(%)
66.66
68.91
68.42
70.58
65.82
63.21
63.15

69.48

73.13

62.82

68.83

66.66

64.78

ภาพที่ 5: การแสดงหุ้นที่มีการพูดถึงสูงสุด 5 ลาดับ
จากภาพที่ 5 เป็ นการแสดงผลลัพ ธ์ข องข้อ ความที่ มี
การแสดงความคิดเชิงบวกที่มีการพูดถึงมากที่สุด 5 ลาดับ
แรก โดย SET มี การพู ดถึ งมากสุ ด ที่ ลาดับ รองลงมาคื อ
GULF BEAUTY SCB และ BAM ตามลาดับ
4.4.2.1 การแส ดงผลข้ อ มู ล ที่ เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลบ
ในรู ปกราฟ

จากผลการทดลองสรุ ป ได้ ว่ า อัล กอริ ทึ ม Support
Vector Machine มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด โดยมี ค่ า ความ
ถูกต้องเท่ากับ 76.62%
4.4 ผลการแสดงรายงานบนโปรแกรม Grafana
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบให้แสดงผล
โดยผูว้ ิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้
4.4.1.1 การแสดงผลข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นข้ อ มู ล เชิ ง บวก
ในรู ปกราฟ

ภาพที่ 6: การแสดงรู ปแบบของกราฟหุ้นเชิงบวก
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จากภาพที่ 6 เป็ นการแสดงผลลัพ ธ์ของข้อความที่ มี
การแสดงความคิดเชิ งลบ และแสดงผลหุ้นที่มีการพูดถึ ง
โดยหุ้นที่มีการพูดถึงเป็ นลาดับแรก จากภาพที่ 6 คือ มีการ
พู ด ถึ ง SET ในเชิ ง บวก 1508 ครั้ ง หุ้ น BAM และหุ้ น
อื่นๆ ตามลาดับ
4.4.2.2 การแสดงผลข้อ มู ล ที่ เป็ นข้อ มู ล เชิ ง ลบแสดง
หุ้นสู งสุ ด 5 ลาดับแรก

NCCIT2020

5. สรุป
งานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอระบบวิเคราะห์แนวโน้มหุน้
บนโซเชี ย ลมี เดี ย ซึ่ งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
Pantip.com โดยเก็ บ เฉพาะความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกับ หุ ้ น
หลังจากนั้น ท าการเปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึ ม จาแนกความ
คิ ด เห็ น ทั้ง 3 โดยวัด ประสิ ท ธิ ภ าพจากค่ าความถู ก ต้อ ง
พ บ ว่ าอั ล ก อ ริ ทึ ม ที่ มี ค่ าค ว าม ถู ก ต้ อ ง ที่ สุ ด คื อ
อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น โดยได้ผ ลความ
ถูกต้องสู งสุ ดที่ 76.62% สามารถน าวิจัยนี้ ไปใช้ประยุกต์
กับการวิเคราะห์ขอ้ ความ ดูแนวโน้มความคิดเห็น
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การจาแนกความคิดเห็นของผู้ใช้ งานทวิตเตอร์ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สมาร์ ทโฟน
Twitter Text Mining for Sentiment Classification of A Smart Phone Brand
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บทคัดย่อ

characteristic curve. After that, the model was

งานวิจัยนีน้ าเสนอการจาแนกความคิดเห็นของผู้ใช้ งาน
ทวิตเตอร์ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สมาร์ ทโฟน โดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากทวิตเตอร์ มาทาการเปรี ยบเทียบด้ วยอัลกอริ ทึม
จาแนกประเภท 3 อัลกอริ ทึม ได้ แก่ อัลกอริ ทึมซั พพอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี น อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู้ เบย์ อย่ างง่ าย และ
อัลกอริ ทึมเอ็กตรี มกราเดีย้ นบู ธติ ้ง วัดประสิ ทธิ ภาพของ
โมเดลด้ วยค่ าความถู กต้ อ ง และค่ าเส้ นโค้ ง คุ ณลั กษณะ
สมบั ติ ก ารท างาน จากนั้ น น าโมเดลที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาเป็ น
เว็ป แอปพลิ เ คชั น ส าหรั บ จ าแนกความคิ ด เห็ น ผลการ
ทดสอบพบว่ า อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนให้ ผล
การจาแนกที่ดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้ องเท่ ากับ 76% ค่ า
เส้ นโค้ งคุณลักษณะสมบัติการทางานเท่ ากับ 0.76 รองลงมา
คื อ อั ลกอริ ทึ มการเรี ยนรู้ เบย์ อย่ างง่ า ย มี ค่ าความถู กต้ อ ง
เท่ ากับ 72.67% ค่ าเส้ นโค้ งคุณลักษณะสมบัติการทางาน
เท่ ากั บ 0.72 และอั ล กอริ ทึ ม เอ็ ก ตรี มกราเดี ้ย นบู ธ ติ ้ ง
มีค่าความถูกต้ องเท่ ากับ 67.32% ค่ าเส้ นโค้ งคุณลักษณะ
สมบัติการทางานเท่ ากับ 0.67 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การทาเหมืองข้อความ อัลกอริ ทึมการจาแนก
ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน

developed to be a web application for classifying
opinions. The results show that the Support Vector
Machine provides the best classification results which
has an accuracy is 76%, the receiver operating
characteristic curve is 0.76, followed by the Simple
Bay Learning have an accuracy is 72.67%, the
receiver operating characteristic curve is 0.72, and
the Extreme Graduation have accuracy is 67.32%, the
receiver operating characteristic curve is 0.67
respectively.
Keywords: Text Mining, Classifier Algorithm, Smart
Phone Brand

1. บทนา
ปัจจุบนั โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนับเป็ นอุปกรณ์ที่มี
การใช้ ง านอย่ า งแพร่ ห ลาย อ้า งอิ ง จากผลส ารวจ ของ
“Global Digital 2019” [1] พบว่ า มี ผู ้ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนทั่ว
โลกจานวน 5,112 ล้านคน จากจานวนประชากรทั้งหมด
7,876 ล้านคน คิดเป็ น 64.9% ของประชากร และมีบริ ษท
ั
ที่ผลิตสมาร์ ทโฟนเพิ่มมากขึ้นอันเนื่ องมากจากตลาดที่ มี
ขนาดใหญ่ โดย Counterpoint ได้เปิ ดเผยผลสารวจส่ วน
แบ่ ง การตลาดทั่ว โลกของบริ ษัท ผลิ ต โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
สมาร์ ท โฟน 5 อัน ดับ แรกในไตรมาตรที่ 1 ของปี พ.ศ
2562 ได้แก่ ซัมซุง (Samsung) หัวเว่ย (Huawei) แอปเปิ ล
(Apple) ออปโป้ (Oppo) และวีโว้ (Vivo) สาเหตุที่สมาร์ ท
โฟนมี ผู ้ใ ช้ ง านจ านวนมากเป็ นผลมาจากฟั ง ก์ ชัน ของ
สมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความละเอียด
หน้าจอ หน่ วยประมวลผล กล้องถ่ายรู ป และ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ เป็ นต้น

Abstract
T This research presents a classification of the
opinions of Twitter users on smart phone products. By
collecting data from Twitter to compare with the
classification algorithm including Support Vector
Machine, Simple Bay Learning and Extreme
Graduation. Measure the performance of the model
with

accuracy

and

the

receiver

operating
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จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น จึ ง เกิ ด การแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับสมาร์ ทโฟนในโซเชี ยลมี เดี ย ใหม่ ๆ ทุกวันโดย
ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียอยูใ่ นรู ปแบบภาษาธรรมชาติ
ซึ่ งมี โ ครงสร้ า งภาษาที่ ไ ม่ แ น่ น อน จึ ง จ าเป็ นจะต้อ งใช้
กระบวนการที่ ชาญฉลาดในการประมวลผลข้อ มูล เช่ น
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรื อวิธีการจาแนก เป็ นต้น
สาหรั บ การจ าแนกความคิ ด เห็ น ได้มี ผูว้ ิ จัย น าเสนอ
เทคนิ คอัลกอริ ทึมต่าง ๆ เช่น การจาแนกความรู ้สึกของผู ้
แสดงความคิ ด เห็ น ในทวิ ต เตอร์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
สื บค้นความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคด้วยอัลกอริ ทึม นาอี ฟเบย์
และซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น [2] การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล
ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจาปี
2551 – 2557 ด้ว ยอัล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์ ตัว แบบเชิ ง เส้ น
วางนัยทัว่ ไป การถดถอยแบบโลจิสติก ต้นไม้ตดั สิ นใจ ป่ า
สุ่ม และเอ็กตรี มกราเดียน์บูธทรี [3]
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการนา
อัล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์ ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น และ
เอ็กตรี มกราเดี้ยนบูธติ้ง มาทาการจาแนกความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน
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ภาษาข้อความออกไปเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ระบบ
ทาความเข้าใจภาษา 2) ระบบสร้างภาษา
2.1.2 อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ของเครื่ องเพื่อสร้ างแบบจาลองใน
การจาแนกข้อความ โดยมีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีความน่าจะ
เป็ นของเบย์ (Bay Theorem) โดยแบบจ าลองจะอยู่ ใ น
รู ปแบบความน่าจะเป็ น ซึ่ งอาศัยค่าความน่าจะเป็ นจากชุด
ข้อ มู ล ฝึ กสอน มาใช้ใ นการทานายผลชุ ดข้อ มูลทดสอบ
ความน่ าจะเป็ นของคลาสใดที่ ม ากที่ สุด จะถู กเลื อกเป็ น
คาตอบซึ่งมีสมการดังต่อไปนี้
P(c|x) = P(x|c)P(c) / P(x)

ซึ่ งสามารถแทนค่า C เท่ากับคลาส(ความคิดเห็นเชิ งบวก
และความคิดเห็นเชิงลบ) X เท่ากับ Attribute และ P เท่ากับ
ความน่าจะเป็ น
2.1.3 อั ล กอริ ทึ ม เอ็ ก ตรี ม กราเดี ย ร์ บู ธ ติ้ง (Extreme
Gradient Boosting)
เป็ นอัลกอริ ทึมในรู ปแบบร่ วมกันจาแนก (Ensemble
Classifier) รู ปแบบหนึ่ งที่ ได้รับการปรั บปรุ งให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มความรวดเร็ วมาก
ขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากการทางานแบบหลายเทรด
(Multithread) ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
2.1.4 อัลกอริ ทึมซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support
Vector Machine)
เป็ นเทคนิคที่ได้รับการพัฒนามากจาก Vapnik เพื่อใช้
ในการจ าแนกประเภทข้อ มู ล ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ด้วยเส้ น
ระนาบแบ่ ง ข้อ มู ล (Hyperplane) ซึ่ งท าให้ ไ ด้ร ะยะขอบ
ระหว่างประเภทมากที่สุดดังแสดงในภาพที่ 3
\

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวนศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ( Natural
Language Processing)

ภาษาธรรมชาติคือ ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่ อสารเป็ น
ประจ าทุ ก วัน แต่ ไ ม่ เ หมาะสมกับ การน าไปใช้ใ นการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ [4] เนื่ องจากความกากวม
ของภาษาที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติจึงเป็ นวิธีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ เข้าใจภาษา
ของมนุษย์ [5] โดยระบบจะทาการวิเคราะห์รูปแบบภาษา
ในเชิงโครงสร้างและความหมายทางภาษาจากฐานความรู ้
ที่มีเพื่อหาคาตอบและสร้างเป็ นเอาต์พุตที่มีความถูกต้อง
มากที่สุดซึ่ งการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สามารถแบ่ง

ภาพที่ 3: ระนาบการแบ่งข้อมูลด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
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การเปรี ยบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองโดย
เลือกใช้อินฟอร์ เมชันเกน เกนเรโช และไคสแควร์ วิธีการ
เลือกแบบไคสคแวร์ให้ผลดีที่สุด วัดประสิ ทธิภาพโดยรวม
ได้ 92.2% และการควบรวมโดยใช้ เ ทคนิ ค ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector Machine) ร่ ว มกับ การ
ค้นหาด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม และค้นหาด้วยวิธีละโมบโดย
วิ ธีการคัด เลื อ กแบบ เทคนิ ค ซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น
ร่ วมกั บ การค้ น หาด้ ว ยวิ ธี ละโมบให้ ผ ลดี ที่ สุ ดวั ด
ประสิ ทธิภาพโดยรวม 94%

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ตรี เทพ และจั น ทร์ เจ้ า [6] ได้ พ ั ฒ นาระบบสรุ ป
บทวิจารณ์สินค้าภาษาไทยโดยผูบ้ ริ โภคแบบอัตโนมัติโดย
นาข้อมูลบทวิจารณ์สินค้าแบบมีโครงสร้าง มาทาการตัดคา
และนาคาเหล่านั้นมากาหนดหน้าที่ เพื่อ กรองคาที่ ไ ม่ ใ ช้
ออก เช่น คากริ ยา คาสรรพนาม และคาลักษณะนาม เป็ น
ต้น จากนั้นในการระบุทิศทางให้กบั คาแสดงความคิดเห็น
จะมีคาแสดงความคิดเห็นที่มีการระบุทิศทางไว้แล้วหรื อ
รายการต้นกาเนิดเพื่อระบุทิศทางให้กบั คาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
โ ด ย ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี Wordnet ใ น ก า ร ค้ น ห า
ความสัมพันธ์ของคา โดยจากการทดลองได้นาระบบมาทา
การเปรี ยบเทียบกับผลสรุ ปจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อวัดค่าระลึก
ค่าความแม่นยาหลังการกรอง และค่าถูกต้องในการระบุ
ทิศทางของคุณลักษณะได้ผลลัพธ์ค่าระลึก เท่ากับ 0.77 ค่า
ความแม่นยาหลังการกรองเท่ากับ 0.33 และค่าถูกต้องใน
การระบุทิศทางของคุณลักษณะเท่ากับ 0.58
สถิตโชค และปิ ติภูมิ [7] ได้พฒั นาเทคนิ คการจาแนก
พฤติ กรรมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยใช้วิธีการ
สกัดข้อความและเทคนิคการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง เพื่อจาแนก
ประเภทข้อ ร้ อ งเรี ยนเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการขับ ขี่ แ ละ
คุณภาพการบริ การ ทาการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู ้ ใ ช้ บ ริ การบนกระดานสนทนาแล้ ว สร้ า งตั ว
แบบจ าลอง จากนั้ นจึ ง ได้ ท าการจ าแนกข้ อ มู ล ด้ ว ย
อัล กอริ ทึ มจาแนกข้อ มูล จานวน 5 เทคนิ ค ได้แ ก่ ต้น ไม้
ตัดสิ นใจ นาอีฟเบย์ เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลาย
ชั้น พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถจาแนกข้อความ
พฤติ กรรมการขับ รถโดยสารสาธารณะได้ค่ า Accuracy
เท่ า กั บ 90.23% ค่ า Precision 91.9% ค่ า Recallเท่ า กั บ
90.2% และค่า F-measure เท่ากับ 90.5%
วาทินี และพยุง [8] ได้นาเสนอการเปรี ยบเทียบเทคนิค
การคัดเลื อกคุณลักษณะแบบการกรองข้อความและการ
ควบรวมการทาเหมื องข้อความเพื่อการจาแนกข้อ ความ
โดยใช้ เ ทคนิ ค การคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะเพื่ อ ได้ ค าที่
เหมาะสมในการแทนเอกสารและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
จาแนกเอกสารให้มีค่าความถูกต้องมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั ได้ทา

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผูว้ ิจยั
ได้ อ อกแบบกระบวนการในการด าเนิ น งานวิ จัย การ
วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู ้ใ ช้ ง านทวิ ต เตอร์ ที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนสามารถแบ่งออกได้ 4 ขั้นตอนหลัก
ที่สาคัญ ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้วั ความคิดเห็นรวมไป
ถึงกระบวนการประมลผลภาษาธรรมชาติ ที่จะนามาใช้ใน
การงานวิจยั โดยมีกระบวนการดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจยั
จากกรอบแนวคิดในข้อที่ 3.1 สามารถแบ่งกระบวนการ
ด าเนิ น งานออกได้ เ ป็ น 3 ส่ ว นหลัก ส่ ว นที่ 1 การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและเตรี ยมข้อมูลก่อนประมวลผล ส่ วนที่ 2
การสร้ า งโมเดลและจ าแนกประเภทและการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ วนที่ 3 การแสดงผลการจาแนกความ
คิดเห็น
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3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ น
ประมวลผล
ในการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั ได้นาโปรแกรม Rapid Miner
ซึ่ ง สามารถดึ ง ข้อ มู ล จากทวิ ต เตอร์ เ ข้ามาใช้ใ นการเก็ บ
ข้อมูลความคิดเห็นโดยใช้คาในการค้นหาจากชื่ อแบรนด์
ผลิตภันฑ์สมาร์ ทโฟนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ท าการคัด เลื อ กข้อ มู ล ที่ จ ะน ามาทดสอบทั้ง สิ้ น 1,000
ข้อความแบ่งออกเป็ นความคิดเห็นภาษาไทยเชิงบวก และ
เชิงลบจานวน 500 ข้อความ และความคิดเห็นภาษาอังกฤษ
เชิงบวก และเชิงลบจานวน 500 ข้อความ
3.2 การสร้ างโมเดลและจาแนกประเภทและการทดสอบ
ประสิทธิภาพ
เมื่อได้ขอ้ มูลความคิดเห็นที่จะใช้ในการวิเคราะห์แล้ว
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการพัฒนาโมเดลจาแนกความคิดเห็น โดยได้
นาความคิดเห็นที่ได้มาทาการตัดคา และกาจัดคาหยุดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนั้นนาคาที่เหลือมาทาการ
แก้ไขการสะกดเนื่องจากการใช้คาของผูใ้ ช้งานอาจจะมีการ
สะกดผิด จากนั้นจึงได้นาข้อมูลมาทาการแปลงเป็ นข้อมูล
เวกเตอร์ ทางภาษาด้วยเทคนิ คการหาค่าน้ าหนักของค าใน
เอกสาร (Term Frequency Inverted Document Frequency :
TFIDF) และนาข้อมูลที่ทาการแปลงแล้วมาทาการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อมูลของอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และเอ็กตรี มกราเดี้ยนบูธติ้ง โดย
วัด ประสิ ท ธิ ภ าพจากค่ า ความถู ก ต้อ ง และค่ า เส้ น โค้ ง
คุ ณ ลั ก ษณะสมบั ติ ก ารท างาน โดยได้ ท าการปรั บ
พารามิเตอร์ ของอัลกอริ ทึมโดยใช้เครื่ องมือ sklearn เข้ามา
ช่วยในการค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด
3.3 การแสดงผลการจาแนกความคิดเห็น
เมื่ อ ได้อ ัล กอริ ทึ ม ที่ เ หมาะสมในการจ าแนกความ
คิดเห็ นแล้ว จึ งนาโมเดลจาแนกประเภทไปพัฒนาต่อใน
รู ปแบบการให้บริ การข้อมูลแบบ API เพื่อให้เว็ปไซต์ที่
พัฒนาขึ้นสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลเพื่อนาไปแสดงผล ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ Django Framework มาใช้ใน
การพัฒ นาหน้ า เว็ ป แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ แสดงผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น
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4. ผลการดาเนินงาน
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลการเปรี ยบเทียบ
อัลกอริ ทึม จาแนกความคิดเห็ น และการแสดงผลการจา
ข้อมูล
4.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึมจาแนกความคิดเห็น
จากการน าชุ ด ข้อ มู ล ฝึ กสอนมาท าการทดสอบหา
พารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสมในการจ าแนกข้อ มู ล ส าหรั บ
อัลกอริ ทึมทั้ง 3 เทคนิ ค โดยได้ทาการหาด้วยวิธีการจับคู่
พารามิเตอร์ โดยทาการวัดประสิ ทธิ ภาพจากค่า Accuracy
และค่ า ROC ได้ผ ลการทดสอบสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรกของ
อัลกอริ ทึมทั้ง 3 แสดงดังตารางที่ 1 ถึง 3
ตารางที่ 1: อัลกอริ ทึม Support Vector Machine
Parameter

Accuracy
(%)

ROC (%)

76

0.75

75

0.74

75.67

0.74

C = 0.82, gamma = 0.1,
kernel = linear
C = 0.72, gamma = 0.1,
kernel = linear
C = 0.98, gamma = 0.1,
kernel = linear

ตารางที่ 2: อัลกอริ ทึม Naïve Bayes
Parameter
alpha = 0.29, fit_prior =
True
alpha = 0.28, fit_prior =
False
alpha = 0.37, fit_prior =
True

Accuracy
(%)

ROC
(%)

72.66

0.71

72.67

0.67

71.67

0.70

ตารางที่ 3: อัลกอริ ทึม Extreme Gradient Boosting
Parameter
colsample_bytree = 0.80,
learning_rate = 0.06
n_estimators = 900,
subsample = 0.95
colsample_bytree = 0.80,
learning_rate = 0.06
n_estimators = 900,
subsample = 0.85
colsample_bytree = 0.80,
learning_rate = 0.06
n_estimators = 900,
subsample = 0.91
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Accuracy
(%)

ROC
(%)

67.32

0.66

65.09

0.65

66.12

0.66
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จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อมูล
ของอัลกอริ ทึมพบว่า อัลกอริ ทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีน
สามารถจ าแนกความคิ ด เห็ น ได้ดี ที่ สุ ด โดยมี ค่ า ความ
ถูกต้องเท่ากับ 76% ค่า ROC เท่ากับ 0.75 ดังแสดงในภาพ
ที่ 5 รองลงมาคืออัลกอริ ทึม นาอีฟ เบย์ มีค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 72.66% ค่า ROC เท่ากับ 0.71 ดังแสดงในภาพที่ 6
และอัลกอริ ทึมเอ็กตรี มกราเดี้ยนบูธติ้ง มีค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 67.32% ค่า ROC เท่ากับ 0.66 ดังแสดงในภาพที่ 7
ตามลาดับ

ภาพที่ 5: ROC: Extreme Gradient Boosting
4.2 การแสดงผลการจาแนกข้ อมูล
จากผลการดาเนิ นงาน ผูว้ ิจัยได้ทาการออกแบบการ
แสดงผลการจาแนกข้อมูลในรู ปแบบเว็ปแอปพลิเคชันโดย
แบ่งส่วนการแสดงผลออกเป็ น 2 ส่วน
4.2.1 การแสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ใน
รู ปแบบกราฟแท่ง

ภาพที่ 5: ROC: Support Vector Machine

ภาพที่ 5: การแสดงผลความคิดเห็นในรู ปแบบกราฟ
จากภาพที่ 5 เป็ นส่ วนการแสดงผลในรู ปแบบกราฟ
แท่ ง และตัว เลขเพื่ อ แสดงผลจ านวนข้อ มู ล ที่ ผ่ า นการ
วิเคราะห์ซ่ ึ งประกอบด้วย 1) ข้อมูลแบบตัวเลขเพื่อแสดง
จานวนข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ท้ งั หมด จานวนข้อมูลที่
เป็ นข้อมูลความคิดเห็นในเชิงบวก และจานวนข้อมูลความ
คิดเห็นในเชิงลบ 2) ข้อมูลในรู ปแบบกราฟแท่งเพื่อแสดง
จานวนข้อมูลความคิดเห็นในเชิงบวก และเชิงลบโดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ นยี่ห้อผลิตภัณฑ์สมาร์ ทโฟน

ภาพที่ 5: ROC: Naïve Bayes
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4.2.1 การแสดงผลความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็ นความ
คิดเห็นในเชิ งบวกและความคิดเห็นในเชิ งลบในรู ปแบบ
ข้อความ
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ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์และทาการวิเคราะห์การตลาด
ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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การพัฒนาแบบจาลองในการจาแนกความพึงพอใจเกีย่ วกับ
การใช้ บริการระบบขนส่ งพัสดุในประเทศไทย
Twitter Text Mining for Sentiment Classification of a courier
service in Thailand
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Gradient Boosting) ให้ ค่าความถูกต้ องสู งที่สุด มีค่าเท่ ากับ
80.34%
คำสำคัญ: ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ , อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม,
อัล กอริ ทึ ม เพื่ อ นบ้ านใกล้ ที่ สุ ด , อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน

บทคัดย่อ
ปั จจุ บั น อั ต ราการเติ บ โตของด้ านธุ ร กิ จ พาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ นั้น รวดเร็ วมาก ปฏิ เสธไม่ ได้ เลยว่ าในยุค
สมัยนีน้ ั้นการซื ้อของที่ต้องการนั้นสามารถทาได้ ง่าย จาก
แต่ ก่อนอาจจะต้ องไปห้ างสรรพสิ นค้ าหรื อเดิ นทางไปยัง
แหล่ งสิ นค้ าที่ต้องการซื ้อ แต่ ในปั จจุบันไม่ ว่าอยู่ที่ไหนก็
สามารถซื ้ อ ของออนไลน์ ไ ด้ ด้ วยเหตุ นี ้จึ งท าให้ มี ค วาม
จาเป็ นในการใช้ บริ การบริ ษัทขนส่ งพัสดุ
ผู้จัดทาวิ จัยจึ งมีแนวคิ ดการพัฒ นาแบบจาลองในการ
จาแนกข้ อความภาษาไทยที่เป็ นความคิ ดเห็นเชิ งบวกและ
เชิ งลบเกี่ยวกับการใช้ บริ การระบบขนส่ งพัสดุใ นประเทศ
ไทย โดยใช้ เทคนิ คเหมื องข้ อความมาช่ วย (Text Mining)
เพื่อพัฒนาแบบจาลองในการจาแนกความคิดเห็นที่เป็ นเชิ ง
บวกและเชิ งลบจากความพึ งพอใจของผู้ใช้ บริ การที่ มีต่อ
การให้ บริ การขนส่ งพัสดุในประเทศไทยจากสื่ อออนไลน์
ทวิ ต เตอร์ จากนั้ น วั ด ประสิ ทธิ ภาพการท านายจาก
ความเห็ น ทั้ ง 2 กลุ่ ม และเลื อ กเพี ย ง 1 อั ล กอริ ทึ ม จาก
ทั้ งหมด 5 อัลกอริ ทึ มคื อ คื อ อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม (Random
Forest) อัลกอริ ทึม การเรี ยนรู้ เบย์ อย่ างง่ าย (Naïve Bayes)
อั ล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector
Machine) อั ล กอริ ทึ มเพื่ อนบ้ านใกล้ ที่ สุ ด (K-Nearest
Neighbors Algorithm) และอั ล กอริ ทึ ม XGBoost (Extreme
Gradient Boosting) ที่ ให้ ค่ าค วาม แ ม่ น ย า (Accuracy)
มากกว่ า ร้ อยละ 80 นั้ น คื อเทคนิ ค XGBoost (Extreme

Abstract
Currently, the growth of electronic commerce
business has been growing and developing very fast.
Having to admit that in this modern era, ordering
products that we want can be done quickly and easily. In
the past, you may need to go to department stores or
travel to the sources we want to buy. Now that we are
where we can buy online. For this reason we have a need
to transport parcels.
The researcher therefore has the concept of
developing a model for Thai text classification that is a
positive and negative opinion about the use of the parcel
delivery system in Thailand from online media, Twitter In
the performance measurement, only 1 algorithm is
chosen out of a total of 5, which are Random Forest
Algorithm, Naïve Bayes Algorithm, Support Vector
Machine Algorithm, K-Nearest Neighbors Algorithm,
and XGBoost (Extreme Gradient Boosting) Algorithm
that provides the most accuracy by The results of the
XGBoost (Extreme Gradient Boosting) Algorithm give
the highest accuracy of 80.34%.
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เชิงลบจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการ
ให้บริ การขนส่งพัสดุในประเทศไทยจากสื่ อออนไลน์

Keywords: Electronic Commerce, Random Forest,
Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, XGBoost

Twitter

1. บทนา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปั จจุบนั คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากาลังอยู่ในยุคโลกาภิวตั น์
เพราะทุกอย่างล้วนสะดวกสบาย การเชื่อมต่ออย่างไร้พรหม
แดนสามารถทาได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเพราะด้วยยุคสมัยนี้ น้ ัน
แทบทุกคนล้วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ภายใน
เวลาไม่นาน ส่ งผลให้เว็บไซต์ และ สื่ อสังคมออนไลน์ เข้า
มามี บ ทบาทกับ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องทุ กคน รวมถึ งใน
ปั จจุบันความเติ บโตของด้านธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(E-Commerce) นั้ นรวดเร็ วมาก ปฏิ เสธไม่ ได้เลยว่ าในยุ ค
สมัยนี้น้ นั การซื้ อของที่ตอ้ งการนั้นสามารถทาได้ง่าย จากแต่
ก่อนอาจจะต้องไปห้างสรรพสิ นค้าหรื อเดินทางไปยังแหล่ง
สิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ อ แต่ในปั จจุบนั ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถ
ซื้ อของออนไลน์ได้ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้มีความจาเป็ นในการ
ขนส่ งพัสดุ ไม่ ว่ าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม บริ ษ ัท ที่
ให้บริ การในการขอส่ งพัสดุน้ นั ในประเทศไทยนั้นมีจานวน
หลายเจ้าซึ่ งเป็ นข้อดีของผูใ้ ช้บริ การเพราะสามารถเลือกใช้
บริ การตามความพอใจของตนเองไม่ได้เป็ นธุ รกิ จที่ผูกขาด
แต่อย่างใด แต่เมื่อถึงเวลาใช้บริ การในบางครั้งผูใ้ ช้บริ การก็
อาจเกิ ดข้อสงสั ยของความแต่ งต่ าง หรื อคุ ณภาพของการ
ให้ บริ การของบริ ษ ัทผูใ้ ห้ บริ การแต่ ละเจ้าประกอบด้วยที่
กล่าวข้างต้นด้วยข้อดี ของยุคโลกาภิ วตั น์ คือสามารถข้าถึ ง
ข้อมูลสิ่ งที่ ตอ้ งการได้โดยใช้เวลาไม่นานทาให้สามารถเข้า
ไปหาอ่านรี วิวบริ การขนส่ งที่ สนใจได้ตามสื่ อออนไลน์ได้
หลายแหล่ ง เช่ น Facebook Twitter และอื่ น ๆอี กมากมาย
เพื่ อหาถึ งข้อดี และข้อเสี ยของผู ้ให้ บ ริ ก ารนั้ นเพื่ อน ามา
ประกอบการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การ ไม่ ว่าจะเป็ น
ด้านคุ ณ ภาพของการบริ การ ความปลอดภัย ราคา ความ
สะดวกรวดเร็ วในการจัดส่ง
จากปัญหาและความเป็ นมาที่กล่าวข้างต้น ทางผูจ้ ดั ทา
วิจยั จึงมีแนวคิดการพัฒนาแบบจาลองในการจาแนก
ข้อความภาษาไทยที่เป็ นความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ
เกี่ยวกับการใช้บริ การระบบขนส่งพัสดุในประเทศไทย
โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความมาช่วย เพื่อพัฒนา
แบบจาลองในการจาแนกความคิดเห็นที่เป็ นเชิงบวกและ

ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี
และผลงานที่ เกี่ ยวข้อง ที่ สามารถน ามาใช้ ในการพัฒ นา
และวิ เคราะห์ ก ารวิ จั ย นี้ ได้ โดยมี ท ฤษฎี แ ละผลงาน
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การทาเหมืองข้อมูล
การท าเหมื อ งข้อ มู ล หรื อ อาจจะเรี ย กว่ า การค้น หา
ความรู ้ ใน เป็ นเทคนิ คเพื่ อ ค้น หารู ป แบบของจากข้อ มู ล
จานวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้ นั ตอนวิธีจากวิชา
สถิ ติ การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง และ การรู ้ จาแบบ หรื อในอีก
นิยามหนึ่ง การทาเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระทา
กับ ข้อ มู ล (โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมี จ านวนมาก) เพื่ อ ค้ น หา
รู ปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูใ่ นชุดข้อมูล
นั้น โดยอาศัยหลักสถิติ การรู ้จา การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง และ
หลักคณิ ตศาสตร์
2.2 การตัดคา
การตัดคาภาษาไทยเป็ นงานพื้นฐานของ Thai NLP ที่ทา
กันมาตั้งแต่ แรกเริ่ มของการใช้ภาษาไทยบนคอมพิ วเตอร์
แนวคิดพื้นฐานคือเอาคาในพจนานุกรมไปเทียบกับข้อมูลหาก
พบรู ปตรงก็จะตัดได้ โดยมี หลากหลายเทคนิ คเช่ น longest
matching คื อตั ด ค าให้ ยาวที่ สุ ดก่ อน ห รื อ maximum
matching คือตัดคาให้ได้จานวนน้อยที่ สุด โดยงานวิจยั นี้ ได้
น าเทคนิ ค attacut ซึ่ งเป็ นตัวตัดค าที่ ใช้ deep learning ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งและ เร็ วที่ สุ ดในภาษาไทยของโครงการ
PyThaiNLP มาใช้งาน
2.3 TF-IDF
TF-IDF ห รื อ term frequency-inverse document
frequency เป็ นหนึ่งในวิธีหาความสาคัญของ term ในเอกสาร
โดยดูจาก weight มักจะใช้ในงานพวก Information-retrieval
หรื อ Text mining TF-IDF มาจากผลการคูณของสองค่านั้นคือ
TF (term frequency) กั บ IDF (inverse document
frequency)
Term Frequencyใช้ส าหรั บวัดความถี่ ของ term ในเอกสาร

และเนื่ องจากว่าแต่ละเอกสารอาจจะมีความยาวที่แตกต่างกัน
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ดังนั้นการคานวณ term frequency จึงมักจะหารด้วยความยาว
ของเอกสาร (จ านวนค าทั้ งหมดในเอกสารนั้ น) เพื่ อ

2.4.4
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Comparative Analysis Of Twitter Data

Using Supervised Classifiers ในงานวิ จ ั ย นี้ ผู ้ ท าการวิ จ ั ย

รวบ รวมท วี ตโดยใช้

normalization

2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับ
การรี วิ ว สิ นค้า ออนไลน์ โดยใช้ ข้ ัน ตอนวิ ธี ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์ แ มทชี น [1] ผูท้ ดลองจ าแนกความคิ ด เห็ น โดย
วิเคราะห์ความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การด้านการให้บริ การ
ห้องพัก โรงแรม รี สอร์ ทโดยนาข้อมูลมาจาก Agoda และ
Twitter และเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม 4 วิธีได้แก่ ซัพพอร์ ต
เวกเตอร์แมทชีน ต้นไม้ตดั สิ นใจ นาอีฟเบย์ และเคเนียเรส
เนเบอร์ เพื่อเปรี ยบเทียบในการจาแนกหมวดหมู่โดยแบ่ง
ได้เป็ น 5 หมวดหมู่ คื อ ความสะอาด สิ่ ง อ านวยความ
สะดวก ความสะดวกสบายและคุ ณ ภาพห้ อ งพัก การ
ให้ บริ การ ความคุ้มค่า ผลการทดลองที่ ได้คือ ซัพ พอร์ ท
เวกเตอร์แมชชีน (SVMlinear) ที่คุณลักษณะที่ 1,000 มีค่า
ความแม่นยา 83.38%
2.4.2 Twitter Sentiment to Analyze Net Brand
Reputation of Mobile Phone Providers [2] ทาการดึ งข้อมู ล
มาจาก Twitter โดยใช้ php ในการเขียนดึงข้อมูลโดยดึงข้อมูล
ผู ้ ใ ห้ บริ การทางโทรศั พ ท์ ม า 3 รายได้ แ ก่ XL Axiata ,
Telkomsel และ Indosat ท าการสร้ าง Model Naïve Bayes,
Support Vector Machine และ Decision Tree ใช้ขอ
้ มูลในการ
สอนจานวน 10,000 ชุด ทาการทดสอบโมเดลโดยใช้ขอ้ มูลชุด
เดี ย วกั น กั บ ทั้ ง 3 โมเดลผลการทดลอง Support Vector
Machine ให้ความแม่นยาที่สุดที่ 82.40%
2.4.3 Twitter Pornography Multilingual Content
Identification Based on Machine Learning [3] ท าการดึ ง
ข้ อ มู ล จาก Twitter ด้ ว ยโปรแกรม Rapidminer โดยใช้
extension API AYLIEN โดยใช้ keyword ทั้งหมด 15 คาใน
การค้นหา และทาการเลือกคุณสมบัติและจาแนกออกเป็ นสอง
ประเภทคือเชิ งและลบ ต่อมาทาการสร้างโมเดลและทดสอบ
ทั้ งหมด 2 อัลกอริ ทึ ม คื อ Naïve Baye และ SVM โดย svm
เลื อกใช้สมการทั้งหมด 4 แบบคื อ linear, ANOVA, radial,
และ polynomial ทดสอบโดยใช้ K-Fold ตั้งแต่ 2 ถึ ง 10 ผล
การทดลอง Naïve Baye ให้ความถูกต้องที่สุดที่ 92.78%

KEYWORD #FAN, #Bajarangi

Bhaijaan, #The Jungle Book เป็ นจ านวน 17,000 ข้อความ

ผูจ้ ดั ทาได้ทาการเตรี ยมข้อมูลให้พร้อมใช้งานโดยนาข้อมูลเข้า
จาก Twitter4j java API โดยแบ่ ง เป็ นข้ อ ความ positive,
negative และ neutral ท าการเทรนโมเดลทั้ ง 3 โมเดลคื อ
SVM, Naïve-Bayes และ Maximum Entropy โดยใช้ข ้อมู ล
ในการสอนทั้งหมด 5,000 ข้อความและในการทดสอบใช้
ทั้งหมด 2,000 ข้อความ ผลการทดลอง SVM มีความแม่นยา
สู งที่สุดที่ 84%
2.4.5 Twitter Sentiment Analysis of Online
Transportation Service Providers [5] ผูจ้ ด
ั ทาได้ทาการ
เตรี ยมข้อมูลให้พร้อมใช้งานโดยนาข้อมูลเข้าจาก twitter
โดยใช้ twitter Search API โดยใช้โปรแกรม R โดยเก็บ
ข้ อ มู ล ทุ ก วัน เป็ นจ านวน 30 วัน โดยใช้ KEYWORD
gojek, grad, @gojekindonesia, @grabid ท าการ Clean
Data โดยทาการลบข้อ ความที่ เป็ นสแปมออก แปลงเป็ น
ตัวเล็ก ตัดคา และติดแท็กว่าเป็ น เชิงบวก เชิงลบ หรื อเป็ น
กลาง ทาการสร้างโมเดลทั้ง 3 แบบได้แก่ Support Vector
Machine, Naïve Bayes และ Decision Tree ผู ้ท าวิ จ ัย ได้
สรุ ปไว้ว่าในกรณี ที่จานวนกลุ่มตัวอย่างน้อย Naïve Bayes
และ Decision Tree จะให้ความแม่นยาสู งสุ ด แต่ในกรณี
ที่ กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งเยอ ะ Support Vector Machine แ ล ะ
Decision Tree จะให้ความแม่นยาสู งสุ ด

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
วิ ธี การด าเนิ นงานวิ จัยในการพัฒนาแบบจ าลองในการ
จาแนกความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริ การระบบขนส่ งพัสดุ
ในประเทศไทย ส่ วนของวิ ธี การด าเนิ นการวิ จัยผู ้จัดท าได้
ดาเนิ นงาน 3 ส่ วนหลักได้แก่ การเก็ บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Rapid Miner Studio เมื่อได้ขอ้ มูลดิบมาก็จะนามาก็
จานาไปทาความสะอาดข้อมูล เช่น นาข้อมูลที่เป็ นการโฆษณา
และเป็ นการรี ทวีตออกไปและหาคุณลักษณะของข้อมูลว่าเป็ น
เชิงบวกหรื อเชิงลบพร้อมกับการแปะป้ายกากับข้อมูล หลังจาก
ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้วจึงนาไปตัดคา กาจัดคาหยุด และให้ค่า
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น้ าหนักของคา พร้อมกับแบ่งข้อมูลออกเป็ นชุ ดทดสอบและ
ชุดสอนโดยจัดทาผ่าน Python และสร้างโมเดลเพื่อทดสอบและ
วัดประสิ ทธิภาพ ดังภาพที่ 1
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ในประเทศไทยออกเป็ น 2 อย่างคือ ความพึงพอใจเชิ งบวก
และความพึ งพอใจเชิ งลบโดยเทคนิ คในการติ ดป้ ายกากับ
ความพึงพอใจนั้นผูจ้ ดั ทาผ่าน Python โดยใช้ API ของทาง
ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิ วเตอร์ แห่ งชาติ
(NECTEC) โดยเลื อกใช้เทคนิ คเอสเซนส์ ระบบวิ เคราะห์
ความคิดเห็นจากข้อความ (Social Sensing: SSENSE)
3.1.2.2 การกาจัดคาหยุด (Stopword) เป็ นการนาคาที่ไมI
มี นั ยส าคั ญ ออก โดยที่ ไม่ ท าให้ ความหมายของประโยค
เปลี่ ยนแปลง ในขั้นตอนนี้ ผูจ้ ัดทาได้ทาการกาจัดคาหยุดผ่าน
Python โดยใช้ Library และคลั ง Corpus ค าหยุ ด ของทาง
PyThaiNLP

3.1.2.3 การหาค่าน้ าหนักคา (Term Weighting) เป็ นการ
กาหนดค่าน้ าหนักค าให้กับความพึงพอใจที่ มีเกี่ ยวกับการใช้
บริ การระบบขนส่ งพัสดุในประเทศไทยบนทวิตเตอร์ ผูว้ ิจยั ได้
ใช้ วิ ธี การหาค่ าน้ าหนั กของค าในเอกสาร (Term Frequency
Inverted Document Frequency : TF-IDF)

3.2 การสร้างโมเดลและประเมินประสิ ทธิภาพหลังจาก
ได้ชุดข้อมูลที่ผา่ นการเตรี ยมพร้อมและพร้อมใช้งาน
เรี ยบร้อยแล้วขั้นตอนนี้จะเป็ นส่วนของการสร้างโมเดลและ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลโดยมีข้นั ตอนดังนี้
3.2.1 การแบ่งชุดข้อมูล ทาการแบ่งข้อมูลในส่ วน
ที่ใช้สาหรับทาการทดสอบโมเดล ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้
วิธี K-Folds Cross Validation และ Train Test Split
3.2.2 ทาการคัดเลือกอัลกอริ ทึม เพื่อให้ได้โมเดล
สาหรั บการจาแนกข้อมู ล โดยน าชุ ดข้อมูลที่ พร้ อมใช้งาน
แล้วไปทาการสร้างโมเดลการจาแนกด้วยอัลกอริ ทึมในแบบ
ต่ าง ๆ โดยในงานวิ จัยนี้ อัล กอริ ทึ ม ที่ เลื อ กมานั้ น ได้แ ก่

ภาพที่ 1: แสดงภาพรวมของระบบ
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และเตรี ยมข้ อ มู ล ก่ อ น
ประมวลผล
3.1.1 งานวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ความพึงพอใจที่มีเกี่ยวกับการใช้บริ การระบบขนส่ งพัสดุ
ในประเทศไทยโดยใช้โ ปรแกรม Rapid Miner Studio
โ ด ย มี ก า ร เรี ย ก ใ ช้ Operation Search Twitter เพื่ อ
รวบรวมความพึ งพอใจที่ มี เกี่ ยวกับ การใช้บ ริ การระบบ
ขนส่งพัสดุในประเทศไทยทั้งหมด โดยใช้ขอ้ มูลทั้งหมด 7
ผูใ้ ห้บริ การได้แก่ ไปรษณี ยไ์ ทย, Kerry, Alpha fast, Dhl,
Nim express, Fedex และ Scg logistics ในรู ป แบบไฟล์
.xlsx รวมทั้งหมด 1,086 ข้อความ โดยแบ่ งเป็ นเชิ งบวก
และเชิงลบด้านละ 543 ข้อความ ดังภาพที่ 2

Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive
Bayes, Random Forest และ XGBoost

แนวความคิดของอัลกอริ ทึม Support Vector Machine
เกิดจากการที่ นาค่าของกลุ่มข้อมูลมาวางลงในฟี เจอร์ สเปซ
(Feature Space) จากนั้ น จึ งหาเส้ น ที่ ใช้ แบ่ งข้อมู ลทั้งสอง
ออกจากกั น โดยจะสร้ างเส้ น แบ่ ง (Hyperplane) ที่ เป็ น
เส้นตรงขึ้นมา และเพื่อให้ทราบว่าเส้นตรงที่ แบ่งสองกลุ่ม
ออกจากกันนั้น เส้นตรงใดเป็ นเส้นที่ดีที่สุดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.2 การเตรี ยมข้อมู ลก่ อนการประมวลผล (Data
Preprocessing)

3.1.2.1 การติดป้ายกากับให้กบั ข้อความในงานวิจยั นี้
ได้แบ่งพึงพอใจที่มีเกี่ยวกับการใช้บริ การระบบขนส่ งพัสดุ
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3.2.3 การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
จะใช้ Cross-validation Test โดยทาการแบ่งข้อมูล ออกเป็ น
หลายส่ วนโดยที่ แต่ละส่ วนมี จานวนข้อมู ลเท่ากัน แล้วน า
ข้อมู ลหนึ่ งส่ วนไว้ใช้เป็ นตัวทดสอบ ประสิ ทธิ ภาพของ
โมเดล และน าข้อมูลส่ วนที่ เหลื อไปสร้ างโมเดลท าวนไป
เช่นนี้ จนครบจานวนที่แบ่งไว้แล้วคานวณหาค่า Confusion
Matrix ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา ค่าความระลึ ก และ
ค่าความถ่วงดุล โดยมีสมการดังต่อไปนี้
สมการ True Positive rate ดังสมการที่ 1

ภาพที่ 3: ตัวอย่างอัลกอริ ทึม Support Vector Machine
K-Nearest Neighbors Algorithm เป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการ
จัดแบ่งคลาส โดยเทคนิคนี้จะตัดสิ นใจว่า คลาสใดที่จะแทน
เงื่อนไขหรื อกรณี ใหม่ๆ ได้บ้าง โดยการตรวจสอบจานวน
บางจ านวน (“K” ในขั้น ตอนวิ ธี การเพื่ อนบ้านใกล้ที่ สุ ด)
ของกรณี หรื อเงื่อนไขที่เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมากที่สุด
จากในภาพถ้ า k=3 แล้ ว วงกลมสี เขี ย วจะอยู่ ใ นคลาส
สามเหลี่ยม เพราะมี สี่ เหลี่ยม 1 รู ป และ สามเหลี่ยม 2 รู ป อยู่
ในวงกลมวงในถ้า k=5 แล้ว วงกลมสี เขี ยวจะอยู่ในคลาส
สี่ เหลี่ยมเพราะมี สี่ เหลี่ยม 3 รู ป และ สามเหลี่ยม 2 รู ป อยู่ใน
วงกลมวงนอกดังภาพที่ 4

Σ True positive / Σ Condition positive

(1)

สมการ True Negative rate ดังสมการที่ 2
Σ True negative / Σ Condition negative

(2)

สมการ False Positive rate ดังสมการที่ 3
Σ False positive / Σ Condition negative

(3)

สมการ False Negative rate ดังสมการที่ 4
Σ False negative /Σ Condition positive

(4)

สมการ Recall ดังสมการที่ 5
TP / (TP + FN)

(5)

สมการ F-measure ดังสมการที่ 6
[2(Precision x Re-call) / (Precision + Re-call)] (6)

สมการ Precision ดังสมการที่ 7
TP / (TP + FP)

(7)

สมการ Accuracy ดังสมการที่ 8
(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

(8)

3.2.4 หลังจากท าการทดสอบแต่ ละแบบจ าลอง
แล้วจะทาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพขอแบบจาลองใน
การจาแนกความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริ การระบบขนส่ ง
พัสดุในประเทศไทย ระหว่างวิธี Support Vector Machine
วิ ธี K-Nearest Neighbor วิ ธี Naive Bayes วิ ธี Random
Forest และวิ ธี XGBoost โดยเปรี ยบเที ยบค่ าความถู กต้อง
ค่าความแม่นยา ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล ที่วดั ได้
จากข้างต้นของทั้งสี่ วิธีเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด

ภาพที่ 4: ตัวอย่างอัลกอริ ทึม XGBoost
XGBoost เป็ น Ensemble Learning Method ถูกพัฒนา
มาต่อจากอัลกอริ ทึม Gradient boosting ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบ Multiple-Learners หรื อก็คือการเรี ยนรู ้ แบบมี ผูเ้ รี ยน
หลายๆคน ช่วยๆกันเรี ยน โดยใช้วิธี Boosting คือการเรี ยน
แบบเป็ นล าดั บ โดย learner ก่ อ นหน้ าเรี ยน แล้ ว น าเอา
ข้อผิดพลาด ของตัวเอง มาปรับปรุ ง learner ต่อๆไป เพื่อลด
error จาก learner ก่อนหน้าดังภาพที่ 5

4. ผลการดาเนินการวิจัย
การด าเนิ นงานการพั ฒ นาแบบจ าลองการพั ฒ นา
แบบจ าลองในการจ าแนกความพึ งพอใจเกี่ ยวกับ การใช้
บริ การระบบขนส่งพัสดุในประเทศไทยสรุ ปได้ดงั นี้
ภาพที่ 5: ตัวอย่างการสร้างโมเดลวิธี Boosting
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4.1 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระหว่างอัลกอริ ทึม

เปรี ยบเที ยบอัลกอริ ทึ มเพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพในการ
จ าแนกข้อความในด้านความถู กต้อง ความแม่ นย า ความ
ระลึกและค่าความถ่วงดุล ซึ่ งพบว่าในการแบ่งกลุ่มสอนและ
ทดสอบแบบ K-Fold อัลกอริ ทึม XGBoost มีประสิ ทธิภาพ
ในการจ าแนกข้อความมากที่ สุ ด ซึ่ งมี ค่ า Accuracy อยู่ ที่
ร้ อยละ 80.34 ค่ า Precision อยู่ที่ ร้ อยละ 92.16 ค่ า Recall
อยู่ที่ ร้ อยละ 71.21และค่ า F-measure อยู่ที่ ร้ อยละ 80.34
และการแบ่ งกลุ่ มสอนและทดสอบแบบ Train Test Split
อัล กอริ ทึ ม Support Vector Machine มี ป ระสิ ท ธิ ภาพใน
การจาแนกข้อความมากที่ สุด ซึ่ งมี ค่า Accuracy อยู่ที่ ร้อย
ละ 80.00 ค่า Precision อยู่ที่ ร้อยละ 81.54 ค่า Recall อยู่ที่
ร้ อยละ 78.52 และค่ า F-measure อยู่ที่ ร้ อยละ 80.00 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ได้ต้งั ไว้

Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive

แ ล ะ XGBoost ด้ ว ย K-Fold
Cross Validation โดยผลการทดสอบอัลกอริ ทึ ม XGBoost
ให้ค่าความแม่นยา 80.34% ด้วยการกาหนดค่า K เท่ากับ 9
ถือว่าแม่นยาที่สุดจากอัลกอริ ทึมทั้ง 5 อัลกอริ ทึม
Bayes, Random Forest

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบด้วย K-Fold Cross Validation
Algorithm

Accuracy

Recall

Precision

F-Measure

XGBoost

80.34%

71.21%

92.16%

80.34%

Random
Forest

79.47%

77.46%

78.57%

78.01%

SVM

76.52%

75.38%

76.56%

75.97%

Naïve
Bayes

69.52%

84.91%

65.22%

73.77%

KNN

63.07%

67.39%

63.92%

65.61%

4.2 ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระหว่างอัลกอริ ทึม

เอกสารอ้างอิง

Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive
Bayes , Random Forest แ ล ะ XGBoost ด้ วย Test Split

[1]

โดยผลการทดสอบอัลกอริ ทึ ม Support Vector Machine
ให้ ค่ าความแม่ น ย า 80.00% ด้ ว ยการก าหนด Test Set
เท่ ากั บ 25% ถื อ ว่ า แม่ น ย าที่ สุ ดจากอั ล กอริ ทึ มทั้ ง 5
อัลกอริ ทึม
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบด้วย Train Test Split
Algorithm

Accuracy

Recall

Precision

F-Measure

SVM

80.00%

78.52%

81.54%

80.00%

Random
Forest

78.98%

78.00%

82.11%

80.00%

XGBoost

76.73%

73.49%

80.26%

76.73%

KNN

69.81%

82.14%

67.65%

74.19%

Naïve
Bayes

67.30%

77.11%

65.98%

71.11%
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การวิเคราะห์ ความรู้สึกสาหรับความเสี่ยงการฆ่าตัวตายบนสื่ อสังคมออนไลน์
โดยใช้ วธิ ีการกฎเชิงความหมาย
Sentiment Analysis for The Risk of Suicide on Social Network
Using Semantic Web Rule Language Approach
ศศิพิมพ์ ประสาทศรี (Sasipim Prasartsri)1 งามนิจ อาจอินทร์ (Ngamnij Arch-Int)2
สมจิตร อาจอินทร์ (Somjit Arch-Int)3
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
1
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บทคัดย่อ

from twitter by psychiatric experts from Srithanya

การฆ่ าตัวตายตั้ งแต่ อดี ต จนถึ งปั จจุ บั น มี อัต ราที่ เพิ่ ม
สู งขึน้ โดย 25-30% ของคนที่ต้องการที่จะฆ่ าตัวตายหรื อ
ฆ่ าตั วตายสาเร็ จ แล้ วมั กทิ ้งจดหมายลาตายไว้ งานวิ จั ยนี ้
จึ งนาเสนอวิธีการประเมินข้ อความบนสื่ อสั งคมออนไลน์
ว่ ามี ค วาม เสี่ ยงห รื อ ไม่ ที่ จ ะ เป็ น จ ด ห ม ายล าต าย
โดยกระบวนการมี ก ารใช้ กฎเชิ งความหมายในการ
ตรวจสอบความเสี่ ย งการฆ่ าตั ว ตายจากข้ อ ความบน
สื่ อสังคมออนไลน์ ควบคู่กับ การใช้ ออนโทโลยีสาเหตุการ
ฆ่ าตั วตายเพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง สาเหตุ ที่ อ ยากฆ่ าตั ว ตาย ซึ่ ง มี
ตัวอย่ างข้ อความจานวน 100 ข้ อความจากทวิตเตอร์ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิ ตเวชจากโรงพยาบาลศรี ธัญญาให้ คาตอบ
และวัด ประสิ ท ธิ ภาพด้ วยสู ต รการวั ด ประสิ ท ธิ ภาพเอฟ
เมเชอร์ อยู่ที่ 91 %
คาสาคัญ: จดหมายลาตาย ออนโทโลยี กฎเชิงความหมาย

Hospital provide the answers and measuring
performance with F-measure has 91 %.
Keywords: Suicide Note, Ontology, Semantic Web
Rule Language

1. บทนา
สื่ อสังคมออนไลน์กาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากผูค้ นมักใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ออกมา ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนถึง
ความคิด เช่น เรื่ องราวต่าง ๆ ในอดีตที่กระทบกระเทือน
ต่ อ จิ ต ใจ สิ่ งไม่ ดี ที่ เผ ชิ ญ ใน ชี วิ ต ป ระ จ าวั น ห รื อ
สภาพแวดล้อ มที่ พ บเจอ อาจท าให้ บุ ค คลคนหนึ่ งเกิ ด
ความเครี ยดสะสมหรื อปมในใจ ส่ งผลให้สุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตเสี ย โดยอาจร้ายแรงถึ งขั้นอาจจะทาให้บุคคล
นั้นเกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตาย (Suicide) ได้ [1]
องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization :
WHO) ได้มี ก ารประมาณการว่ าในแต่ ล ะปี มี ป ระชากร
1 ล้านคนเสี ยชี วิตจากการฆ่าตัวตาย ซึ่ งมีอตั ราการฆ่าตัว
ตายรอบโลก 16 คนต่อ 100,000 คน หรื อทุก ๆ 40 วินาที
จะมีผเู ้ สี ยชีวิตเพราะฆ่าตัวตายเฉลี่ย 1 คน โดยในช่วง 45 ปี
ที่ ผ่านมาอัตราการฆ่ าตัวตายเพิ่มขึ้น 60% ทั่วโลก และมี
การคาดการณ์ ว่าภายในปี 2563 อัต ราการฆ่ าตัวตายจะ
เพิ่มขึ้นเป็ น 1 คนต่อทุก ๆ 20 วินาที [2] ซึ่ งในปั จจุบนั การ
ฆ่าตัวตาย ถื อเป็ นปั ญ หาที่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและ
สังคมอย่างมาก จากสถิ ติ ข้อมู ลขององค์การอนามัยโลก

Abstract
Suicide rates from past to present has increased
by 25-30% of people who want to commit suicide or
suicide successfully often left a suicide note. This
research proposed evaluate a message on social
media that are at risk or not to be a suicide note. The
process of using

semantic web rule language

to investigate suicide risks from messages on
social media. Coupled with the use of ontology
causes of suicide to indicate the cause suicidal.
For experimentation, a message 100 messages
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เผยให้เห็นว่าการฆ่าตัวตายเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตอันดับ 2
ของผูท้ ี่มีอายุ 15-29 ปี รองลงมาจากอุบตั ิเหตุบนถนน วิธีที่
พบบ่อยที่ สุดในการฆ่าตัวตาย คือการแขวนคอ กินยาพิษ
และใช้ปืนยิง ซึ่งมากกว่าจานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมาลาเรี ย
มะเร็ งเต้านม สงคราม หรื อแม้แต่เหตุฆาตกรรม [3] โดย
จากสถิ ติ ผู ้ค นจ านวน 25-30% ได้ท าการท าบัน ทึ ก การ
ฆ่ าตัว ตายก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ฆ่ าตัวตายส าเร็ จ [4] ทั้งนี้ จาก
งานวิจยั หลาย ๆ งานวิจยั [5-7] ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบ
ของจดหมายลาตายแต่อย่างไรก็ตามยังมี ปัญ หาทางด้าน
การวิ เคราะห์ ค วามถู ก ต้อ งของรู ป แบบจดหมายลาตาย
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ ยงจากข้อความว่า
เป็ นจดหมายลาตายหรื อไม่ และไม่สามารถระบุสาเหตุใน
การฆ่าตัวตายได้
(2) ไม่ มี ก ารพั ฒ นาฐานองค์ ค วามรู ้ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย
จากปั ญ หาดัง กล่ าวงานวิ จัย นี้ จึ งจัด ท าการวิ เคราะห์
ความรู ้ สึกสาหรั บ ความเสี่ ย งการฆ่ าตัวตายบนสื่ อสั งคม
ออนไลน์โดยใช้วิธีการกฎเชิงความหมายเพื่อแก้ไขปั ญหา
ดั ง กล่ า วโดยใช้ เ ทคเทคนิ คการวิ เคราะห์ ค วามรู ้ สึ ก
(Sentiment Analysis) ร่ วมกั บ ออนโทโลยี ส าเหตุ ก าร
ฆ่ าตั ว ตายที่ งานวิ จั ย นี้ ได้ พ ั ฒ น าขึ้ น และใช้ ก ฎเชิ ง
ความหมาย (Semantic Web Rule Language) เพื่ อ น าไป
วิ เคราะห์ ห าสาเหตุ ที่ อ าจจะฆ่ าตัวตายจากข้อ ความบน
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ งจะมี ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นจิ ต เวชให้
คาตอบควบคู่ และมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพและความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์โดยใช้สูตรการวัดประสิ ทธิ ภาพ
เอฟเมเชอร์ (F-measure)
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ความรู ้สึกเชิงลบ ทั้งนี้ในปั จจุบนั ได้มีงานวิจยั มากมายที่มี
การใช้ เ ทคโนโลยี ต่ า ง ๆ เข้ า มาช่ ว ยในการวิ เคราะห์
ความรู ้สึกโดยใช้ภาษาเอสดับบิวอาร์ แอล [9] ซึ่ งเป็ นภาษา
กฎที่ มี พ้ื น ฐานของการรวมกัน ระหว่างภาษารู ลเอ็ม แอล
(RuleML) และโอดั บ บิ ว แอลซึ่ งพั ฒ นามาเพื่ อ ท างาน
ร่ วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิ งความหมายที่ใช้ ในการอนุ มาน
ความรู ้ ใ หม่ จ ากฐานความรู ้ ที่ มี อ ยู่แ ล้ว และสามารถดึ ง
ข้อ มู ลจากออนโทโลยีห รื อดึ งความรู ้ ม าใช้ไ ด้ทัน ที การ
เขี ย นกฎของเอสดับ บิ วอาร์ แ อลสามารถเขี ยนให้ อ ยู่ใ น
รู ปแบบประโยคได้โดยไม่จากัดด้วยเครื่ องมือให้เหตุผล
(Rule Reasoner)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีงานวิจยั จานวนมากที่ศึกษาจดหมายลาตายรวมไปถึง
รู ป แบบการเขี ย นจดหมายลาตาย ซึ่ งจากงานวิ จัย เรื่ อ ง
Characteristics of suicide notes of children and young
adolescents: An examination of the notes from suicide
victims 15 years and younger [5] ซึ่ งท าการวิ เ คราะห์
บันทึกการฆ่าตัวตายจากเหยื่อผูท้ ี่ฆ่าตัวตาย 15 ปี หรื อน้อย
กว่านั้นเพื่อทาความเข้าใจกระบวนการที่นาไปสู่ การฆ่าตัว
ตายของเยาวชนและสารวจลักษณะของนักเขียนจดหมาย
ลาตาย พบว่าข้อความสาคัญมีดงั นี้ อธิ บายเหตุผลของการ
ฆ่าตัวตายรวมถึงลักษณะประโยคอื่น ๆ เช่น การประกาศ
ความรักและให้ คาแนะนา ต่อมางานวิจยั เรื่ อง Suicide as
an Escape from Pain: An Analysis of Suicide Notes and
Case Files [6] เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับ จดหมายลาตายซึ่ งเป็ น
หลักฐานสาคัญในข้อความทางนิติวิทยาศาสตร์ มีคาที่อาจ
ถ่ายทอดอารมณ์ ข องผูเ้ ขียนอย่างชัด เจน รวมวิธีการทาง
ความหมายและในทางปฏิ บัติ ในการวิ เคราะห์ ข้อ ความ
ตัวแปรในข้อความ เพื่ อที่ จะจับ ความตั้งใจที่ แท้จริ งของ
ผูเ้ ขี ย นจดหมายลาตาย นอกจากนี้ งานวิจัย เรื่ อ ง Suicide
notes: Clinical and linguistic analysis from the
perspective of the Interpersonal Theory of Suicide [ 7 ]
เป็ นการศึ กษาสาเหตุและวิธีการฆ่าตัวตาย ซึ่ ง 20% ของ
ผูเ้ สี ยชีวิตที่มีประวัติของการรักษาสุ ขภาพจิต โดยสัดส่ วน
เพศหญิ งมากกว่าเพศชาย และการใช้ยาพิษเป็ นวิธีการฆ่า

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ความรู ้สึก [8] เป็ นกระบวนการที่มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ และตรวจสอบความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคจาก
ข้ อ ความที่ ผู ้ บ ริ โภคเหล่ า นี้ จะโพสต์ ไ ว้เ พื่ อ บ่ ง บอก
ความรู ้ สึ ก ของตนเองที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บางสิ่ ง บางอย่ างที่
ผูบ้ ริ โภคสนใจ เช่น โพสต์บ่งบอกความรู ้สึกเชิงบวก หรื อ
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ตัวตายที่พบมากในหมู่ผหู ้ ญิงในขณะที่เพศชายชอบใช้การ
แขวนคอ ในการฆ่าตัวตาย
จากการศึ กษาสถิติและงานวิจัยข้างต้นผูว้ ิจยั เห็ นว่ามี
การศึกษารู ปแบบการเขียนจดหมายลาตาย ทั้งรู ปแบบและ
เงื่อนไขการเกิดขึ้น งานวิจยั นี้จึงเห็นถึงความสาคัญและคิด
แนวทางการวิ เคราะห์ สิ่ ง ที่ ผู ้ค นเขี ย นลงบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ว่ามีความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตายหรื อไม่ และหาก
ข้อความนั้น ๆ เสี่ ยงต่อการเกิดการฆ่าตัวตาย มีสาเหตุเกิด
จากสิ่ งใด
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เตรี ยมข้อมูลเพื่อการประมวลผล (Pre-Processing) เป็ นการ
น าข้อ ความจากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม าท าการท าความ
สะอาดเช่น ตัดอิโมติคอน ตัดอักขระพิเศษต่าง ๆ จากนั้น
ตัดประโยคโดยการตัดเมื่อลงท้ายด้วยจุด (.) ตัดคา และคืน
ค่ารากศัพท์โดยใช้พจนานุกรม Stanford CoreNLP เพื่อให้
การประมวลผลคาถูกต้อง ขั้นที่สองวิเคราะห์ความเสี่ ยงใน
การฆ่าตัวตาย (Suicide Risk Analysis)โดยนาข้อความมา
มาจาแนกประเภทประโยคโดยใช้ออนโทโลยีประเภทของ
ประโยคและพจนานุกรม wordnet 3.0 จากนั้น นาประโยค
ที่ได้ทาการจาแนกประเภทเรี ยบร้อยแล้วมาเข้าการกฎการ
ตัดสิ นใจด้วยภาษาเอสดับบิวอาร์ แอล เพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ ย งในการฆ่ าตัวตาย และน าประโยคที่ ท าการจ าแนก
ประเภทแล้ว มาวิ เคราะห์ ค วามรู ้ สึกของประโยคโดยใช้
SentiWordnet 3.0 วิ เคราะห์ ค วามรู ้ สึกว่าประโยคใดมี ค่ า
ลบเพื่ อ น าไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ ส าเหตุ ใ นการฆ่ า ตั ว ตาย
(Reason Analysis) โดยการน าประโยคที่ มี ค วามเสี่ ย งมา
ตรวจสอบคาศัพท์ตามออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ชั้นที่สามระดับแหล่งข้อมูล ระดับชั้นนี้ เป็ นส่ วนที่ทา
หน้าที่ในการจัดเก็บแหล่งข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลและ
ออนโทโลยี
3.2 การออกแบบออนโทโลยี
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบออนโทโลยีประเภทประโยคที่
ปรากฏในจดหมายลาตายและออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัว
ตาย ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ตามลาดับ

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
งานวิ จั ย นี้ ได้ อ อกแบบสถาปั ตยกรรมระบบการ
วิเคราะห์ความรู ้สึกสาหรับความเสี่ ยงการฆ่าตัวตายบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบ
จากภาพที่ 1 เป็ นการแสดงสถาปั ตยกรรมของระบบที่
มีสามระดับชั้นได้แก่
ชั้ น ที่ ห นึ่ ง ร ะ ดั บ น าเส น อ (Presentation Level)
ระดั บ ชั้ นนี้ จะเป็ นส่ วนที่ น าเข้ า ข้ อ มู ล จากสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ นอกจากนี้ยงั เป็ นส่วนที่นาเสนอผลที่ได้จากการ
ประมวลผลจากชั้ น ระดับ ตัว กลาง และน าไปเสนอต่ อ
ผูใ้ ช้งาน โดยแสดงออกมาเป็ นข้อความ
ชั้นที่สองระดับตัวกลาง (Mediator Layer) ระดับชั้นนี้
เป็ นส่ วนที่ ท าหน้าที่ ป ระมวลความเสี่ ยงและสาเหตุ ของ
ข้อมูลที่นาเข้ามาโดยใช้การเปรี ยบเทียบคากับพจนานุกรม
และออนโทโลยี ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ขั้นที่ หนึ่ ง

ภาพที่ 2: ออนโทโลยีประเภทประโยคที่ปรากฏในจดหมายลาตาย
จากภาพที่ 2 ออนโทโลยีประเภทประโยคที่ปรากฏใน
จดหมายลาตายแบ่งได้เป็ น 17 ประเภท ดังตารางที่ 1
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Private Matter (สาเหตุ ส่ วนตั ว ) ซึ่ งแบ่ ง เป็ นอี ก 4
สาเหตุประกอบด้วย Psychiatry (จิตเวช) เช่น Depression
Bipolar, Disease (โ ร ค ) เ ช่ น Cancer HIV, Family
(ครอบครัว) เช่น Family member และ Mind (ตนเอง) เช่น
Past clues
Environment (สิ่ งแวดล้อม) ซึ่ งแบ่ งเป็ นอี ก 5 สาเหตุ
ประกอบด้วย Economy (เศรษฐกิ จ) เช่ น Finance Work ,
Social (สังคม) เช่น Classmate Workmate Lover , Culture
(วัฒ นธรรม) เช่ น Sati Seppuku , Education (การศึ ก ษา)
เช่ น Transcript และ Social Media(สื่ อ สั ง คม) เช่ น Bully
Game
3.3 การออกแบบกฎเชิงความหมาย
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบกฎเชิงความหมายเพื่อวิเคราะห์
ประโยคว่ารู ปแบบการเขียนข้อความมีความเสี่ ยงหรื อไม่
ต่ อ การเป็ นจดหมายลาตายโดยมี ร ายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1: ประเภทประโยคที่ปรากฏในจดหมายลาตาย
ประเภท
Instructions
Hopelessness
Love
Information
Addressed
Someone
GiveReason For
Suicide
Guilt
Sorrow
Blame
Hopefulness
Thankfulness
Anger
Fear
Happy/ Peace
Pride
Forgiveness
Abuse
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ตัวอย่างประโยค
careful, cyanide gas in the bathroom.
I find the hopelessness of the situation very
depressing.
I love her.
I have no debts except for what my wife
knows.
to my dear
I’m sick to go on.
Forgive me please.
Oh, how I suffer.
I have been pushed around too much.
I hope you happy and healthy life
Thank you for coming to my life.
I anger to faded.
I am terrified
I’m ready for the next step with joy and
anticipation
We have another sweet little daughter
I do not blame you for anything, my dear
Life is so cruel when you are persecuted by
in-laws and ex-wife

ตารางที่ 2: ตัวย่อในการเขียนกฎ
คา

ตัวย่ อ

คา

ตัวย่ อ

Instructions
Hopelessness
Love
Information
Addressed
Someone
GiveReason For
Suicide
Guilt
Sorrow

I
HL
L
IM
ADS

Thankfulness
Anger
Fear
Happy/ Peace
Pride

T
AG
F
HP
P

GRS

Forgiveness

FN

G
SR

Abuse
Article

AB
A

Blame
Hopefulness

B
HF

Sentence
Word

S
W

ภาพที่ 3: ออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัวตาย
ภาพที่ 4: ตัวอย่างการเขียนกฎเชิงความหมาย
จากภาพที่ 4 อธิ บายได้ว่า ให้ขอ้ ความแทนด้วย A ,ให้
ประโยคแทนด้วย S ,คาแทนด้วย W หากคาทั้งหมดมี ค่า

จากภาพที่ 3 ออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัวตายแบ่งได้
เป็ น 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ
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น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 150 คา และประโยคที่เจอมีค่าตรงกับ
ประเภทประโยคกล่ าวถึ งบุ ค คล หรื อ ประโยคกล่าวถึ ง
เหตุผลในการฆ่ าตัวตาย หรื อ ประโยคกล่าวถึ งความสิ้ น
หวัง หรื อ ประโยคกล่ าวถึ ง ความเสี ย ใจ หรื อ ประโยค
กล่ าวถึ งความรู ้ สึกผิ ด หรื อ ประโยคกล่ าวถึ ง การต าหนิ
บทความนี้ถือว่ามีความเสี่ ยงที่จะเป็ นจดหมายลาตาย
3.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและสาเหตุ
1. นาข้อความจากทวิตเตอร์ มาเข้าสู่ กระบวนการ PreProcessing (Data Cleansing, Sentence Extraction,
Tokenizer, Streaming Word, Parts of Speech) จ ะ ไ ด้
ข้อความที่ทาการ Pre-Processing ดังภาพที่ 5

NCCIT2020

3. นามาสู่ การวิเคราะห์รูปแบบประโยคโดยใช้ SWRL
หากผลออกมาว่ าเสี่ ย งจะน าไปสู่ การวิเคราะห์ ส าเหตุ ที่
ต้องการฆ่าตัวตาย
4. การวิเคราะห์สาเหตุในการต้องการฆ่าตัวตายเริ่ มจาก
ใช้ Sentiment Analysis ในการคิ ด คะแนนทั้งประโยคว่ า
ประโยคใดมีการติดลบ เพื่อนาประโยคเล่านั้นมาวิเคราะห์
คาที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุอีกครั้งดังภาพที่ 7
• Jimmy !
• Remember what I tell you and always respect, protect and obey your mother
and always remember that I love you so much.
(0.9619009802302751(Positive))
• I am go to leave you forever because I am too sick to go on.
(-0.45023733184501313(Negative))
• God bless you my Son and when your time come to go to Heaven you will
find your old Papa wait for you.
• (0.23166317485503024(Positive))
• Daddy

• Jimmy.
• Remember what I tell you and always respect, protect and obey your mother
and always remember that I love you so much.
• I am go to leave you forever because I am too sick to go on.
• God bless you my Son and when your time come to go to Heaven you will
find your old Papa wait for you.
• Daddy

ภาพที่ 7: ตัวอย่างข้อความที่ทาการคิดคะแนนทั้งประโยคด้วยวิธี

ภาพที่ 5: ตัวอย่างข้อความที่ทาการ Pre-Processing แล้ว

Sentiment Analysis แล้ว

2. น าข้ อ ความที่ ท าการ Pre-Processing แล้ ว มาเข้ า
กระบวนการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งโดยจ าแนกประเภท
ประโยค โดยจะได้ขอ้ ความที่ ทาจาแนกประโยคแล้ว ดัง
ภาพที่ 6

5. จากขั้นตอนที่ 4 จะพบว่ามี ประโยคที่ เป็ นลบเพียง
ประโยคเดี ย วคื อ I am go to leave you forever because I
am too sick to go on. การวิ เ คราะห์ จ ะท าการหาค าใน
ประโยคที่ตรงกับสาเหตุในออนโทโลยีสาเหตุการฆ่าตัว
ตายแล้วนามาเป็ นคาตอบเช่นประโยคดังกล่าว จะพบคาว่า
Sick ซึ่ ง เป็ น Subclass of ข อ ง Class Disease ซึ่ ง เป็ น
Subclass of ของ Private_Matter นัน่ เอง

• Jimmy.
(Addressed to someone)
• Remember what I tell you and always respect, protect and obey your mother
and always remember that I love you so much.
(Declaration of love)
• I am go to leave you forever because I am too sick to go on.
(Give reason for suicide)
• God bless you my Son and when your time come to go to Heaven you will
find your old Papa wait for you.
(Consolation/good wishes)
• Daddy
(Addressed to someone)

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 การวัดประสิทธิภาพ
งาน วิ จั ย นี้ ป ระเมิ น ผ ล ด้ ว ยการวั ด สู ต รการวั ด
ประสิ ทธิภาพเอฟเมเชอร์ [10] ดังสมการ 1 , 2 และ 3 ดังนี้
(1)
จากสมการที่ 1 เป็ นการวัด ความแม่ น ย าของโมเดล
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส

ภาพที่ 6: ตัวอย่างข้อความที่ทาการจาแนกประโยคแล้ว
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[2]

(2)
จากสมการที่ 2 เป็ นการวัด ความถู กต้อ งของโมเดล
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส
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ระบบคัดกรองความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่ สู่ สาธารณะ
Classification of Content Suitability Before Publish System
วงศกร คำวงศ์ (Wongsakorn Khamwong)1 และวัชรี วรรณ จิตต์ สกุล (Watchareewan Jitsakul)2
ภำควิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสมเทศ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ
1

s6107021858661@email.kmutnb.ac.th, 2watchareewan.j@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

งำนวิ จัยนีน้ ำเสนอเกี่ยวกับระบบกำรจำแนกควำม
เหมำะสมของเนื ้อหำก่ อนเผยแพร่ สู่ สำธำรณะ โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้ อควำม ทำกำรเปรี ยบเทียบหำอัลกอริ ทึม
ที่ เหมำะสมกับตัวอย่ ำงข้ อมู ล จำกอัล กอริ ทึ มโครงข่ ำย
ประสำทเทียม อัลกอริ ทึมป่ ำสุ่ม และอัลกอริ ทึมซัพพอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี น ข้ อมูลที่ใช้ เป็ นเนื ้อหำที่อยู่ในรู ปแบบ
ของข้ อควำมภำษำไทยจำนวน 500 ข้ อควำมจำกเว็บไซต์
ต่ ำง ๆ ผ่ ำนกระบวนกำรเตรี ยมข้ อมูล โดยกำรลบแท็ค
HTML ลิ ้ง ค์ รู ป ภำพ ท ำกำรแยกข้ อ ควำมเป็ นค ำและใช้
เทคนิ คกำรหำรำกศัพท์ ของคำ นำข้ อมูลที่ ได้ มำทำกำร
ทดสอบเพื่ อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพ ผลกำรทดสอบ
กำรจ ำแนกควำมเหมำะสมของเนื ้ อ หำ โดยกำร
เปรี ยบเทียบค่ ำควำมถูกต้ อง และควำมควำมแม่ นยำของ
ทั้ง 3 อัลกอริ ทึม พบว่ ำ อัลกอริ ทึมป่ ำสุ่ม มีประสิ ทธิ ภำพ
ในกำรจ ำแนกสู ง ที่ สุ ด โดยมี ค่ ำ ควำมถู ก ต้ อ งเท่ ำ กั บ
99.05% ค่ ำควำมแม่ นยำเท่ ำกับ 100% ค่ ำระทึ ก 98.80%
อัลกอริ ทึมซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น มีค่ำควำมถูกต้ อง
เท่ ำกับ 98.48% ค่ ำควำมแม่ นยำเท่ ำกับ 98.36% ค่ ำระทึก
100% และอัลกอริ ทึมโครงข่ ำยประสำทเทียม มีค่ำควำม
ถู ก ต้ องเท่ ำกั บ 96.36% และค่ ำควำมแม่ น ย ำเท่ ำกั บ
96.35% ค่ ำระทึ ก 100% ตำมลำดับ จำกนั้นทำไปพัฒนำ
ต่ อเป็ นระบบคัดกรองผ่ ำนทำงเว็บไซต์ โดยทำกำรแสดง
ผลลัพธ์ เป็ นกำรแบ่ งคำจำกข้ อควำม และค่ ำควำมเป็ นไป
ได้ ที่จะเป็ นข้ อควำมเหมำะสมและไม่ เหมำะสมแสดง
เป็ นค่ ำร้ อยละ
ค าส าคั ญ : อัล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การจาแนกข้อความ

This object of this research is classification of
content suitability before publish system with text
mining technique. By choosing to use differencebase algorithms to compare which are Neural
Network (NN), Random Forest (RF) and Support
Vector Machine (SVM). This research uses textual
content in Thai languages 500 sample from web-site,
400 is positive and 100 is negative. From then
prepare data before processing by remove HTML,
remove URL, split text to words (text tokenization)
and finding the word etymology with stemmer and
then conduct the experiment and compare the
performance of each algorithm by value of
accuracy,

precision

and

recall.

From

the

experiment, classify suitability of textual content
using 3 classifier algorithms. We found Random
Forest gives the best accuracy is 99.05%, precision
is 100% and recall is 98.80%. Support Vector
Machine gives accuracy is 98.48%, precision is
98.36% recall is 100% and Neural Network gives
accuracy is 96.36%, precision is 96.33% and recall
is 100%, respectively. After that developed on the
website is displayed word form sentence, probability
of positive and negative as a percentage.
Keywords: Neural Network, Support Vector
Machine, Random Forest,
Text Classification
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แบบจาลองเช่นอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสัง
วัต นาการ (Convolutional Neural Networks : CNN) ที่
เหมาะกับการใช้จาแนกข้อความที่มีความยาว เป็ นต้น
จากปั ญหางาน และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
จ ะ พบ ว่ ามี การ ใ ช้ ง าน การ จ าแ น กข้ อ ค วามเ พื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์บ างอย่ า งเกี่ ย วกับ เนื้ อ หาที่ มี ภ าษาไทย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ในการน าเทคนิ ค การใช้
อั ล กอริ ทึ ม ในการท าการจ าแนกข้ อ ความ ( Text
Classification) โดยจะเป็ นเลื อ กใช้ อ ัล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม
(Random Forest) อัล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม
( Neural Networks : NN) และอั ล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine) มาพัฒนา
สร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในการจาแนกความเหมาะสมไม่
เหมาะสมของเนื้อหา โดยมีจุดประสงค์ที่จะในการใช้ใน
การจาแนกข้อความภาษาไทยให้เหมาะสม

1. บทนา

ปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่ งที่ทุกคนเข้าถึงได้ การรับ
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
และสามารถสร้ างคอนเทนต์เข้าสู่ ระบบได้ง่ายเช่ นกัน
ทาให้มีผเู ้ ข้าถึงคอนเทนต์ได้รวดเร็ ว แต่เทคโนโลยีก็มีท้ งั
ด้า นดี แ ละไม่ ดี ซึ่ งด้า นไม่ ดี ก็ส ามารถพบได้ง่ า ย เช่ น
ผูไ้ ม่หวังดี นาเข้าข้อมู ลที่ ไม่เหมาะสมเข้าสู่ ระบบ โดย
ไม่มีผใู ้ ดคัดกรองเนื้อหาก่อนนาเสนอต่อผูค้ น และเมื่อมี
ผูเ้ ข้าถึ งคอนเทนต์น้ นั ขาดการคัดกรองความจริ ง และ
หลงเชื่อในข้อมูลมักจะมีการส่ งต่อให้กบั ผูใ้ กล้ชิด เพื่อน
และคนรู ้จกั ต่อ ๆ กันจนอาจทาให้ข่าวนั้นเผยแพร่ ต่อไป
ได้ ก ว้า ง และอาจมี ค นเข้ า ใจผิ ด เพิ่ ม ขึ้ น หากมี ก าร
ตรวจสอบ หรื อตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่า เนื้ อหา
ของคอนเทนต์น้ นั มีความไม่เหมาะสม หมิ่นประมาทต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ นอกจากจะโดนโจมตีจากกลุ่ม
คนบางกลุ่มแล้วอาจจะถูกดาเนินการทางกฎหมาย
การจัดกลุ่มของคาในข้อความเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาว่า
กลุ่มคานี้ หรื อข้อความนี้ จดั อยู่ในกลุ่มใดที่เราสนใจถูก
นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อความต่าง ๆ หลายรู ปแบบ
และในการวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะแบบนั้น ก็ มัก จะมี ก ารใช้
อัลกอริ ทึมในการจาแนกที่แตกต่างกัน เช่น การนาไปใช้
ในการจ าแนกความน่ า เชื่ อ ถื อ ของเนื้ อ หาเว็ บ ไซต์
ภาษาไทยด้านมะเร็ ง [1] คือ จัดกลุ่มของเนื้อหาเว็บไซต์ที่
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ มะเร็ ง ว่ า เนื้ อ หาที่ ส่ ง เข้า มามี ค วาม
น่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มใดโดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสิ นใจ
(Decision Tree) ร่ วมกับ การสกัด ค าด้ว ย CancerDic+
การนาไปใช้ในการจาแนกเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท
บนสื่ อออนไลน์ [2] มีการใช้อลั กอริ ทึมเพอร์ เซ็ปตรอน
หลายชั้ น ( Multi-Layer Perceptron) ร่ วมกั บ การใช้
คุณลักษณะจากคลังศัพท์จากศาลฎี กาและคุณลักษณะ
แ บ บ n-grams เ พื่ อ ใ ห้ ได้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พต ร ง ต า ม
วัต ถุ ป ระสงค์ของงานมากที่ สุด โดยที่ อ ัล กอริ ทึมที่ ถูก
นามาใช้น้ นั มีหลากหลายอัลกอริ ทึมและแต่ละอัลกอริ ทึม
นั้ นก็ มี พ้ื น ฐานของการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
อั ล กอริ ทึ ม ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม การเรี ยนรู ้ แ บบลึ ก ( Deep
Learning) [3] ก็ จ ะมี อ ล
ั กอริ ทึมให้เลื อกใช้ในการสร้าง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น
3 หัวข้อ ดังนี้
2.1 การจาแนกข้ อความ
เป็ นการสร้ างระบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการจาแนก
ข้อ ความ โดยมี การสร้ างแบบจาลองจากชุ ด ข้อ มูลที่ มี
ผลลัพธ์อยู่ (Training Set) จากนั้นนาแบบจาลองที่ได้ไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ไม่ทราบผลลัพธ์ (Test Set) โดยวิธีการ
จ าแนกข้อ ความถู กแบ่ ง เป็ น 2 วิ ธีห ลัก คื อ 1. วิ ธีแ บบ
วิ ศ ว ก ร ร ม อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ (Knowledge Engineering
Approach) ที่เป็ นการสร้างการจาแนกด้วยกฎ โดยอาศัย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญกาหนดลักษณะสาคัญของข้อความและระบุ
กลุ่ ม ของข้ อ ความ และ 2. วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง
(Machine Learning Approach) เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบจาลองจากการเรี ยนรู ้ของข้อมูลตัวอย่าง [4]
2.2 อัลกอริทึมสาหรับจาแนกข้ อความ
งานวิ จั ย นี้ ใช้ อ ัล กอริ ทึ ม 3 อัล กอริ ทึ ม ได้แ ก่
อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม (Random Forest) [5] เป็ นอัลกอริ ทึม
ที่จดั อยู่ในกลุ่มของอัลกอริ ทึมฐานต้นไม้ (Tree-Based)
เป็ นอั ล กอริ ทึ ม ที่ พ ั ฒ นาจากอั ล กอริ ทึ ม ต้ น ไม้ ก าร
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ตัดสิ นใจ (Decision Tree) โดยการทางานของ Random
Forest เป็ นการสร้างแบบจาลอง (Model) ของอัลกอริ ทึม
Decision Tree ตั้งแต่ 10 แบบขึ้นไป เมื่อทาการใส่ ขอ
้ มูล
เข้าไปในอัลกอริ ทึม ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็ น N ชุดที่ไม่
เหมือนกันตามจานวนของ Decision Tree Model และ
จะทาการทานายผลลัพธ์แยกตามแบบจาลองนั้น เมื่อได้
ผลลัพธ์ของแต่ละแบบจาลองแล้วผลลัพธ์จะถูกนามาให้
คะแนน หรื อนามาหาค่าเฉลี่ย ตามรู ปแบบที่ถูกนาไปใช้
งาน อัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support
Vector Machine: SVM) [4] เป็ นอัลกอริ ทึมที่ถูกจัดให้
อยู่ ใ นกลุ่ ม ของอั ล กอริ ทึ ม พื้ น ฐานการเรี ยนรู ้ เป็ น
อัลกอริ ทึมที่นิยมใช้กบั การจดจารู ปแบบการทางาน จัด
กลุ่มข้อมูล อาศัยหลักการหาสัมประสิ ทธิ์ของสมการเพื่อ
สร้ างเส้น แบ่งกลุ่ม โดยที่ เส้นแบ่งข้อมูลจะมีระยะของ
ความห่ างมากที่สุดจากขอบเขตของข้อมูลที่ ใกล้ที่สุดทั้ง
สองส่ ว น และอั ล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม
(Neural Network) [3] เป็ นอัลกอริ ทึมที่มีแนวคิดมาจาก
จาลองการทางานของสมองมนุษย์ มีการเรี ยนรู ้จากข้อมูล
ที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อทานายข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รัชกฤต [2] มีการนาเสนอการจาแนกข้อความเข้า
ข่ า ยหมิ่ น ประมาทบนสื่ อสั ง คมออนไลน์ โดยการ
เปรี ย บเที ย บอัล กอริ ทึ ม เพอร์ เ ซ็ ปตรอนหลายชั้น และ
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์แมชชีน และการถดถอยลอจิสติค โดย
ใช้คุ ณลักษณะคลังศัพ ท์จากศาลฎี กา และคุ ณลักษณะ
โครงสร้ า งต้ น ไม้ ไ วยากรณ์ การวิ จั ย พบว่ า การใช้
คุณลักษณะทั้งสองร่ วมกับการใช้คุณลักษณะ n-grams
และจาแนกด้วยวิธี อลั กอริ ทึมเพอร์ เซ็ ปตรอนหลายชั้น
ให้ค่าความแม่นยาอยู่ที่ 91% โดยที่จานวนของ n-grams
มีผลต่อการจาแนกข้อความ
Xiangyang and Di [5] มีการเอาอัลกอริ ทึมโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ และโครงข่ายประสาท
เทียมแบบหน่วยความจาระยะสั้นแบบยาวมาทางานร่ วม
การในสร้ า งแบบจ าลองการจ าแนกข้อ ความผลการ
ด าเนิ น การวิ จัย พบว่ า การใช้ ง านอัล กอริ ทึ ม สองตัว
ร่ ว มกัน สามารถแยกบริ บ ทของค าได้ดี ข้ ึ น เพิ่ ม ความ
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แม่นยา เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อความและมี
ความน่าเชื่อถือ
Jingjing, Jianping, Wei and Ji [3] มี ก ารน าเสนอ
แบบจ าลองที่ ใช้ใ นการทาการจาแนกข้อ ความโดยใช้
อัล กอริ ทึ ม ในกลุ่ ม การเรี ยนรู ้ แ บบลึ ก โดยมี ก ารใช้
อัลกอริ ทึม 3 ตัว คืออัลกอริ ทึม โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสั ง วัต นาการ โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบวนซ้ า
ผลการวิจัยพบว่าข้อความที่มีการเรี ยงลาดับแบบพิเศษ
และมีการพึงพาความหมายกันการใช้นามาผ่านโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบวนซ้ าจะให้ผลที่ดีที่เหมาะสมที่สุด
วัช รี วรรณ และสุ นั น ฑา [4] มี ก ารน าเสนอการ
เปรี ยบเที ยบการใช้อลั กอริ ทึมในการจาแนกคาโดยใช้
ความเสถี ยรของอัลกอริ ทึม โดยเลื อกใช้การวิเคราะห์
ถดถอยแบบเบยส์ อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม กฎการเชื่ อมต่อกัน
และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
มาจากฐานข้อมูล UCI Machine Learning Repository
ท าการทดสอบโดยใช้วิ ธี 10-Fold Cross Validation
และ Test Dataset การทดลองพบว่า อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ มมี
ความแม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยหลังจาก
การวัดค่า ROC แล้วได้ค่าที่มากกว่า 0.8 และมีความต่าง
ของค่ากลางความถูกต้องเท่ากับ 0
3. วิธีการดาเนินการวิจัย

ในการดาเนินการวิจยั มีการประยุกต์ใช้เทคนิคในการ
จาแนกข้อความจากอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการจาแนก โดยมี
กรอบแนวความคิดแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด
จากภาพกรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การดาเนินงานวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
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3.2.4 ส่ ว นการจ าแนกความเหมาะสมของ

การด าเนิ น การศึ กษา เปรี ย บเที ย บ และ
เลือกอัลกอริทึม
จากภาพที่ 1 มี ก ารน าเนื้ อ หาตัว อย่ า งที่ เ ป็ น
ประเภทข้อ ความมาด าเนิ น การในขั้น ตอนการเตรี ยม
ข้อมูลให้พร้ อมสาหรั บการดาเนิ นการจาแนกข้อความ
จากนั้ นมี ก ารด าเนิ น การศึ ก ษา และเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถของอัลกอริ ทึมที่เกี่ยวข้องกับการจาแนก
ข้อความ โดยเลือกอัลกอริ ทึมในการดาเนินการ 3 ตัว คือ
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine:
SVM) อั ล ก อ ริ ทึ ม ป่ า สุ่ ม ( Random Forest) แ ล ะ
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ( Neural Network) ท าการ
เปรี ยบเทียบการดาเนินการจากข้อมูลชุดเดียวกัน โดยมี
การเปรี ยบเทียบความถูกต้อง (Accuracy) ความแม่นยา
(Prediction) และค่ า ระทึ ก (Re-Call) จากนั้ น ท าการ
เลื อกอั ล กอริ ทึ มที่ เหมาะสมที่ สุ ดมาพั ฒ นาเ ป็ น
แบบจาลอง
3.2 การพัฒนาแบบจาลองการจาแนกข้ อความ
จากภาพที่ 1 จะมีการดาเนินการพัฒนาเซิ ฟเวอร์
(Server) ที่ ป ระกอบไปด้วยส่ วนของการรั บ ข้อ มู ล จาก
ผูใ้ ช้งาน การเตรี ยมข้อมูล (Extract-Transform-Load :
ETL) ก่ อ นเข้า สู่ ก ารจาแนกข้อ ความ และส่ ว นของการ
จาแนกเหมาะสมของเนื้อหา และมีการตอบกลับผูใ้ ช้งาน
3.2.1 ส่ วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้งาน ประกอบไปด้วย
2 รู ป แบบ คื อ เว็ บ ไซต์ และส่ ว นโปรแกรมประยุ ก ต์
(Application Programming Interface: API) ในส่ วนที่
เป็ นเว็ บ ไซต์ มี ก ารพั ฒ นาด้ ว ยภาษา HTML และ
JavaScript และในส่ ว นที่ เ ป็ น API มี ก ารพัฒ นาด้ ว ย
ภาษา Python การทางานของส่ วนนี้ ทาหน้าที่รับข้อ มูล
จากผูใ้ ช้ และแสดงข้อมูลเมื่อผ่านกระบวนการคัดกรอง
โดยส่วนที่เป็ นเว็บไซต์คือตัวอย่างการนาระบบไปใช้งาน
3.2.2 ส่ วนการเตรี ยมความพร้ อมข้ อ มู ล
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการลบตัวอักษรที่ไม่ตอ้ งการ
เช่น ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ (Hypertext Markup
Language: HTML) ลิ งค์รูปภาพ เป็ นต้น จากนั้นนามา
ผ่านกระบวกการตัดคาโดยใช้ฟังก์ชัน word_tokenize
จาก PythaiNLP และทาให้อยูใ่ นรู ปแบบของเวกเตอร์
3.1

เนื้ อ หา น าอัล กอริ ทึ ม และแบบจ าลองที่ ไ ด้จ ากการ
ดาเนินการในข้อ 3.1 มาพัฒนาต่อให้เกิดเป็ นบริ การ ที่มี
ความเหมาะสมในการจาแนกข้อความ และระบุสถานะ
ของเนื้อหาที่ส่งเข้ามา
4. ผลการดาเนินงาน

ผลการวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพ และส่วนที่พฒั นาระบบ
4.1 ผลการทดลองอัลกอริทึม Random Forest
ทาการทดสอบด้วยการใช้ค่าตั้งต้นของอัลกอริ ทึม
และท าการปรั บแต่ งค่าของตัวแปรที่ ใ ช้กับอัลกอริ ทึม
เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดจากอัลกอริ ทึม
ตารางที่ 1: ผลการปรับค่าตัวแปร Num of Tree
Num
60
70
80
90
100

Accuracy
98.10
99.05
99.05
99.05
99.05

Precision
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Recall
97.59
98.80
98.80
98.80
98.80

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองอัลกอริ ทึม
Random Forest โดยการปรั บ ค่ า ตัวแปร Num of Tree
โดยที่ ค่ า Num of tree ที่ ใ ห้ ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ 70 ที่ ใ ห้ ค่ า
ความถูกต้องเท่ากับ 99.05%
ตารางที่ 2: ผลการปรับค่าตัวแปร Seed
Num
70
70
70
70
70

Seed
1
2
3
4
5

Accuracy
99.05
98.10
99.05
98.10
99.05

Precision
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Recall
98.80
97.59
98.80
97.59
98.80

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองอัลกอริ ทึม
Random Forest โดยมี ก ารปรั บ ค่ า ตัว แปรเพิ่ ม เติ ม จาก
ตารางที่ 2 คื อ มี การปรั บ ค่ าตัวแปร seed ผลการปรั บ
พบว่า เมื่ อใช้ค่า Num of Tree เท่ากับ 70 และค่า Seed
เท่ากับ 1 ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุด
4.2 ผลการทดลอง Support Vector Machine
ตารางที่ 3: ผลการปรับค่าตัวแปร Kernel
Kernel
linear
rbf
poly
sigmoid
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Accuracy
92.96
79.05
79.05
94.13

Precision
93.11
79.05
79.05
94.13

Recall
99.67
100.00
100.00
100.00
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองปรั บ ค่ า
ตัวแปรเคอร์เนลที่ประกอบไปด้วย linear, rbf, poly และ
sigmoid โดยที่ เคอร์ เนล sigmoid สามารถจาแนกความ
ถูกต้องเท่ากับ 94.13%
G
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Accuracy
86.36
87.12
87.88
90.91
92.42
96.97
97.73
96.97
98.48
97.73

Precision
86.36
86.61
87.20
90.24
91.67
96.55
97.46
96.46
98.32
97.35

Recall
100.00
100.00
100.00
100.00
99.69
100.00
100.00
99.69
99.68
99.68

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองอัลกอริ ทึม
SVM โดยมี ก ารปรั บ ค่ า ตัว แปร Gamma (G) เพิ่ ม เติ ม
โดยมีค่าตั้งแต่ 0.1 ถึง 1 พบว่าค่า Gamma ที่ให้ค่าความ
ถูกต้องมากที่สุดคือค่า Gamma เท่ากับ 0.9 โดยที่ให้ค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 98.48%
ตารางที่ 5: ผลการปรับค่าตัวแปร C
Kernel
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid

G
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

C
0.1
1
10
100
1000

Accuracy
86.36
96.21
98.48
98.48
98.48

Precision
86.36
95.83
98.36
98.26
98.35

Activation

Optimizer

Acc

Precision

recall

sigmoid
softmax
softplus
softsign
tanh

Adam
Adam
Adam
Adam
Adam

88.18
82.72
84.54
91.81
93.63

82.72
82.72
85.45
90.80
91.52

96.89
100.00
98.28
98.05
99.67

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดลองอัลกอริ ทึม
Neural Network โดยการปรั บ ค่ า ตั ว แปร Activation
โดยการปรั บ ใช้ ค่ า elu, hard_sigmoid, linear, relu,
sigmoid, softmax, softplus, softsign และ tanh พบว่ า
ค่ า relu เป็ นค่า Activation ที่ ใ ห้ ค่าความถู กต้อ งที่ มาก
ที่สุดคือ 96.36%
4.5 ผลการพัฒนาระบบคัดกรองความเหมาะสม
ระบบคัดกรองเนื้ อหาก่ อนเผยแพร่ สู่สาธารณะ
ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
4.5.1 ตัวอย่า งส่ วนต่ อ ประสานผูใ้ ช้ง าน พัฒ นา
ด้ ว ยเฟรมเวิ ร์ ค Vue.js + Python โดยที่ ส่ วนที่ เ ป็ น
เว็บไซต์จะพัฒนาด้วย Vue.js ประกอบไปด้วยส่ วนที่ทา
หน้ า ที่ รั บ ข้อ มู ล และส่ ว นที่ แ สดงผลการท างานของ
ระบบ แสดงดังภาพที่ 2

ตารางที่ 4: ผลการปรับค่าตัวแปร Gamma
Kernel
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
sigmoid
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Recall
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดลองอัล กอริ ทึม
SVM โดยการปรั บค่า ตัวแปร C เพิ่ ม เติ มจากตารางที่ 5
โดยใช้ค่าดังนี้ คือ 0.1, 1, 10, 100 และ 1000 พบว่าค่า C
ที่ ใ ห้ ค่ าความถู กต้อ งมากที่ สุด คื อ 10 โดยให้ ค่ าความ
ถูกต้องเท่ากับ 98.48%
ผลการทดลองอัล กอริ ทึม และปรั บ ค่าตัวแปร
ของอัลกอริ ทึม SVM พบว่า เมื่ อใช้เคอร์ เนล sigmoid
ร่ วมกับค่า Gamma เท่ากับ 0.9 และค่า C เท่ากับ 10 ให้
ค่าความถูกต้องมากที่สุด เท่ากับ 98.48%
4.4 ผลการทดลองอัลกอริทึมโครงข่ ายประสาทเทียม

ภาพที่ 2: หน้าเว็บไซต์ส่วนรับข้อความ
4.5.2 ส่ วนที่ เป็ น Server ประมวลผลพัฒนาด้วย

ภาษา Python ที่ พฒ
ั นาเป็ น API ให้ สามารถใช้งานได้
สะดวก มี ก ารรั บ ค่ า ผ่ า นพารามิ เ ตอร์ ชื่ อ “txt_input”
แสดงดังภาพที่ 3

(Neural Network)

ตารางที่ 6: ผลการทดลองอัลกอริ ทึม Neural Network
Activation

Optimizer

Acc

Precision

recall

elu
hard_sigmoid
linear
relu

Adam
Adam
Adam
Adam

92.72
82.72
93.63
96.36

92.32
82.73
92.93
96.33

99.82
100.00
99.87
100.00

ภาพที่ 3: ส่วนประสานแบบ API
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เมื่ อ ข้อ มู ล ที่ ส่ ง เข้า มาผ่ า นกระบวนการเตรี ย ม
ความพร้ อ มและผ่ า นการประมวลผล ระบบจะตอบ
กลับไปที่ผใู ้ ช้งาน โดยประกอบไปด้วยผลการแบ่งคา ผล
การประมวลผล ผลการตัด สิ น ใจของระบบ แสดงดัง
ภาพที่ 4 และภาพที่ 5

NCCIT2020

5. สรุ ป

งานวิจยั นี้นาเสนอระบบคัดกรองความเหมาะสมของ
เนื้ อหาก่ อนเผยแพร่ สู่สาธารณะ ด้วยการใช้อลั กอริ ทึม
จาแนกประเภทของข้อความ โดยการนาอัลกอริ ทึมป่ าสุ่ม
อัลกอริ ทึ ม SVM และอัลกอริ ทึม Neural Network มา
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพ พบว่า อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม ให้
ค่าความถูกต้อง และค่า ความแม่นยาดี ที่สุด จากนั้นนา
อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ มที่ ผ่านการปรั บแต่งค่าพารามิ เตอร์ ม า
พัฒนาต่อเป็ นระบบคัดกรองความเหมาะสมของเนื้อหาที่
มี ก ระบวนการเตรี ยมความพร้ อ มข้ อ มู ล และการ
ประมวลผลข้อมูลอยู่ในระบบเดียว จากนั้นแสดงผลการ
ประมวลผลออกเป็ นตัวเลขที่ ระบุ ถึงความเป็ นไปได้ที่
ข้อความจะเป็ นเชิ งลบและเชิ งบวก และผลของระบบที่
ตัด สิ น ใจว่ าเป็ นข้อ ความเชิ งลบหรื อเชิ ง บวก สามารถ
สรุ ปได้ว่าระบบสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กาลังจะเข้า
สู่ ร ะบบมี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ ช่ ว ยให้ ส ามารถลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 4: ผลการประมวลผลแบบ API
จากภาพที่ 4 ประกอบไปด้วยค่าความเป็ นไปได้ที่
จะเป็ นข้อความที่มีความเหมาะสม (pos) ค่าความเป็ น
ไปได้ที่ จ ะเป็ นข้อ ความที่ ไ ม่ เ หมาะสม (neg) ผลการ
ตั ด สิ นใจของระบบ (status) และผลการแบ่ ง ค า
(text_token)
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การวิเคราะห์ ข้อความที่เป็ นการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ บนเว็บไซต์ ยทู ูป
โดยใช้ เทคนิคการทาเหมืองข้ อความ
Analysis of Cyberbullying Comments on YouTube
Using Text Mining Techniques
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การกลั่ น แกล้ ง ในโลกไซเบอร์ ในรู ป แบบของ API ที่
สามารถใช้ งานได้ จริ ง
ค าส าคั ญ : การกลั่น แกล้ง ในโลกไซเบอร์ ค าศัพท์ที่
แสดงถึ ง การกลั่น แกล้ง ในโลกไซเบอร์ การท าเหมื อ ง
ข้อความ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีว้ ิเคราะห์ การแสดงออกถึงการกลั่นแกล้ งใน
โลกไซเบอร์ จากข้ อความแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ยู
ทู ป โดยใช้ เทคนิ คการทาเหมืองข้ อความ โดยข้ อความที่
ทาการศึ กษาทั้ งหมด 76,100 ข้ อความ รวบรวมมาจาก
คลิ ปวิ ดีโอจานวน 39 คลิ ปซึ่ งมีการอับโหลดในเว็บไซต์
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เมื่อ
ทดสอบการจาแนกข้ อความที่แสดงออกถึงการกลั่นแกล้ ง
ในโลกไซเบอร์ โดยใช้ พจนานุ ก รมค าศั พ ท์ ซั พ พอร์ ท
เวกเตอร์ แมชชี น นาอีฟเบย์ และเคเนียเรสเนเบอร์ พบว่ า
วิธีการจาแนกโดยใช้ พจนานุกรมคาศัพท์ มีประสิ ทธิ ภาพดี
ที่สุด เมื่อนาวิธีการดังกล่ าวไปจาแนกข้ อความแสดงความ
คิ ดเห็น พบว่ ามีข้อความที่แสดงออกถึงการกลั่นแกล้ งใน
โลกไซเบอร์ จานวน 27,105 ข้ อความ คิดเป็ นร้ อยละ 35.62
ของข้ อความทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของการ
ใช้ คาแต่ ละประเภท โดยใช้ เทคนิ ค การจั ดกลุ่ม แบบเป็ น
ขั้นตอน และการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ พบว่ ามักจะมีการ
ใช้ ค าพู ด ในลั ก ษณะของการกล่ า วถึ ง บุ ค ลิ ก รู ป ลั ก ษณ์
พฤติ กรรม ร่ วมกับ คาพูดที่ กล่ าวถึ ง เชื ้อชาติ กาเนิ ด และ
การใช้ ชีวิต ทั้งนีค้ าศัพท์ ที่ได้ จากการวิจัยนีถ้ ูกนาไปพัฒนา
เป็ นระบบตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นที่แสดงออกถึง

Abstract
In this paper, we explored cyberbullying contents
from comments on YouTube by using text mining
techniques. We collected 76,000 comments from 39
video, which uploaded to YouTube website during
October 1, 2019 to December 20, 2019. Empirical
experiments on Dictionary-based, Support Vector
Machine, Naïve-Bayes and K-Nearest Neighbor
shown that Dictionary-based classification performed
the best result. In addition, we experiment on text
classification by using the dictionary of Thai-bullying
words; the classification result demonstrated that
27,105

comments

contain

bullying

contents,

representing 35.62%. Moreover, the results from
hierarchical cluster analysis and factor analysis
indicated that comments on the YouTube website
contained words used to express bullying in terms of
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โดยมี ยู ทู ป เป็ นสื่ อ ออนไลน์ ที่ พ บการใช้ข้อ ความความ
ลักษณะดังกล่าวมากที่สุด [5-6] ได้มีงานวิจยั ที่นาเทคนิค
การทาเหมืองข้อความ มาใช้ในการจาแนกกลุ่มข้อความที่
พบในสื่ อออนไลน์เช่น Tweeter โดยใช้เทคนิ ค การสร้าง
แบบจ าลองหั ว ข้อ แบบไม่ ต้อ งมี ผู ้ส อน [7-8] รวมถึ ง มี
งานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้เทคนิ คการจาแนกข้อความ ในการ
จาแนกข้อความที่มีลกั ษณะของการกลัน่ แกล้งที่พบบนสื่ อ
ออนไลน์ [9-10]
หากสามารถตรวจสอบคัดกรองข้อความว่าเข้าข่ายเป็ น
ข้อความที่เป็ นการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ ได้ ก็จะช่วย
ลดปัญหาการแพร่ กระจายของข้อความที่มีลกั ษณะดังกล่าว
ได้อี ก ทางหนึ่ ง ดัง นั้น ทางผูว้ ิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษา
ลั ก ษณะของข้ อ ความที่ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น บน
เว็บไซต์ยูทูป เพื่อค้นหารู ปแบบของคาที่แสดงออกถึงการ
กลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้คาที่มีลกั ษณะแสดงออกถึงการกลัน่ แกล้งในโลกไซ
เบอร์แต่ละประเภท โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อความ

personality, appearance and behavior along with
words referring to ethnicity, nationality, and lifestyle.
Through this research, the bullying words on
YouTube comments has been identified, lead to the use
of artificial intelligence against cyber-bullying
contents via an application programming interface
(API)
Keywords: cyberbullying, cyberbullying keywords,
text mining

1. บทนา

การกลัน่ แกล้งกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ เป็ นความรุ นแรง
รู ปแบบหนึ่ งที่ สามารถเกิ ดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่ น พฤติกรรมการกลัน่
แกล้งผูอ้ ื่นบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ (Cyber Bullying)
มีรูปแบบการกลัน่ แกล้งที่หลากหลาย ทั้งการใช้ขอ้ ความ
เพื่อใส่ ร้ายป้ ายสี การใช้ถอ้ ยคาหยาบคายต่อว่าผูอ้ ื่น หรื อ
การส่ งต่อข้อมูลลับเพื่อทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย ซึ่ งส่ งผลให้ฝ่าย
ที่ถูกกระทาได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ โดยไม่สามารถ
รั บ รู ้ ไ ด้ว่ า ใครเป็ นผูก้ ระท า เป็ นการกระท าที่ มี ผูร้ ั บ ชม
จ านวนมากและแพร่ ก ระจายไปทั่ว โลก [ 1-2] การกลั่น
แกล้งในโลกไซเบอร์ แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท ได้แก่ การ
โจมตีกนั ด้วยข้อความที่รุนแรงหรื อหยาบคาย ( Flaming)
การก่ อ กวนคุ ก คาม ( Harassment) การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ส่ วนตัวหรื อความลับของผูอ้ ื่น ( Outgoing and Trickery)
การเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย อับอาย ถูกดูหมิ่น
เกลี ยดชัง ( Denigration) การสวมรอยตัวตนผูอ้ ื่นเพื่อไป
สร้างความเสี ยหาย (Impersonation) การติดตามข่มขู่ผอู ้ ื่น
ซ้ า ๆ ( Cyberstalking) การลบ การบล็อ ก ขัด ขวางผูอ้ ื่น
จากกลุ่มสังคมออนไลน์ ( Exclusion or Ostracism) การ
ท าร้ า ยร่ า งกายแล้ว ถ่ า ยภาพหรื อ วี ดี โ อประจานทางสื่ อ
ออนไลน์ ห รื อส่ ง ต่ อ ( Happy Slapping) [3-4] สาเหตุ
สาคัญที่ก่อให้เกิดการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ คือการใช้
ข้อความที่มีลกั ษณะรุ นแรง หยาบคาย ดูถูก เหยียดหยาม
ล้อเลียนสี ผิว เชื้อชาติ เพศสภาพ มีการข่มขู่โดยใช้ถอ้ ยคาที่
รุ นแรง หรื อยุยงผ่านสื่ อออนไลน์ให้คุกคามผูอ้ ื่น รวมทั้ง
ข้อความที่แสดงออกถึงการสื่ อสารที่สร้างความเกลียดชัง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 การทาเหมืองข้ อความ (Text mining)

การทาเหมืองข้อความเป็ นกระบวนการในการค้นหา
รู ปแบบ โมเดล หรื อความสัมพันธ์ ที่อยู่ในข้อความโดยใช้
หลักการทางสถิติ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
คื อ การ สรุ ป ข้ อ ค วาม ( Text Summarization) การ
แบ่ ง กลุ่ ม ข้อ ความ ( Text clustering) และ การจ าแนก
ข้อความ (Text classification) [11]
2.2 การจาแนกข้ อความ
ในการจาแนกข้อความมีวิธีการที่ใช้หลายรู ปแบบ ซึ่ ง
วิธีที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั คือ นาอีฟเบย์ (Naïve-Bayes)
ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector Machine:
SVM) และ เคเนี ย เรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor)
โดยนาอีฟเบย์เป็ นวิธีการที่ ใช้ทฤษฎีทางด้านสถิติ โดยนา
ความน่าจะเป็ นมาใช้เพื่อสร้างแบบจาลอง มีวิธีการคานวณ
ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ การจ าแนก
ข้อความ ในส่ วนของซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แมชชี น ป็ นการ
จาแนกข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่มด้วยเส้นระนาบแบ่งข้อมูล
(Hyperplane) ซึ่ งสามารถจาแนกได้ท้ งั ข้อมูลที่มีรูปแบบ
335

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ที่สามารถจาแนกได้ดว้ ยเส้นแบ่งข้อมูลที่เป็ นเส้นตรงและ
ไม่ เ ป็ นเส้ นตรง โดยใช้ฟั ง ก์ชั่นคอร์ เ นลหลายรู ปแบบที่
สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ ได้ [12] สาหรับเคเนี ยเรสเน
เบอร์ จะพิจารณาข้อมูลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สุด k ตัว
จากข้อมูลบนชุดข้อมูล จากนั้นจะเลือกกลุ่มที่สมาชิกสวน
ใหญ่ในกลุ่ม k ดังกล่าวอยูม่ ากที่สุด
2.3 การจั ด กลุ่ มแบบเป็ นขั้ นตอน hierarchical
cluster analysis (HCA) และheat map
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มเป็ นเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบไม่
มีผสู ้ อน (Unsupervised Learning) ใช้ในการแบ่งตัวแปร
โดยที่ ตัวแปรที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกันจะถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน และแสดงการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ความเข้ม
ของสี ในการนาเสนอค่าของข้อมูล [13]
2.4 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Loading)
เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติ KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin

Measure

of

การเตรี ยมข้ อ มู ล เริ่ มต้ น ด้ ว ยการท าความสะอาด
ข้อความโดยการตัดตัวอักษรพิเศษ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรื อ
เครื่ องหมายต่าง ๆ ออกจากข้อความ จากนั้นตัดคาให้อยูใ่ น
ลักษณะของหน่วยคา โดยใช้รูปแบบการตัดคาด้วยวิธีการ
เทียบคาที่ยาวที่สุด ร่ วมกับการใช้พจนานุกรม
3.3 การสร้ างพจนานุกรมคาศัพท์
ในงานวิจยั นี้ได้สร้างพจนานุ กรมคาศัพท์ที่แสดงออก
ถึงการกลัน่ แกล้งบนโลกไซเบอร์ โดยนาคาศัพท์ส่วนหนึ่ง
มาจากรายการคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด่าทอจากงานวิจยั
ของอรทัย ชิ น อัค รพงศ์ [15] และผูว้ ิ จัย ท าการรวบรวม
ค าศัพ ท์ เพิ่ ม เติ ม จากข้อ ความแสดงความคิ ด เห็ น บน
เว็บไซต์ยูทูปที่สกัดมาได้จากขั้นตอนที่ 3.1 โดยทาการสุ่ม
ข้อความมา 27, 662 ข้อความ จากนั้นนาคาศัพท์ที่รวบรวม
ได้ ท้ ั ง หมด 4 7 2 ค า ให้ แ พทย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า นจิ ต เวช
ตรวจสอบความเหมาะสม โดยคาศัพท์ที่รวบรวมได้แบ่ง
ออกเป็ น 6 ประเภท ตามลักษณะความหมายของการใช้
ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1: ค าที่ ก ล่ า วถึ ง บุ ค ลิ ก รู ป ลัก ษณ์ และ
พฤติ กรรม (จ านวน 76 ค า) เช่ น ค่ อ ม เหยิ น เสื อ ก
โสโครก สันดาน
ประเภทที่ 2: คาที่เป็ นคาด่า คาหยาบคาย (จานวน 81
คา) เช่น อีห่า สัตว์ เชี่ย ส้นตีน ฉิบหาย ไอ้เวร แม่ง
ประเภทที่ 3: คาพูดคุกคามเกี่ยวกับทางเพศ (จานวน
117 คา) เช่น ร่ าน กะหรี่ ตุ๊ด กระเทย อีดอก หนังไข่
ประเภทที่ 4: คาที่กล่าวถึง เชื้อชาติ กาเนิด และการใช้
ชีวิต (จานวน 78 คา) เช่น ขยะสังคม ตลาดล่าง ชั้นต่า
ประเภทที่ 5: คาที่กล่าวถึงสติปัญญา และความฉลาด
(จานวน 35 คา) เช่น ปัญญาต่า ไร้สมอง ควาย
ประเภทที่ 6: คาที่เป็ นถ้อยคารุ นแรง การข่มขู่ (จานวน
85 คา) เช่น สมควรตาย กระทืบ ยิงทิ้ง โดนตีน กินตีน
3.4 วิธีการดาเนินการวิจัย
ในงานวิจยั นี้จะทาการศึกษาลักษณะของข้อความแสดง
ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ยูทูป โดยในขั้นตอนแรกจะเป็ น
การทดสอบเพื่อหาวิธีที่เหมาะสาหรับการจาแนกข้อความ
แสดงความคิดเห็ น จากนั้นจะเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะ
ของคาที่แสดงออกถึงการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ โดย

Sampling

Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูล ก่อนที่ จะ

นามาวิเคราะห์องค์ประกอบ และใช้ค่า Eigenvalues เพื่อ
เลือกจานวนองค์ประกอบที่เหมาะสม [14]
3.
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วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย

ในการวิจยั นี้ ทาการศึกษาข้อความแสดงความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้งานที่มีต่อคลิปวิดีโอที่อบั โหลดในเว็บไซต์ยูทูป
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 – วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2562
ทั้งหมด 39 คลิ ป ซึ่ งมี จานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ ย
543, 859 คน และมี จ านวนข้อ ความแสดงความคิ ด เห็ น
ทั้งหมด 76,100 ข้อความ ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาการรวบรวม
ข้อความแสดงความคิดเห็นจากเว็บไซต์ยทู ูปแบบอัตโนมัติ
โดยใช้เทคนิคการทา Web Scraping
ตัวอย่างข้อความแสดงความคิดเห็นจากเว็บไซต์ยทู ูปที่
ได้จากการสกัดข้อมูล
- รักลูก...ให้ตี..!!..รักลูกปากดีให้..กระทืบ..!!!!!
- อีสัตว์ชดใช้พ่อมึงสิ ดีแต่พูด
- ไร้สาระพวกมึงอะแยกแยะไม่ออกปัญญาอ่อน
3.2 การเตรียมข้ อมูล
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ใช้พจนานุ กรมคาศัพท์ที่รวบรวมไว้ และทาการวิเคราะห์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คาแต่ละประเภทใน
ข้อความแสดงความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ
เป็ นขั้นตอน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
4. ผลการทดลอง

วิธีที่ใช้ในการทดสอบเพื่อจาแนกข้อความมี 4 แบบคือ
ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์ แ มชชี น (SVM) นาอี ฟ เบย์ (NaïveBayes ) เคเนี ยเรสเนเบอร์ (KNN) และการใช้พจนานุ กรม
ค าศั พ ท์ (Dictionary based )โดยข้ อ ความที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบทั้งหมด 500 ข้อความ จะถูกระบุประเภทว่าเป็ น
ข้อความทัว่ ไป(N) หรื อเป็ นข้อความที่มีลกั ษณะของการ
กลั่น แกล้ง ในโลกไซเบอร์ (B) จากนั้น จะแบ่ ง ข้อ ความ
ออกเป็ นชุ ดข้อมูลสาหรั บการเรี ยนรู ้ และการทดสอบใน
อั ต ราส่ ว น 80:20 จากผลการทดสอบพบว่ า การใช้
พจนานุ กรมค าศัพ ท์ ใ นการจ าแนกข้อ ความแสดงความ
คิดเห็น มีประสิ ทธิภาพในการจาแนกมากที่สุด ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลลัพธ์ของการจาแนกข้อความ
Methods
SVM
NaïveBayes
KNN
Dictionary
based

B
N
B
N
B
N
B
N

precision
0.83
0.64
0.72
0.62
0.78
0.56
0.96
0.86

recall
0.62
0.84
0.65
0.69
0.45
0.84
0.87
0.96

ภาพที่ 1: ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกข้อความแสดงความคิดเห็น
ในเว็บไซต์ยทู ูปโดยใช้พจนานุกรมคาศัพท์

เมื่อพิจารณาข้อความแสดงความคิดเห็นที่ พบการกลัน่
แกล้ง ในโลกไซเบอร์ เ ที ย บกับ ข้อ ความทั้ง หมด และ
ข้อความทัว่ ไปในแต่ละคลิป ได้ผลลัพธ์ดงั แสดงในภาพที่
2 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบางคลิปวิดีโอมีการใช้ขอ
้ ความ
ที่มีลกั ษณะของกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ ในสัดส่ วนที่สูง
มาก ในขณะที่บางคลิปวิดีโอพบในสัดส่วนที่นอ้ ย

f1-score
0.71
0.73
0.69
0.65
0.57
0.67
0.91
0.91

ภาพที่ 2: แสดงสัดส่วนของข้อความแสดงความคิดเห็นที่ใช้คาพูด

จากผลการจาแนกข้อความแสดงความคิดเห็ น ทั้งหมด
76,100 ข้อความ โดยใช้พจนานุ กรมคาศัพท์ พบว่ามีการ
ใช้ค าพู ด ที่ แ สดงออกถึ ง การกลั่น แกล้ง ในโลกไซเบอร์
27,105 ข้อ ความ ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.62 และข้อ ความ
แสดงความคิดเห็นบางข้อความมีการใช้คาพูดที่แสดงออก
ถึ ง การกลั่น แกล้ง ในโลกไซเบอร์ ห ลายประเภท โดย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกแสดงดังภาพที่ 1

ซึ่งมีลกั ษณะของการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ในแต่ละคลิปวิดีโอ

ภาพที่ 3: word cloud ของคาด่าที่นิยมใช้มากที่สุด 50 คาแรก
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เมื่ อ พิ จ ารณาค าที่ นิ ย มใช้ เ พื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ใน
ข้อความที่มีลกั ษณะแสดงออกถึงการกลัน่ แกล้งในโลกไซ
เบอร์ ดังแสดงในรู ปที่ 3 พบว่าส่ วนมากเป็ นคาด่า หรื อคา
หยาบคาย เมื่อนาผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกข้อความมา
คานวณสัดส่วนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

NCCIT2020

แบบที่ 1 : ความคิดเห็นที่เป็ นข้อความทัว่ ไป
แบบที่ 2 : ความคิดเห็นที่ใช้คาด่า คาหยาบคาย
แบบที่ 3 : ความคิ ด เห็ น ที่ ก ล่ า วถึ ง บุ ค ลิ ก รู ป ลัก ษณ์
พฤติกรรม เชื้อชาติ กาเนิด และการใช้ชีวิต
แบบที่ 4 : ความคิดเห็นที่กล่าวถึงสติปัญญา และความ
ฉลาด การคุกคามเกี่ยวกับทางเพศ ถ้อยคารุ นแรง และ
การข่มขู่
ตารางที่ 2: ผลลัพธ์จากวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

จานวนข้อความที่พบคาศัพท์ประเภทที่ 𝑘 ในคลิป 𝑖
จานวนข้อความแสดงความคิดเห็นทั้งหมดในคลิป 𝑖
จานวนข้อความแสดงความคิดเห็นทัว่ ไปในคลิป 𝑖
𝑁𝑖 =
จานวนข้อความแสดงความคิดเห็นทั้งหมดในคลิป 𝑖
จากนั้นทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คา
ที่ แ สดงออกถึ ง การกลั่น แกล้ ง ในโลกไซเบอร์ แ ต่ ล ะ
ประเภท ในข้อความแสดงความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการ
จัดกลุ่มแบบเป็ นขั้นตอน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ผ ลลัพ ธ์ ดัง ภาพที่ 4 และตารางที่ 2 โดยที่ C1-C6 คื อ
ข้อความที่แสดงออกถึงการกลัน่ แกล้งบนโลกไซเบอร์ ท้ งั
6 ประเภท ดังที่ อธิ บายในหัวข้อ 3.3 และ N คือข้อความ
ทัว่ ไป
𝐶𝑘𝑖 =

ประเภท

F1

F2

F3

com.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

0.59
0.27
-0.08
1.09
0.05
0.13

0.22
0.82
0.29
-0.21
0.08
0.55

-0.22
0.17
0.01
0.18
0.99
-0.02

0.45
0.78
0.09
1.27
0.99
0.32

จากตารางที่ 2 ตัวแปร F1-F3 คือองค์ประกอบ(factor)
และ com. คื อ ค่ า Communality ซึ่ ง หากมี ค่ าต่ า แสดงว่ า
ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆ น้อย ดังนั้นจึง
อาจพิจารณาตัดออกจากการวิเคราะห์ ได้ เมื่อพิจารณาค่า
น้ าหนัก(loading) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่ามี
ข้อ ความแสดงความคิ ด เห็ น ที่ แ สดงออกใน 3 ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 : แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวถึงบุคลิก รู ปลักษณ์
พฤติกรรม รวมถึงเชื้อชาติ กาเนิด และการใช้ชีวิต
แบบที่ 2 : แสดงความคิดเห็ นโดยใช้คาด่ า คาหยาบคาย
การใช้ถอ้ ยคารุ นแรง และการข่มขู่
แบบที่ 3 : แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวถึงสติปัญญา และ
ความฉลาด

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาข้อความที่แสดงออกถึงการกลัน่
แกล้งในโลกไซเบอร์ จากข้อความแสดงความคิดเห็น บน
เว็บไซต์ยูทูป โดยใช้เทคนิ คการทาเหมื อ งข้อความ เมื่ อ
วิ เ คราะห์ รู ป แบบของการใช้ค าในข้อ ความแสดงความ
คิ ด เห็ น โดยใช้พ จนานุ ก รมค าศัพ ท์ พบว่ า มี ข้อ ความที่
แสดงออกถึงการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ คิดเป็ นร้อยละ
35.62 โดยข้อความที่ พบส่ วนมากเป็ นข้อความที่ มีการใช้

ภาพที่ 4: การจัดกลุ่มข้อความด้วยเทคนิค heat map และ HCA
เมื่ อ พิ จ ารณาการจัด กลุ่ ม ข้อ ความด้ว ยเทคนิ ค HCA
พบว่ามีการแสดงความคิดเห็น 4 รู ปแบบ ดังต่อไปนี้
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[5]

ค าพู ด ที่ เ ป็ นค าด่ า หรื อ ค าหยาบคาย และเมื่ อ น าผลการ
จาแนกที่ได้ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คาซึ่ ง
แสดงออกถึงการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ แต่ละประเภท
ในข้อความแสดงความคิดเห็น โดยใช้เทคนิ คการจัดกลุ่ม
แบบเป็ นขั้นตอน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า
ข้อความแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ยทู ูป มักจะมีการใช้
คาพูดที่กล่าวถึงบุคลิก รู ปลักษณ์ พฤติกรรม ร่ วมกับคาที่
กล่าวถึง เชื้อชาติ กาเนิด และการใช้ชีวิต
ทั้งนี้ ทางผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลคลังคาศัพท์จากการวิจยั นี้
ไปพัฒ นาระบบตรวจสอบการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ มี
ลักษณะของการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ ในรู ปแบบการ
ให้บริ การ (API) ผ่านแพลตฟอร์ ม AI for Thai ของศูนย์
เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(เนคเทค) ผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าไปทดลองใช้บริ การ Cyber
Bully Expression Detector ในส่ วนของบริ การวิเคราะห์
ความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์ https://aiforthai.in.th

[6]

[7]
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การประยุกต์ ใช้ เทคนิคอัลกอริทึมในการทาเหมืองข้ อความเพื่อวิเคราะห์ ทัศนคติ
ของผู้ใช้ ที่มีต่อการเลือกซื้อโฟมล้างหน้ า บน ทวิตเตอร์
Text mining algorithm techniques to analyze user attitudes towards buying.
Facial foam on Twitter
นภัสสร สังวรวิตร์ (Napatsorn Sungworawit)1 และธนพล เจนสุทธิ เวชกุล (Tanapon Jensuttiwetchakul)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

S6107021858645@email.kmutnb.ac.th, 2Tanapon.j@it.kmutnb.ac.th

ด้ านคุ ณ สมบั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ การรั ก ษาสิ ว ถึ ง 90% ด้ าน
ประเภทโฟมล้ างหน้ า คื อ เนื ้ อ โฟมมี ฟ อง 5% ด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ เรื่ องกลิ่ น 3% ด้ านการส่ งเสริ มทางด้ าน
การตลาด คือ เรื่ อง 1 แถม 1 2% ตามลาดับ
คาสาคัญ: เหมืองข้อความ นาอีฟเบย์ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชีน ทวิตเตอร์ โฟมล้างหน้า

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ทัศนคติและปั จจัย
ในการเลือกซื ้อโฟมล้ างหน้ าของผู้ใช้ บน ทวิตเตอร์ และ
เพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพของเทคนิ คอั ลกอรึ ทึม ท า
เหมืองข้ อความในการวิเคราะห์ ทัศนคติของผู้ใช้ ที่มีต่อการ
เลือกซื ้อ โฟมล้ างหน้ า บน ทวิตเตอร์ โดยทาการรวบรวม
ข้ อมูลจากทวิตเตอร์ ช่ วงเวลาตั้งแต่ เดือน สิ งหาคม 2562 ถึง
ธันวาคม 2562 มาประยุกต์ ใช้ เทคนิคอัลกอริ ทึมในการทา
เหมื องข้ อความเพื่ อวิเคราะห์ ทัศนคติ ของผู้ใช้ ที่มีต่อการ
เลื อกซื ้อโฟมล้ างหน้ า บน ทวิตเตอร์ ผ่ านทางโปรแกรม
RapidMiner โดยท าการแบ่ งคุ ณ ลักษณะ 4 ด้ าน คื อ ด้ า น
คุณสมบัติ ด้ านประเภทโฟมล้ างหน้ า ด้ านผลิตภัณฑ์ และ
ด้ านส่ งเสริ ม ทางด้ านการตลาด และท าการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง โดยใช้ เทคนิคอัลกอรึ ทึมนา
อี ฟ เบย์ (Naïve Bayes) และ ซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
(Support Vector Machine) เพื่ อ ห า วิ ธี ก า ร จ า แ น ก
คุณลักษณะที่ดีที่สุด
ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ภ าพของแบบจ าลอง
สามารถสรุ ปผลได้ ว่าแบบจาลองของอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์
สามารถจาแนกข้ อความโดยประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
ให้ ค่ าค วาม ถู ก ต้ อ งเท่ ากั บ 89.81% ร อ งล งม า คื อ
อัลกอริ ทึมซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น ให้ ค่าความถูกต้ อง
เท่ ากับ 89.58% ดังนั้นอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์ มีประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบจาลองให้ ค่าความถูกต้ อง มากว่ า อัลกอริ ทึมซั พ
พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี ช และจากการวิเคราะห์ ทัศนคติของ
ผู้ใช้ ที่ มี ต่อ โฟมล้ างหน้ า ผู้ ใช้ ส่ วนใหญ่ เลื อ กซื ้ อโฟมใน

Abstract
This research aims to analyze the attitudes and
factors influencing a user to purchase a facial foam. Text
mining techniques and data collected from Twitter were
used in this study. The data were collected from August
to December 2019, and classify into four categories
based on users’ attitudes. Naïve Bayes and Support
Vector Machine techniques were used to build the
comparative models for classification.
The results indicate that model based on Naïve Bayes
technique is better than that of Support Vector Machine
technique with accuracy at 89.81% and 89.58%
respectively. Moreover, the results indicate that factors
influencing a user to purchase a facial foam are
treatment for acne at 90%, foam characteristics at 5%,
odor at 3%, and promotion at 2% respectively.
Keywords: Text Mining, Naïve Bayes, Support Vector
Machine, Twitter, facial foam .
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2.1 ทวิตเตอร์ (Twitter)
เป็ นเครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ จ าพวกไมโครบล็ อ ก
(Micro Blogging) ผูใ้ ช้สามารถส่ งข้อความยาวไม่เกิน 280
ตัวอักษร ว่าทาอะไรอยู่หรื อ Re-tweet ข่าวสารที่น่าสนใจ
และข้อความที่ส่งถึงกันมีศพั ท์เรี ยกว่า "Tweets" ข้อความที่
จะส่ งนั้ นต้ อ ง เป็ น Plain text เท่ า นั้ นจะแทรกค าสั่ ง
โปรแกรมไม่ได้ ยกเว้นแต่ Hyperlink
2.2 เหมืองข้ อความ (Text mining)
เป็ นเทคนิ คค้นหาความรู ้ใหม่จากข้อความที่มีปริ มาณ
มากอั ต โนมั ติ โดยการสกั ด ค า ค้ น หารู ปแบบ และ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อความเอกสาร เพื่อให้เกิด
ความหมายและน ามาใช้ป ระโยชน์ ได้ ซึ่ งประกอบด้วย
ขั้ น ต อ น ก ารเต รี ยม ข้ อ มู ล ขั้ น ต อ น ก ารค้ น ห าก ฎ
ความสัมพันธ์ และขั้นตอนการนาเสนอผลลัพธ์ที่ชดั เจน[1]
2.3 การตัดคา (Word Segmentation)
การประมวลผลจาแนกหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยให้
มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องมีการตัดคาเนื่ องจากภาษาไทย มี
การเขี ยนติ ดต่อกันเป็ นสายอักขระโดยไม่มีเครื่ องหมาย
วรรคตอนแสดงการแบ่ ง ค า ซึ่ งเป็ นอุ ป สรรคในการ
ประมวลผล โดยการตัดคา แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
หลักการตัดคาโดยใช้กฎ หลักการตัดคาโดยใช้พจนานุกรม
และหลักการตัดคาโดยใช้คลังข้อมูล[1] [7]
2.4 การกาจัดคาหยุด (Stop word)
การนาคาที่ไม่มีนยั สาคัญออกโดยไม่ทาให้ความหมาย
ของเอกสารเปลี่ยนแปลง คาที่ไม่มีนยั สาคัญ หมายถึงคาที่
ใช้ทวั่ ไปไม่มีความหมายสาคัญต่อเอกสาร เมื่อตัดออกแล้ว
ไม่ทาให้ใจความของเอกสารเปลี่ยนแปลง[1] [8]
2.5 อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างตัวจาแนกข้อมูลโดยอาศัย
หลักทฤษฎีความน่าจะเป็ น มีความคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎี
ของเบย์ (Bay theorem) ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็ น
ของเหตุการณ์ที่ยงั ไม่เคยเกิดขึ้น โดยคาดเดาจากเหตุการณ์
ที่เคยเกิดขึ้น โดยตัวแปรแต่ละตัวมีความเป็ นอิสระต่อกัน
โดยมีสูตรความน่าจะเป็ น [10] ดังสมการที่ 1
P(B|A) = P(A|B)xP(B)
(1)
P(A)

1. บทนา
ในปั จจุบัน ธุ รกิ จ การขายเครื่ อ งสาอางออนไลน์ ข อง
ไทยมี ก ารเติ บ โตที่ สู ง ขึ้ น โดยผู ้ป ระกอบการ ต่ างก็ ท า
การตลาดออนไลน์ เพื่ อขายสิ น ค้าให้ ได้ม ากกว่าการขาย
หน้ า ร้ า นซึ่ งในปั จจุ บั น สั ง คมไทยอยู่ ใ นยุ ค ที่ มี ก าร
ติ ด ต่อ สื่ อ สารผ่านโลกอิ น เทอร์ เน็ ต มากขึ้ น กว่าเดิ ม โดย
ส่ งผลให้ เว็บ ไซต์ และ สื่ อ สั งคมออนไลน์ มี บ ทบาทใน
สั งคมไทย โดยเฉพาะด้านธุ รกิ จ พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
เนื่ อ งจากเข้าถึ ง ได้ ง่ า ย ท าให้ ผู ้ใ ช้ ส ามารถท าธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านเครื่ องมือสื่ อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ธุรกิจการขายเครื่ องสาอางออนไลน์
ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยมีช่องทางที่ ดู
รี วิวสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้อได้ก่อนคือ สื่ อสังคมออนไลน์
เนื่ องจากข่ าวสารและธุ รกิ จพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ มี
ความรวดเร็ ว และมีผใู ้ ช้งาน ทวิตเตอร์ มาก โดยผูใ้ ช้ มักจะ
มี ก ารสร้ า ง #แฮชแท๊ ก เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามข่ า วสาร
ติดตามหัวข้อที่เราสนใจ และ ทาการรี วิวสิ นค้า รวมถึงการ
แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อสิ น ค้าหรื อบริ การ เพื่ อเรี ยกความ
สนใจให้ ผู ้ใ ช้ มี ค วามตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้าหรื อ การตัด สิ น ใจ
เพื่อที่ จะซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การและมีการเผยแพร่ ต่อไป
โดยการ Retweet ทวิตเตอร์ สามารถสื บค้นง่าย เนื่ องจาก
ทวิตเตอร์ มีขอ้ มูลมากโดยในงานวิจยั นี้จะทาการศึกษาการ
ทาเหมืองข้อความจากทวิตเตอร์เพื่อวิเคราะห์ ทัศนคติของ
ผูใ้ ช้ที่มีการเลือกซื้ อโฟมล้างหน้า บน ทวิตเตอร์ โดยการ
น าเทคนิ ค การท าเหมื อ งข้ อ ความมาใช้ ใ นการจ าแนก
ข้อความ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ ความว่าปั จจัยใดที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
เลือกซื้ อโฟมล้างหน้า หรื อเพราะเหตุใดจึงเลือกซื้ อเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ งในด้านผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคต่อไป

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ปั จจัยใดที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อโฟมล้างหน้า ผูว้ ิจยั
ได้ท บทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเทคนิ ค การท าเหมื อ ง
ข้อความต่าง ๆ ดังนี้
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กาหนด P(A) คือ ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ A
P(B) คือ ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ B
P(A|B) คือ ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ A
เมื่อเกิดเหตุการณ์ B
P(B|A) คือ ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ B
เมื่อเกิดเหตุการณ์ A
2.6 ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน (Support Vector
Machine: SVM)
เป็ นการจาแนกเชิงเส้นแบบ 2 คลาส ข้อได้เปรี ยบของ
SVM คือมีประสิ ทธิภาพในการจาแนกข้อมูลที่มีมิติจานวน
มาก มีการใช้ฟังก์ชนั เคอร์ เนล เพื่อแปลงข้อมูลไปยังมิติที่
สู งขึ้น สามารถจาแนกข้อมูลที่มีความคลุมเครื อได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ หลักการ คือ การหาเส้นตรงที่มีมาร์ จินที่ โต
ที่ สุ ด ที่ สามารถแบ่ งข้อ มู ล ออกเป็ น 2 คลาส เป็ นข้อ มู ล
ขนาด 2 มิติ [9] ดังภาพที่ 1
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ประสิ ทธิภาพ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาปรับใช้กบั งานวิจยั นี้ โดยมี
กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจยั ได้ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดงานวิจยั
จากกรอบแนวคิ ด งานวิ จัย จะแบ่ งการท างานเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรี ยม
ข้อมูลก่ อ นการประมวลผล เริ่ มต้น ด้วยการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลผ่าน API โดยใช้โปรแกรม Rapidminer Studio ใน
การเก็บข้อมูลจากทวิตเตอร์ และเตรี ยมข้อมูล โดยใช้ภาษา
ไพธอน ในส่ วนที่ 2 การสร้ างแบบจ าลองและทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อความ โดยการนาข้อมูลที่
ผ่านการเตรี ยมข้อมูลไปใช้กบั แบบจาลอง โดยการจาแนก
ประเภทด้วย 2 อัลกอริ ทึ มคื อ นาอีฟ เบย์ และ ซัพ พอร์ ต
เวกเตอร์ แมชชีน จากนั้นทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง
โดยเปรี ยบเทียบความถูกต้องของแต่ละอัลกอริ ทึม
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเตรียมข้ อมูลก่อน
ประมวลผล
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการทาเหมืองข้อความจากทวิตเตอร์
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรี ยมข้อมูลก่ อน
การประมวลผล ออกแบบขั้นตอนดังนี้
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทัศนคติของผูใ้ ช้ที่มี
ต่ อ การเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ฟมล้า งหน้ า จากทวิ ต เตอร์
(www.Twitter.com)โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio
เก็บข้อมูลในรู ปแบบไฟล์ Excel โดยข้อมูลที่ นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ทศั นคติของผูใ้ ช้ที่มีต่อการเลือกซื้ อ โฟมล้าง
หน้ า บน ทวิต เตอร์ ที่ มี ค าเกี่ ย วข้อ งกับ “สบู่ รักษาสิ ว” ,
“สบู่สิว” , “โฟม” , “โฟมล้างหน้า” , “ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดผิวหน้า” และ “รี วิวโฟมล้างหน้า” ในประโยคที่

ภาพที่ 1: ภาพแสดงการแบ่งกลุ่มข้อมูลของ SVM
วัตถุประสงค์ คือ ลดความผิดพลาดการทานายกับเพิ่ม
ระยะระหว่างขอบเขตทั้งสองกลุ่มให้มากที่สุด ดังสมการ 2
(xi,yi),…,(xn,yn) เมื่อ x ϵ Rm , y ϵ {+1,-1} (2)
กาหนด (xi , yi),..,(xn , yn) เป็ นตัวอย่างใช้สาหรับสอน
n
คือ จานวนข้อมูลตัวอย่าง
m
คือ จานวนมิติขอ้ มูลเข้า
y
คือ ผลลัพธ์ที่มีค่า +1 หรื อ -1

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
น าเทคนิ ค การท าเหมื อ งข้อ ความมาใช้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน การนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการสร้างแบบจาลอง
และมีการนากระบวนการวัดประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในการวัด
ความถู กต้อ งของแบบจ าลองเพื่ อ ให้ ไ ด้แ บบจ าลองที่ มี
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ทวีต หรื อผ่านทาง #แฮชแท๊ก โดยมีช่วงเวลาในการเก็บ
ข้อ มู ล ตั้ ง แต่ เดื อ น สิ งหาคม 2562 ถึ ง ธั น วาคม 2562
จานวน 520 ข้อความ
3.1.2 การเตรียมข้ อมูลก่อนประมวลผล
การเตรี ยมข้อมูลก่อนการประมวลผลใช้วิธีการตัดคา
และการกาจัดคาหยุด โดยใช้โมดูล Pythainlp ในภาษาไพ
ธอน และ ใช้ฟังก์ชนั stopwords.words('thai')ใช้อลั กอริ ทึม
Maximum Matching ในการตัด ค าด้วยวิ ธีการตัด ค าแบบ
เหมือนมาก
3.1.3 การเลือกคุณลักษณะ
เพื่อเลือกคาสาคัญบางคาจากคาทั้งหมด เนื่องจากการ
นาคุณลักษณะจานวนมากมาใช้ในการประมวลผลจะใช้
เวลาและทรั พ ยากรในการประมวลผลมากดั ง นั้ นจึ ง
จาเป็ นต้อ งมี การเลื อ กคุ ณ ลักษณะเพื่ อ ให้ ข้อ มู ล มี ข นาด
ลดลง โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักของคาสาคัญนั้น ๆ โดย
งานวิจยั นี้ได้เลือกใช้วิธีดงั นี้
3.1.3.1 TF-IDF (Term Frequency-Inverse
Document Frequency)
เทคนิ ค ส าหรั บ การสร้ าง Vector Space Model โดย
แทนที่เอกสารและข้อมูลสื บค้นด้วย Vector of Terms และ
นับความถี่ในเอกสาร และความถี่ผกผันกับเอกสารทั้งหมด
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้านความถู ก ต้อ งของการค้น คื น
ข้อมูล [1][2] ดังสมการที่ 3 และ 4
W(f,d) = TF(f,d) x IDF(f)
(3)
IDF(f) = log|D||DF(f)|
(4)
โดยที่ W(f,d) คือ น้ าหนักของคา (Weight)
TF(f,d) คือ ความถี่ของคาในเอกสาร
|D| คือ จานวนเอกสารทั้งหมดที่มีคานั้นปรากฏ
|DF(f)| คือจานวนเอกสารทั้งหมด
3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากงานวิจยั ที่ได้ศึกษามานั้นผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ทศั นคติ
ของผูใ้ ช้ที่ มี ต่อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ โฟมล้างหน้า บน
ทวิ ต เตอร์ โดยแบ่ ง คุ ณ ลัก ษณะออกเป็ น 4 ด้ าน ด้า น
คุณสมบัติ ด้านประเภทโฟมล้างหน้า ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด ผูว้ ิจยั นาความคิดเห็ น
บนทวิตเตอร์ที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ตามคุณสมบัติยอ่ ย

NCCIT2020

ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโฟมล้าง
หน้า จัดทาเป็ นข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะ คือ
ด้ านคุณสมบัติ แบ่งได้จากประสิ ทธิภาพของโฟม
ด้ านประเภทของโฟม แบ่งได้จากลักษณะของเนื้อโฟม
ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะได้ จ ากกลิ่ น สู ตร
ส่วนผสม
ด้ านส่ งเสริ มการตลาด แบ่ งได้จากการขาย การเชิ ญ ชวน
และการโฆษณา [2][3][4] ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1: ตารางแสดงคุณลักษณะ
ประเภท
ส่ งเสริม
คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์
โฟม
การตลาด
1.เพิ่มความ 1. มีฟอง 1.ไม่มีส่วนผสม 1.โปรโมชัน
ชุ่มชื้น
ของแอลกอฮอล์
2.เพิม่ ความ 2. ไม่มี
2. กลิ่นหอม
2.การลดราคา
ยืดหยุน่
ฟอง
3. เพื่อเพิ่ม 3. โคลน 3. มีหลายสู ตร 3.เพิ่มปริ มาณ
ความตึงผิว
ราคาเท่าเดิม
4. รักษาสิ ว 4. วิปโฟม 4. ล้างออกง่าย 4. 1 แถม 1
ตารางที่ 2: ตารางตัวอย่างการแบ่งกลุ่มคุณลักษณะ
ข้ อความ
กลุ่มคุณลักษณะ
นอกใจโฟมล้างหน้าที่ใช้ เคลย์โฟ
มของ Pond's ซื้อเพราะชอบ คือน้อง ด้านคุณสมบัติ
ดีแบบที่เห็นรี วิวเลย หลังใช้หน้ามัน
น้อยลง ผิวหน้าไม่แห้งตึงเกินไป
รี วิว เซนกะสี ชมพู สู ตรใหม่Senka
ประเภทโฟมล้าง
Perfect Whip Collagen วิปโฟม
หน้า
รี วิวโฟมล้างหน้า Hada Labo
ด้านผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแพคเกจใหม่ละ ดูดีกว่าเดิม
เราใช้สีเขียว เป็ นสารสกัดจากใบชา
โฟมหอมโอ๊คตัวดัง #eveandboy จัด ด้านการส่งเสริ ม
โปรสิ้นปี ราคาดีมากๆเลย
ทางด้านการตลาด
จากข้อความทั้งหมดจานวน 520 ข้อความสามารถแบ่ง
ด้านคุณสมบัติได้เป็ น 465 ข้อความ ด้านประเภทโฟมล้าง
หน้า 29 ข้อความ ด้านผลิตภัณฑ์ 13 ข้อความ และ ด้านการ
ส่งเสริ มทางด้านการตลาด 13 ข้อความ
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TP+TN
(7)
TP+TN+FP+FN
กาหนด TP คือ True Positive จานวนข้อมูลที่ทานายถูก
ว่าเป็ นคลาสที่กาลังสนใจ
TN คือ True Negative จานวนข้อมูลที่ทานายถูก
ว่าเป็ นคลาสไม่ได้สนใจ
FP คือ False Positive จานวนข้อมูลที่ ทานายผิด
ว่าเป็ นคลาสที่กาลังสนใจ
FN คือ False Negative จานวนข้อมูลที่ทานายผิด
ว่าเป็ นคลาสที่ไม่ได้สนใจ
3.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
หลังจากทาการทดสอบแต่ละแบบจาลองแล้วจะทาการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง ระหว่างวิธี นา
อีฟเบย์ และ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์แมชชีนโดยเปรี ยบเทียบค่า
ความถูกต้อง ค่าความแม่นยา และ ค่าความระลึก

3.3 การพัฒนาแบบจาลองและประเมินประสิทธิภาพ
การพัฒ นาแบบจ าลองและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถแบ่งการทางานเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 คือ สร้าง
แบบจาลองโดย RapidMiner เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จาการสกัด
คุณลักษณะ โดยใช้อลั กอริ ทึมเปรี ยบเทียบ คือ อัลกอริ ทึม
นาอีฟเบย์ และ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์แมชชีน ดังภาพที่ 3 ภาพ
ที่ 4 และ ภาพที่ 5 ตามล าดั บ ส่ วน ที่ 2 คื อ การใช้
แบบจ าลองในการจ าแนกโดยการน าข้อ มู ล ที่ ผ่ านการ
ประมวลผลมาใช้ในการกระบวนการสร้างแบบจาลอง

ภาพที่ 3: การสกัดคุณลักษณะของข้อความทวิตเตอร์

4. ผลการดาเนินงาน

ภาพที่ 4: แบบจาลองอัลกอริ ทึม Naïve Bayes

4.1 ผลการสร้ างแบบจาลองและทดสอบประสิทธิภาพ
จากการจาแนกข้อความทัศนคติ ของผูใ้ ช้ที่ มีต่อโฟม
ล้างหน้ าเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยการวัด ค่ าความ
ถูกต้อง ค่าความแม่นยา และค่าความระลึก ในการจาแนก
ข้อความทวิตเตอร์ ออกเป็ นด้านต่าง ๆ ด้วยอัลกอริ ทึมนา
อีฟเบย์ และซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีน
4.1.1 ผลการเรี ยนรู้ เปรี ยบเที ยบการจาแนกข้ อความ
ด้ วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ และ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
จากการสร้ างแบบจ าลองจากการเปรี ย บเที ย บการ
จาแนกข้อความทวิตเตอร์ดว้ ยอัลกอริ ทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชี น โดยประสิ ท ธิ ภาพของแบบจ าลอง ให้ ค่ าความ
ถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ค่ าความแม่ น ย า (Precision) เท่ า กับ
และค่าความระลึก (Recall) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ตารางแสดงผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
อัลกอริทึม Accuracy Precision
Recall
Naïve Bayes
89.79%
89.82%
89.81%
SVM
89.58%
89.58%
89.58%
จากตารางที่ 3 สามารถสรุ ปผลได้ว่าแบบจาลองของ
อั ล กอริ ทึ ม นาอี ฟ เบย์ สามารถจ าแนกข้ อ ความโดย

ภาพที่ 5: แบบจาลองอัลกอริ ทึม SVM
จากภาพที่ 3 นาข้อมูลที่ผ่านการตัดคาและการกาจัด
คาหยุด มาสกัดคุณลักษณะของข้อความโดยทาการกาจัด
คาหยุดภาษาอังกฤษ และกรองคาให้มีความยาวตั้งแต่ 4 ถึง
25 ตัวอักษร ภาพที่ 4 และ 5 เป็ นการสร้างแบบจาลองเพื่อ
เปรี ยบเทียบ ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง ระหว่างวิธีนา
อีฟเบย์ และ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
3.4 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง
การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองใช้การ
วัดค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา และค่าความระลึก ดัง
สมการที่ 5 6 และ 7
TP
(5)
TF+FN
TP
(6)
TP+FP
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ประสิ ท ธิ ภาพของแบบจาลองให้ ค่าความถูกต้องเท่ ากับ
89.81% รองลงมา คื อ ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น ให้ ค่ า
ความถูกต้องเท่ากับ 89.58% ดังนั้นอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์มี
ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองให้ ค่าความถูกต้อง มากว่า
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
4.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทั ศ นคติ ข องผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อ
การเลือกซื้อโฟมล้างหน้ า บน ทวิตเตอร์
งานวิ จัย ในครั้ งนี้ จะวิเคราะห์ ทัศ นคติ ข องผูใ้ ช้ที่ มี
ต่อโฟมล้างหน้าที่ตรงกับคุณลักษณะที่กาหนด 4 ด้าน คือ
ด้านคุณสมบัติ ด้านประเภทโฟมล้างหน้า ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านส่ งเสริ มทางด้านการตลาด โดยมี ข้อมูลทั้งหมด
520 ข้อ ความ โดย จาการแบ่ ง คุ ณ ลัก ษณะจากข้อ ความ
ทั้งหมดสามารถนามาเที ยบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ โดยผูใ้ ช้ส่วน
ใหญ่เลือกซื้ อโฟมในด้านคุณสมบัติมากที่สุดคือการรักษา
สิ ว ถึง 90% ด้านประเภทโฟมล้างหน้า คือ เนื้ อโฟมมีฟอง
5% ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ เรื่ อ งกลิ่ น 3% ด้านการส่ ง เสริ ม
ทางด้านการตลาด คือ เรื่ อง 1 แถม 1 2% ตามลาดับ
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5. สรุป
ผลสรุ ป ของงานวิ จั ย นี้ พบว่ า ประสิ ทธิ ภ าพของ
แบบจาลองอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ
89.81% รองลงมา คื อ ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น ให้ ค่ า
ค ว าม ถู ก ต้ อ ง เท่ ากั บ 89.58% ดั ง นั้ น น าอี ฟ เบ ย์ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี มากกว่าซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น ซึ่ ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ส ม ม ติ ฐาน ข อ ง งาน วิ จั ย ที่ ตั้ งไว้ ว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของเทคนิ ค อัล กอริ ทึ ม การท า
เหมื อ งข้อ ความเพื่ อวิเคราะห์ ข้อ ตวามมี ค วามถู กต้อ งไม่
น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 75% และ จาการแบ่ ง คุ ณ ลัก ษณะจาก
ข้อความผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เลือกซื้ อโฟมในด้านคุณสมบัติมาก
ที่สุด คือการรักษาสิ ว ถึง 90% ด้านประเภทโฟมล้างหน้า
คือ เนื้ อโฟมมี ฟอง 5% ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ คือ เรื่ องกลิ่ น 3%
ด้านการส่ งเสริ มทางด้านการตลาด คือ เรื่ อง 1 แถม 1 2%
ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ ความรู้สึกจากข้ อความภาษาไทยของข้ อคิดเห็นในเฟสบุ๊คด้วยนาอีฟเบย์
Sentiment Analysis from Thai Text in Facebook Comments Using
Naïve Bayes
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บทคัดย่อ

classification techniques to develop the classification

ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โภคถื อ ว่ ามี ค วามส าคั ญ มาก
เนื่ อ งจากท าให้ ผู้ ป ระกอบการหรื อเจ้ าของธุ ร กิ จ น าไป
ปรั บปรุ ง และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ มี คุ ณ ภาพตรงกั บ ความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคได้ งานวิ จั ยนี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
วิเคราะห์ ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก
จากผู้ใช้ บริ การบนเฟสบุ๊ค ด้ วยการจาแนกความรู้ สึ กจาก
คอมเม้ นท์ ว่ามีแนวโน้ มเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อเป็ นกลาง
โดยใช้ หลักการทาเหมืองความคิ ดเห็น และเทคนิ คนาอีฟ
เบย์ พัฒนาโมเดลจาแนกข้ อความ วิ ธีวิจัยประกอบด้ วย 6
ขั้นตอน ได้ แก่ 1) รวบรวมข้ อมูลจากคอมเม้ นท์ บนเฟสบุ๊ค
2) การตัดคาภาษาไทย 3) ตรวจสอบฐานข้ อมูลคาศัพท์ จาก
พจนานุ ก รม 4) จั ด หมวดหมู่ ข้ อ ความ 5) สร้ างโมเดล
จาแนกความรู้ สึ ก ผลการวิจัยโดยการทดลองในเบื ้องต้ น
พบว่ า การวิเคราะห์ และจาแนกความรู้ สึกจากความคิดเห็น
จากวิ ธี ที่ พั ฒ นาขึ ้น มี ค วามแม่ น ย า ค่ าความระลึ ก และ
ความถูกต้ อง ร้ อยละ 97.10, 97.10 และ 97.05 ตามลาดับ
ค าส าคั ญ : นาอี ฟ เบย์ การท าเหมื อ งความคิ ด เห็ น การ
จาแนกข้อมูล

model, the process consisted of 6 steps: 1) data
collection from Facebook comments 2) Thai word
segmentation 3) dictionary lookup 4) word meaning
categorization 5) development of classification
model. The results from the preliminary research
showed that the precision, recall, and accuracy of
the sentiment analysis and opinion classification of
our developed method were 97.10, 97.10, and 97.05,
respectively.
Keywords: Naïve Bayes, Opinion Mining, Data
Classification

1. บทนา
การค้ น หาข้ อ มู ล บนเฟสบุ๊ ค (Facebook) เริ่ มได้ รั บ
ความนิ ยม ไม่ต่างจากการค้นหาโดยเสิ ร์ชเอ็นจิน (Search
Engine) อื่น ๆ เนื่ องจากปั จจุบนั มีผูใ้ ช้เฟสบุ๊คเป็ นจานวน
มาก ดังจะเห็ น จากสถิ ติ ของประเทศไทยอยู่ในอัน ดับ 8
ด้ว ยยอดผู ้ใ ช้ ร วม 52 ล้ านคน [1] การค้น หาที่ พ ัก และ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ จ าเป็ นต้อ งค้น หาข้อ มู ล
ก่อนการเดินทางเสมอ แต่การตัดสิ นเข้าพักยังโรงแรมหรื อ
ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ยังต้องศึกษาข้อความคอม
เม้น ท์ (Comment) จากผูท้ ี่ เคยไปมาแล้ว หรื อ เคยเข้าพัก
โรงแรมนั้น มาแล้ว ซึ่ งในคอมเม้น ท์ ดัง กล่ าวมัก จะเป็ น
ความคิดเห็นแสดงความรู ้สึกต่อสถานที่น้ นั ๆ ด้วยโพสต์
หรื อความคิดเห็นใต้โพสต์ทาให้การค้นหาได้ตรงเป้าหมาย
มากขึ้น ซึ่ งการแสดงความคิดเห็น ต่อโพสต์ต่าง ๆ เหล่านี้
ถือว่ามีค่ามหาศาลทางธุรกิจ หากรวบรวมและจัดหมวดหมู่
ไว้อ ย่ างเป็ นระบบระเบี ย บจะท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ

Abstract
Consumer reviews are considered very important
because it could provide the operator or business
owner the significant info to improve the business
quality to meet the needs of consumers. This
research aims to analyze comments about attractions
and accommodation from users on Facebook, and
then classify into positive, negative and neutral
feelings. By using opinion mining and Naïve Bayes
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ผู ้ ป ระกอบ การธุ รกิ จเป็ น อย่ า งมาก รวมถึ ง ใช้ เ พื่ อ
ประกอบการตัด สิ น ใจในการเลื อ กที่ พ ัก หรื อ สถานที่
ท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
จากการศึ กษางานวิ จยั เกี่ ยวกับ การทาเหมืองข้อความ
(Text Mining) พบว่ า มี ง านวิ จัย จ านวนมากที่ น าเสนอ
วิธีการวิ เคราะห์ แ ละจ าแนกข้อ ความดังเช่ น การพัฒ นา
ระบบสรุ ป บทวิจารณ์ สิน ค้าภาษาไทย [2] โดยผูบ้ ริ โภค
แบบอั ต โนมั ติ โดยจะสรุ ปคุ ณ ลั ก ษณะของสิ นค้ า ที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญและทิศทางความเห็นที่ผูบ้ ริ โภคมี
ต่อสิ น ค้าว่าเป็ นความคิ ดเห็ น ในเชิ งบวกหรื อลบ การท า
เห มื องค วาม คิ ดเห็ น (Opinion Mining) ส าห รั บ การ
ตรวจสอบความคิดเห็ นในคอลัม น์ข่ าวการเมื องไทย [3]
จากการทดลองเลือกเทคนิคในการจาแนกข้อมูลแบบต่างๆ
พบว่าวิธี Multinomial Naïve Bayes คู่กบั Prior-knowledge
ซึ่ งได้ค่า Precision, Recall และ F-Measure เท่ ากับ 0.809,
0.804 และ 0.803 ตามล าดับ การวิ เคราะห์ แ ละจ าแนก
ข้อมูล Twitter โดยใช้วิธีการทางสถิ ติบอกถึ งทิศทางของ
ข้อความว่ามีค่าความเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อเป็ นกลาง [4]
ด้วยเทคนิ ค นาอีฟ เบย์ (Naïve Bayes) ให้ ค่าความแม่น ยา
(Precision) เท่ากับ 0.706 นอกจากนี้ เทคนิ ค Naïve Bayes
ยังประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลายในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
จาแนกคาที่ สื่อถึ งอารมณ์ [5] บนสื่ อสังคมออนไลน์ จาก
ทวิตเตอร์ อย่างไรก็ตาม การจัดหมวดหมู่ของอารมณ์ ยังมี
ข้อจากัดที่ไม่สามารถแยกได้ จึงแยกโดยการแบ่งขั้วของคา
เป็ นขั้ว บวก ขั้ว ลบ และกลาง แล้ว แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
Happy, Anger, Sadness
จากผลการวิ จัย ที่ ผ่ า นมา พบว่ า การวิ เคราะห์ แ ละ
จาแนกข้อความที่ เขียนด้วยภาษาไทยเกิดจากข้อมูลเฉพาะ
กลุ่ม ท าให้ ข้อมู ลที่ น ามาวิเคราะห์ ไม่ห ลากหลาย ส่ งผล
ให้ ผลการจาแนกไม่ ชัดเจน งานวิจัยนี้ จึ งรวบรวมข้อมู ล
ความรู ้สึกจากสื่ อสังคมออนไลน์โดยการนาความคิดเห็ น
จากโพสต์และการเช็คอิน มาพัฒนาโมเดลวิเคราะห์และ
จาแนกความรู ้ สึก โดยแบ่งเป็ นความรู ้สึกในเชิ งบวก เชิ ง
ลบ และกลาง ต่อสถานที่น้ ัน ๆ โดยใช้หลักการ Opinion
Mining และเทคนิค Naïve Bayes ในการจาแนกข้อความ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ พัฒ นาโมเดลในการวิ เคราะห์ แ ละจ าแนก
ความรู ้สึกจากข้อความภาษาไทยด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของโมเดลในการวิเคราะห์
และจาแนกความรู ้สึกจากข้อความภาษาไทยที่รวบรวมมา
จากข้อคิดเห็นในเฟสบุ๊ค

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 การทาเหมื องความคิดเห็น (Opinion Mining) คือ
การจัดการกับความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจานวนมาก
ในสังคมออนไลน์ ทาให้ทราบความรู ้สึ กของผูบ้ ริ โภคทั้ง
ในแง่บวกและลบ [6] เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ
ของสิ นค้าหรื อบริ การ กระบวนการทาเหมืองความคิดเห็น
ประกอบด้วยการนาข้อความปริ มาณมากมาจัดกลุ่ม และ
กาหนดคุณ ลักษณะข้อความ จากนั้นทาการตัดส่ วนที่ ไม่
สาคัญ ออกจากชุ ดข้อความและแยกข้อความออกจากกัน
แล้วจึงนามาวิเคราะห์โดยเทคนิคต่าง ๆ
3.2 การตั ดคาภาษาไทย หรื อการแบ่งคาไทยสาหรั บ
มนุ ษ ย์น้ ั นเป็ นเรื่ อ งพื้ น ฐานที่ เข้า ใจได้ง่ า ย แต่ ส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ แล้วไม่สามารถเข้าใจได้เหมือนมนุษย์ เพราะ
คอมพิ วเตอร์ จะรู ้ จั ก เพี ยงแค่ ร หั ส อั ก ษ ร ไม่ เ ข้ า ใจ
ความหมายของคา และเนื่ องจากประโยคในภาษาไทยจะ
เขี ย น ค าติ ด ต่ อ กั น โดยไม่ มี ขอบ เขตของค าดั ง เช่ น
ภาษาอัง กฤษ ดัง นั้ นในการประมวลผลข้ อ ความด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารระบุ ข อบเขตของค า
ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ น า วิ ธี LexToPlus (A Thai Lexeme
Tokenization and Normalization Tool) มาใช้ในการตัดคา
ไทย ซึ่ งเป็ นระบบแบ่ ง ค าส าหรั บ ภาษาไทยที่ ใ ห้ ค วาม
แม่นยาสู ง แบบอิงพจนานุกรม (Dictionary-based) โดยใช้
เทคนิคการแบ่งคาแบบ Longest matching [7] ผูใ้ ช้สามารถ
เพิ่ ม รายการ ค าศัพ ท์ ไ ด้ต ามต้อ งการ เพื่ อ ให้ ก ารตัด ค า
เหมาะสมกับงานที่นาไปใช้ เช่น งานทางด้านการวิเคราะห์
อารมณ์ ของ นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการทา Normalize
คาในภาษาโซเชี ยล เช่น ดีมากกก จะถูกแปลงเป็ น ดีมาก
อีกทั้งยังมี โมดู ลสาหรับจัดการคาที่ ไม่อยู่ในพจนานุ กรม
เพื่อให้การแบ่งคาเป็ นไปอย่างถูกต้อง
347

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

ความคิ ด เห็ น ตามคุ ณ ลัก ษณะเป็ นหลักจากการใช้ศ ัพ ท์
เฉพาะสองลักษณะและคาที่ มีค วามหมายกากวมโดยใช้
กรณี ศึกจากการรี วิวโรงแรม จากการวิจยั พบว่าการสร้ าง
เหมื อ งข้อมู ล รู ป แบบที่ ไม่ ซับ ซ้อ นแยกคุ ณ ลักษณะของ
หมวดอาหารเช้าในโรงแรมมีความถูกต้องประมาณ 95%
ในปี 2554 ตรี เทพ ธารงลักษณ์ และ จันทร์ เจ้า มงคล
นาวิน [2] พัฒนาระบบสรุ ปบทวิจารณ์สินค้าภาษาไทยโดย
ผูบ้ ริ โภคแบบอัตโนมัติโดยจะสรุ ปคุณลักษณะของสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญและทิศทางความเห็นที่ผบู ้ ริ โภคมี
ต่อคุณลักษณะของสิ นค้า ว่าเป็ นความคิดเห็นในเชิ งบวก
หรื อลบ แต่ปั ญหาที่ พบคือ จานวนบทวิจารณ์ สินค้าโดย
ผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
ในปี 2555 Khampol Sukhum และคณะ [3] เสนอการ
ทาเหมืองความคิดเห็นสาหรับการตรวจสอบความคิดเห็น
ในคอลัม น์ ข่ าวการเมื อ งไทย เพื่ อ สร้ างแบบจ าลองการ
กรองข้อมูลเพื่อตรวจสอบเนื้ อหาข่าวที่ มีการแสดงความ
คิดเห็นในปริ มาณมาก จากการวิจยั พบว่า ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ในการตรวจสอบความคิดเห็นในคอลัมน์ข่าวการเมืองไทย
คือวิธี Multinomial Naïve Bayes คู่กบั prior-knowledge
ในปี 2557 Jahiruddin [4] วิเคราะห์และจาแนกข้อมูล
Twitter โดยใช้วิธีการทางสถิติบอกทิศทางของข้อความว่า
มี ค่ าเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อ เป็ นกลาง ด้วยเทคนิ ค Naïve
Bayes จากผลการวิ จัย ให้ ค่ าความแม่ น ย า (Precision =
0.706) ซึ่งเป็ นค่าที่มากที่สุด
ใ น ปี 2 5 5 7 Pakawan Pugsee แ ล ะ Monsinee
Niyomvanich [12] วิเคราะห์ความคิดเห็นจากสู ตรอาหาร
ของแต่ ล ะสู ต รจากสมาชิ ก และจัด กลุ่ ม ค าวิจ ารณ์ ที่ เป็ น
กลาง เป็ นบวกหรื อเป็ นลบ เพื่อจาแนกความคิดเห็ นจาก
สู ต รอาหารของสมาชิ กแต่ ล ะคน ผลการวิ จั ย พบว่ าการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น ให้ค่าความถูกต้องความคิดเห็นเป็ น
กลางและเป็ นบวกประมาณ 90% ความถูกต้องของความ
คิดเห็นเชิงลบมากกว่า 70%
ในปี 2558 L.Divya Vani และ D.Suneetha [5] ศึ ก ษา
ปั ญ หาการเลื อ กคุ ณ ลัก ษณะ ส าหรั บ จัด กลุ่ ม ประเภท
ข้อความของข้อมูลสื่ อสังคมออนไลน์จากทวิตเตอร์ โดย
ใช้อลั กอรึ ทึมนาอีฟเบย์จาแนกคาที่ สื่อถึงอารมณ์ และคา

3.3 NECTEC's LEXiTRON Dictionary
พจนานุ ก รมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คู่ ภ าษาไทยอัง กฤษ [8]
พั ฒ นาขึ้ นโดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรกนิ กส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC) คาว่า LEXiTRON เกิ ด
จากคาว่า lexicon (คลังศัพท์) ผนวกกับ electron (อนุ ภาค
มูลฐาน) เพื่อใช้ในความหมายว่า คาศัพท์ที่บรรจุอยู่ในรู ป
ของสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลัก การส าคัญ ของการพัฒ นา
LEXiTRON [9] คื อ การน าเทคโนโลยี ฐ านข้อ มู ล ขนาด
ใหญ่ เข้ามาช่ วยในการวิจยั และพัฒ นา ร่ วมกับ ศาสตร์ ใน
สาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เรี ยกว่ า การสร้ าง
พจนานุ ก รมจากฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ (Corpus-Based
Dictionary) และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวบรวมและ
คัดเลือกคา ประโยค หรื อข้อความ ที่มีใช้จริ งและมีอตั รา
การปรากฏสู งในบริ บทต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น วรรณกรรม
บท ความ เอกสารท างวิ ช าการ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจาก
หนังสื อพิมพ์
3.4 นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) หรื อความน่าจะเป็ นแบบ
เบย์ เป็ นทฤษฎีที่พูดถึงความน่าจะเป็ นในการเกิดสิ่ งหนึ่ง ก็
ต่ อ เมื่ อ อี ก สิ่ งที่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ น [10] หรื อเรี ยกว่ า “Given”
ลักษณะของการเขียนสัญลักษณ์ คือ P(A|B) อ่านว่า ความ
น่าจะเป็ นของเหตุการณ์ A เมื่อเกิดเหตุการณ์ B แล้ว
ทฤษฎี Bayes เป็ นทฤษฎี ท างด้านสถิ ติ โดยน าความ
น่าจะเป็ นมาใช้ประเมินความไม่แน่นอนเป็ นตัวเลขได้
ทฤษฎี Bayes จะว่าถึงความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์ ที่
จะเกิด (A) ถ้ามีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดมาแล้ว (B)
ทฤษฎี Bayes สามารถเขียนอยูใ่ นรู ปอย่างง่ายคือ
P(A|B) = ความน่ า จะเป็ นที่ เหตุ ก ารณ์ A จะเกิ ด ถ้ า
เหตุการณ์ B เกิดขึ้นแล้ว
P(B|A) = ความน่ า จะเป็ นที่ เหตุ ก ารณ์ B จะเกิ ด ถ้ า
เหตุการณ์ A เกิดขึ้นแล้ว
P(A) = ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ A
P(B) = ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ B
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2553 Choochart Haruechaiyasak และคณะ [11]
สร้ างเหมื อ งความคิด เห็ น คุณ ลักษณะและการท าเหมื อ ง
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ทั่วไปที่ บ อกขั้วของค าเป็ นลบหรื อเป็ นบวก จากการใช้
เครื่ องมื อ วิ เคราะห์ อ ารมณ์ Sentiment Lexicon ยัง มี ผ ล
ส่ วนมากที่ ไม่ สามารถแยกได้ จึ งได้แยกโดยการแบ่งขั้ว
ของค าเป็ น Positive, Negative, Neutral จากนั้น จึ ง น าผล
ทั้งสองอย่างมารวมกัน แล้วแบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม คื อ Happy,
Anger, Sadness
ในปี 2558 Phakhawat Sarakit และคณะ [13] นาเสนอ
วิ ธี ก ารจ าแนกอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของคลิ ป สื่ อ ไทยบน
YouTube โดยใช้ ค วามคิ ด เห็ น ที่ ใ ห้ ไ ว้กับ คลิ ป โดยใช้
อัล กอริ ทึ ม การเรี ย นรู ้ 3 วิ ธี คื อ Multinial Naïve Bayes,
Decision tree และ Support Vector Machine เพื่ อศึ กษ า
วิธีการจาแนกวิเคราะห์ขอ้ ความที่สื่ออารมณ์ เชิ งบวก,ลบ
และเป็ นกลาง จากการวิจยั พบว่า กลุ่มของข้อมูลที่แตกต่าง
กันจาเป็ นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มข้อมูล
ในปี 2560 รวิ สุด า เทศเมื อ ง และ นิ เวศ จิ ร ะวิ ชิต ชัย
[14] เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ภาษาไทยเกี่ยวกับการรี วิวสิ นค้าออนไลน์ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
จาแนกความคิดเห็นด้วยเทคนิค ซัพพอร์ ตเวกเตอร์แมชชีน
ต้นไม้ตดั สิ นใจ เนอีฟเบย์ และเคเนี ยเรสเนเบอร์ โดยการ
จ าแนกหมวดหมู่ ค วามคิ ด เห็ น ออกเป็ น 5 หมวด จาก
ผลการวิจยั พบว่าอัลกอรึ ทึม ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีที่สุด คือ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน
ในปี 2561 Choochart Haruechaiyasak และคณะ [15]
น าเสนอ S-Sense ซึ่ งเป็ นกรอบในการวิ เคราะห์ ค วาม
เชื่ อมั่นทางสังคมออนไลน์ ของไทย จากการวิจยั ผลการ
ทดลองแสดงให้ เห็ น ว่ า การเพิ่ มค าใบ้ ใ น เวคเตอร์
คุณลักษณะเพื่อการฝึ กอบรมแบบจาแนกประเภทช่วยเพิ่ม
ความถู ก ต้อ งของโมเดลการวิ เคราะห์ เจตนาและความ
เชื่ อมัน่ ทั้งหมด และยังพบว่า การเพิ่ม Clue words เข้าไป
ในกระบวนการ จะทาให้ค่าความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2561 Ali Hasan, Sana Moin, Ahmad Karim และ
Shahaboddin Shamshirband [16] ท ด ลอ งการจ าแ น ก
ความรู ้สึกด้วย Machine Learning โดยใช้อลั กอริ ทึม Naïve
Bayes และ SVM โดยผูว้ ิจัยต้องการเปรี ยบเที ยบระหว่าง
Lexicons กับ (W-WSD, SentiWordNet, TextBlob) เพื่อหา
เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู งที่ สุด จากการวิจัย การใช้
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เทคนิ ค Naïve Bayes ในการจ าแนก ผลปรากฏกว่ า WWSD มี ค่ าความถู ก ต้อ งสู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ TextBlob
และ SentiWordNet ผลจากการใช้เทคนิค SVM ผลปรากฏ
ว่า TextBlob และ W-WSD มีความถูกต้องสู งที่สุด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังภาพ
ที่ 1 โดยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากสื่ อสังคมออนไลน์
Facebook มาทาการวิเคราะห์และทดสอบประสิ ทธิภาพ

ภาพที่ 1: ขั้นตอนดาเนินการวิจยั
4.1 การรวบรวมข้ อมูล (Data Collection)
ผู ้วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อสามพันโบก จานวน
177 ความคิดเห็ น จาก Facebook ชื่ อเพจ UnseenThailand
นาข้อมูลที่ได้บนั ทึกในไฟล์ Excel
4.2 การเตรียมข้ อมูล (Data Preprocessing)
ชุ ด ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ ร วบรวมได้ เป็ นข้อ ความ
ภาษาไทยจึ ง ท าการตั ด ค า (Word Segmentation) ด้ ว ย
LexTo (www.sansarn.com/lexto) แ ล้ ว คั ด เลื อ ก เฉ พ าะ
คาคุ ณศัพ ท์ (Adjective) หรื อ คาวิเศษณ์ (Adverb) โดยน า
ผลลัพธ์จากการตัดคาอ้างอิงจาก LEXiTRON Dictionary
ทาให้ ได้ข้อมูลจานวน 68 รายการ นามาสร้างเป็ น Word
Vector แล้วพิจารณาความหมายของคาในเชิ งบวก เชิ งลบ
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คานวณหาความถี่ของคา (TF) และ TF-IDF โดยที่ TF คือ
ความถี่ของคาที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการซึ่ งในแต่ละความ
คิดเห็นถ้าพบคาที่ซ้ ากันก็จะนับเพิ่มจานวนของคานั้นขึ้น
เรื่ อยๆ เช่น “งามมากค่ะ แถบนี้ น้ าไม่ท่วมหรื อ มีหลุมเต็ม
ไปหมดแปลกมาก” ในประโยคปรากฎคาว่ามาก 2 ครั้งก็
นับจานวนเป็ น 2 และ TF-IDF คือการหาน้ าหนักของคา
(Weight) โดยใช้ สู ตร Weight = TF*IDF โดยที่ IDF =
ln(N/n) (N คือ จานวณ ความคิดเห็นทั้งหมด, n คือ จานวณ
ความคิดเห็นที่คานั้นปรากฎ) ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่าง Word
Vector ที่ได้ซ่ ึ งประกอบด้วยคาจานวน 47 คา คาเหล่านี้ จะ
ใช้ แ ทนปั จ จั ย (Attributes) ในการจ าแนกข้ อ ความใน
ขั้นตอนถัดไป
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4.3.2 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ ความจนได้คลาส N,
P, B ผูว้ ิจยั สร้างโมเดลในการจาแนกข้อความด้วยเทคนิ ค
Naïve Bayes และ Neural Network ด้วยโปรแกรม Weka
โดยเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลที่ สร้างจาก TF
เที ย บกับ TF-IDF วัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ย 10-Folds Cross
Validation

5. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของโมเดลในการ
วิเคราะห์ความรู ้สึกจากข้อความภาษาไทยของข้อคิดเห็ น
ในเฟสบุ๊ ค ด้วยค่ าความแม่ น ย า (Precision) ความระลึ ก
(Recall) ความถูกต้อง (Accuracy) แสดงดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ซึ่ งพบว่าวิธี Naïve Bayes ได้ค่าประสิ ทธิภาพสู ง
กว่า Neural Network
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่แทน
ด้วย Word Vector ของคาที่คานวณด้วยค่า TF
TF
Neural Network
Naive Bayes
Precision
80.60%
85.30%
Recall
85.30%
88.20%
Accuracy
85.29%
88.23%
MAE
0.1014
0.0998
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่แทน
ด้วย Word Vector ของคาที่คานวณด้วยค่า TF-IDF
TF-IDF
Neural Network
Naive Bayes
Precision
97.10%
97.20%
Recall
97.10%
97.10%
Accuracy
97.05%
97.05%
MAE
0.0478
0.0238

ภาพที่ 2: Word Vector ของคาที่แทนด้วยค่า TF-IDF
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล แบ่ งเป็ น 2 ขั้น ตอน คื อ (1) การ
คานวณหาคลาสที่ใช้จาแนก และ (2) การสร้างโมเดลใน
การจาแนกข้อความด้วยเทคนิค Naïve Bayes
4.3.1 งานวิจยั นี้ แบ่งคลาสในการจาแนกข้อความ
เป็ น 3 คลาส ประกอบด้วย
Negative (N) ห มายถึ ง ค าในความคิ ด เห็ นทั้ ง
ประโยคมีคาคุณศัพท์ที่ให้ความหมายในทางลบ
Positive (P) ห ม ายถึ ง ค าใน ค วาม คิ ด เห็ น ทั้ ง
ประโยคมีคาคุณศัพท์ที่ให้ความหมายในทางบวก
Balance (B) ห มายถึ ง ค าใน ความ คิ ดเห็ น ทั้ ง
ประโยคมีคาคุณศัพท์ที่ให้ความหมายในทางลบและบวก
เท่ากัน
โดยการค านวณความถี่ ข องค าในข้อ ความความ
คิดเห็นในแต่ละระเบียน สรุ ปเป็ นคลาส เช่น N = 3, P = 1
ดังนั้น คลาสคือ N เป็ นต้น

6. สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้นาเสนอการวิเคราะห์ความรู ้สึกจากข้อความ
ภาษาไทยของข้อคิดเห็นในเฟสบุ๊ค โดยการแบ่งคลาสเป็ น
3 ประเภท ได้แก่ บวก ลบและกลาง เปรี ยบเทียบวิธีจาแนก
ข้อมูลด้วยอัลกอริ ทึมนาอีฟเบย์ และนิวรอลเน็ตเวิร์ค จาก
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การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ พบว่า Word Vector แบบ TFIDF ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าแบบ TF เพียงอย่างเดียวและ
วิธีนาอีฟเบย์ให้ผลความแม่นยาดีกว่า งานวิจยั นี้ เป็ นเพียง
การทดลองเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มี ต่อ
สถานที่ เพื่ อ ต้อ งการทราบว่ าความคิ ด เห็ น เป็ นไปใน
แนวทางใด เช่ น สถานที่ ในความคิดเห็ น นั้นดี หรื อไม่ ดี
จากค วาม คิ ด ทั้ งห ม ด ท าให้ มี ป ระ โยช น์ ส าห รั บ
ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในสถานที่
นั้น ๆ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่นามาทดลองเป็ นเพียงข้อมูล
ขนาดเล็ก งานวิจยั ต่อไปจะได้ทดสอบกับข้อมูลที่มีขนาดที่
ใหญ่ ข้ ึ นและอาจต้ อ งประยุ ก ต์ ข้ ัน ตอนบางอย่ า งเพื่ อ
ลดทอนจานวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
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โปรแกรมวิเครำะห์ และจำแนกปัญหำร้ องเรียนบริกำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่
A Complaint Analysis and Classification Program for Mobile Services
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บทคัดย่อ

use of the information to benefit. The objective of

ในปั จจุบันองค์ กรหรื อหน่ วยงานให้ ความสาคัญกับปั ญหา
หรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เกิ ดขึน้ เพิ่ มมากขึน้ ซึ่ งจะต้ องทาการจัดเก็บ
บริ หารจัดการ เพื่อนาข้ อมูลดังกล่ าวไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย นีเ้ พื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ และ
จ าแนกปั ญ หาร้ องเรี ย นบริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง ท าการ
พั ฒ นาอิ ง ตามกระบวนการมาตรฐานในการทาเหมื องข้ อมูล
(Cross Industry Standard Process for Data Mining: CRISP-DM)
โดยประยุกต์ ใช้ โปรแกรม Rapid Miner Studio Version 9.0 ที่ใช้
วิ ธี ก ารซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine:
SVM) สาหรั บพัฒนาแบบจาลอง ซึ่ งใช้ โปรแกรมภาษาไพธอน
(Python) สาหรั บการตัดคาโดยใช้ ไลบรารี PyThaiNLP ทาการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio Code และภาษาพีเอชพี
(Hypertext Preprocessor: PHP) ท าการจ าลองเว็บ เซิ ร์ ฟเวอร์
โดยใช้ โปรแกรม XAMPP Version 3.2.2 และระบบการจัดการ
ฐานข้ อ มู ล MySQL จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้ งานที่มีต่อโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น
สามารถสรุ ปได้ ว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึน้ รองรั บความต้ องการ
ของผู้ ใ ช้ ง าน สามารถวิ เ คราะห์ และจ าแนกปั ญ หาร้ องเรี ยน
บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้ อย่ างเหมาะสม
ค ำส ำคั ญ : ปั ญ หาร้ อ งเรี ย น โปรแกรมวิ เ คราะห์ แ ละจ าแนก
ปั ญหาร้ องเรี ยน กระบวนการมาตรฐานในการทา
เหมืองข้อมูล

this research is to develop a Complaint Analysis and
Classification Program for mobile services, which follows
the Cross Industry Standard Process for Data Mining
(CRISP-DM). Rapid Miner Studio Version 9.0 is used for
data modeling by Support Vector Machine (SVM). Python
programming language is used for word segmentation
with the PyThaiNLP library. Visual Studio Code and
Hypertext Preprocessor (PHP) are used for program
development. XAMPP Version 3.2.2 is used to simulate a
web server and MySQL is used for Database Management
System. The overall results of the user satisfaction
assessment with the program were at a very good level.
Therefore, it can be concluded that the developed program
support the need of users, able to analyze and classify
complaints of mobile service appropriately.
Keywords: Complaint Problems, Complaint Analysis and
Classification Program, Cross Industry Standard
Process for Data Mining.

1. บทนำ
ปั จ จุ บันการให้ บริ การโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ ใ นประเทศไทย
อยู่ภายใต้การกากับ ดู แลของสานักงานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ในด้านการบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันทาง
ธุรกิจสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกใช้งาน
ได้ อ ย่ า งหลากหลาย โดยผู ้ใ ห้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ต่ า งมุ่ ง เน้ น สร้ า งความแตกต่ า งในการให้ บ ริ ก ารที่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการ เพื่อก้าวสู่การเป็ นผูน้ าทางด้านธุรกิจ

Abstract
Nowadays, complaint problem and recommendation from
customers are getting more important to business. The
organization must focus to the collection, management and
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ธุ รกิ จปั จจุ บันได้ให้ ความส าคัญกับปั ญหาร้ องเรี ยน และ
คาแนะนาต่าง ๆ ของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น บางองค์กรหรื อหน่ วยงาน
มีการจัดเก็บข้อมูล บริ หารจัดการ และนาข้อมูลส่ วนนี้ มาต่อยอด
หรื อใช้งานให้ เกิ ดประโยชน์ เนื่ องจากข้อ มู ล เปรี ยบเสมื อ น
สิ นทรั พย์อนั มี ค่าขององค์กร อีกทั้งยังช่ วยเพิ่มความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันทางธุ รกิ จทางด้านการบริ การ โดยวัตถุประสงค์
ของการวิจยั นี้ ได้ทาการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และจาแนก
ปั ญหาร้ องเรี ยนที่ ใช้กรณี ศึกษาบริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่ ง
การพัฒนาโปรแกรมอิงตามกระบวนการมาตรฐานในการทา
เหมื อ งข้อ มู ล (Cross Industry Standard Process for Data Mining:
CRISP-DM) เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการของผูใ้ ช้ง าน สามารถ
วิเคราะห์ และจาแนกปัญหาร้องเรี ยนต่าง ๆ ที่เข้ามา ในบทความ
วิจยั นี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 5 ส่วน ได้แก่ บทนา วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนิ นการวิจยั ผลการดาเนินงานวิจยั และสรุ ป
ผลการวิจยั
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ความรู ้ ส ารสนเทศจากกลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ มี จ านวนมาก [3] และ
กระบวนการมาตรฐานในการทาเหมืองข้อมูล (Cross Industry
Standard Process for Data Mining: CRISP-DM) เป็ นต้ น จาก
ภาพที่ 1 แสดงถึงกระบวนการมาตรฐานในการทาเหมืองข้อมูล
ที่ใ ช้ใ นการพัฒนาโปรแกรม ซึ่ งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนได้แก่
การทาความเข้าใจธุรกิจ.(Business Understanding).การทาความ
เข้าใจกับข้อมูล (Data Understanding).การเตรี ยมข้อมูล (Data
Preparation) การพัฒ นาแบบจาลอง (Modeling) การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง (Evaluation).และการนาไปประยุกต์
ใช้งานจริ ง (Deployment)
2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และจาแนกปั ญหาร้องเรี ยน ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
งานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การพัฒนาแบบจาลองการจาแนก
อารมณ์ ที่ประยุกต์ใช้วิธีการปรั บปรุ งดัชนี ของคาร่ วมกับการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ อง [4] โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การสกัดคุณลักษณะ การกาจัดคาหยุด การสร้างดัชนีของ
คา การลดคุณลักษณะ และการสร้างแบบจาลอง.ส่ วนงานวิจยั ที่
ประยุกต์ใช้การทาเหมืองข้อความเพื่อจาแนกประเภทโรคจาก
อาการ โดยการสร้างแบบจาลองแบ่ง ออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก
คือ ส่ วนการประมวลผลข้อมูล เบื้องต้น โดยทาการตัดคาที่ไม่
สาคัญและทาการเลือกคุณลักษณะ และส่วนการจาแนกประเภท
โรคโดยประยุกต์ใช้วิธีการต้นไม้ตดั สิ นใจ นาอีฟเบย์ ซัพพอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียม [5]
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทย
ซึ่งทาการหาน้ าหนักของคาโดยใช้ Boolean Weighting, TF-IDF
Weighting, TFC-Weighting, LTC-Weighting, Entropy Weighting
และ Term Frequency Relevance Frequency Weighting จาก
ผลการวิจ ยั พบว่า วิธี ก ารถ่ว งน้ า หนัก แบบ Term Frequency
Relevance Frequency Weighting ให้ค่าประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด [6]
ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ขอ้ ความคาติชมของ
ลูกค้าสาหรับรี วิวร้านค้าออนไลน์ได้ทาการถ่วงน้ าหนักคา และ
แยกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ โดยใช้ Binary, TF และ TF-IDF.จาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า การใช้ ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก แบบ.TF-IDF มี
ประสิ ทธิภาพดีที่สุด [7]

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1 เหมืองข้ อมูล
เหมื อ งข้ อ มู ล .(Data Mining).เป็ นกระบวนการค้ น หา
องค์ค วามรู ้ จากชุ ดข้อ มู ล ขนาดใหญ่ เพื่ อ ค้น หารู ป แบบ และ
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายในชุ ด ข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อ มู ล ที่
สามารถนามาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์

ภำพที่ 1: กระบวนการมาตรฐานในการทาเหมืองข้อมูล (CRISP-DM) [2]
โดยกระบวนการเหมืองข้อมูล ในปั จจุบนั มีอยู่หลายวิธีการ
ตัวอย่างเช่น กระบวนการค้นหาความรู ้ในฐานข้อมูล (Knowledge
Discovery in Database: KDD) ซึ่ งเป็ นกระบวนการในการค้นหา
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจาลอง
การจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวแบบอัตโนมัติ ใพบว่า วิธีการ
นาอี ฟ เบย์ใ ห้ ค่ า ความถู ก ต้อ งดี ที่ สุ ด เท่ า กับ ใ88.70 % โดยมี
คุ ณ ลั ก ษณะจ านวน .700ใคุ ณ ลั ก ษณะ ซึ่ งหากมี จ านวน
คุณลักษณะเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้ความถูกต้องมีมากขึ้น [8].
ส่ วนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการจาแนกกลุ่มข้อความรี วิวโดยใช้
เหมื อ งข้ อ มู ล ซึ่ งประกอบด้ ว ย วิ ธี การ ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใ จ
นาอีฟเบย์ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น และเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ที่สุด พบว่า วิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนให้ค่าความถูกต้อง
สู ง ที่ สุด เท่ ากับ 86.26 % [9] และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
จาแนกกลุ่มข้อความภาษาไทยแบบอัตโนมัติโดยใช้การเรี ยนรู ้
ของเครื่ องด้ ว ยการเรี ยนรู ้ แ บบไม่ มี ผู ้ ส อนร่ วมกั บ การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ [10] ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น 3 มอดู ล
(Modules) ได้แก่ มอดูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สาหรับ
วิเคราะห์โครงสร้ างข้อความภาษาไทย มอดู ลการเรี ยนรู ้ ของ
เครื่ องแบบไม่ มี ผู ้ส อน ส าหรั บ การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ จ าแนกกลุ่ ม
ข้อ ความภาษาไทย และมอดู ล เหมื อ งความรู ้ สาหรั บ จัด เก็บ
ข้อ มู ล ที่ ผ่านการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งแบบไม่ มีผูส้ อนที่ นามาใช้
สาหรับจาแนกกลุ่มข้อความภาษาไทย
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พนักงานที่ ใ ห้ บ ริ การลู กค้า และพนักงานขาย ในการพัฒ นา
โปรแกรมอิงตามกระบวนการมาตรฐานในการทาเหมืองข้อมูล
ประกอบไปด้วย 6.ขั้นตอน ได้แก่ การทาความเข้าใจธุรกิจ.การ
ท าความเข้ า ใจกั บ ข้ อ มู ล การเตรี ยมข้ อ มู ล .การพั ฒ นา
แบบจ าลอง.การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง และการ
นาไปประยุกต์ใช้งานจริ ง โดยกรอบแนวคิดการวิจยั สามารถ
แสดงได้ดงั ภาพที่ 2

ภำพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจยั ในการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และ
จาแนกปัญหาร้องเรี ยนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.3 กำรทำควำมเข้ ำใจและเตรียมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาและทาความเข้าใจกับการพัฒนาโปรแกรม
วิเคราะห์และจาแนกปั ญหาร้องเรี ยน จากนั้นทาการจัดเตรี ยม
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection)
งานวิ จัย ใช้ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาร้ อ งเรี ย นบริ ก าร
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ จ านวน 56,536 รายการ ซึ่ ง ประกอบด้วย
ข้อ มู ล การรั บ เรื่ องร้ อ งเรี ยนของเจ้า หน้ า ที่ ส่ ว นสนั บ สนุ น
ผูใ้ ช้งาน จานวน 37,416.รายการ ข้อมูลรั บเรื่ องร้ องเรี ยนของ
ฝ่ ายการตลาด จานวน 15,905 รายการ และข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การ
จานวน 3,215 รายการ
3.3.2 การทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)
หลังจากคัดเลือกข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจยั ขั้นตอนถัดไป
จึ งได้ทาความสะอาดข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
นาไปใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งพบว่าข้อมูล
มีคาย่อ และคาผิดจานวนมาก ซึ่งแสดงตัวอย่างได้ดงั ตารางที่ 1

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีดาเนิ นการวิจัยของการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และ
จาแนกปัญหาร้องเรี ยนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มีรายละเอียดดังนี้
3.1 กำรศึกษำและรวบรวมข้ อมูล
จากการศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กรณี ศึ กษา และแนวทางการแก้ปั ญ หา ซึ่ ง พบว่ า ในปั จ จุ บัน
องค์ ก รหรื อหน่ ว ยงานได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาหรื อ
ข้อร้องเรี ยนจากผูใ้ ช้บริ การ หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาปรั บปรุ งการปฏิ บัติ งาน อี ก ทั้ง นามาช่ ว ยในการพัฒนา
สิ นค้าและบริ การให้ดียิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์การวิจยั นี้ จึงได้
ทาการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และจาแนกปั ญหาร้ องเรี ยน
ที่ใช้กรณี ศึกษาบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.2 กำรวิเครำะห์ และออกแบบกรอบแนวคิดกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่ ง
ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการพัฒ นาโปรแกรมโดยน าเข้ า ข้ อ มู ล ปั ญ หา
ร้ อ งเรี ยนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ การโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ท้ ั ง จาก
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ตำรำงที่ 1: ตัวอย่างการทาความสะอาดข้อมูล

1

ลค.ต้องการโอนเงิน

ข้ อมูลหลังกำรทำ
ควำมสะอำดข้ อมูล
ลูกค้าต้องการโอนเงิน

2

ลูกค้าใช้โปรฯเสริ ม

ลูกค้าใช้โปรโมชัน่ เสริ ม

3

ไม่สามารถตรวจสอยประวัติ ไม่สามารถตรวจสอบประวัติ

ลำดับ

ข้อมูลนำเข้ำ

3.3.3 การแปลงรู ปแบบข้อมูล (Data Transformation).
การแปลงรู ปแบบข้อมูลเป็ นการเตรี ยมข้อมูลให้พร้อมและ
เหมาะสมส าหรั บน าไปใช้ใ นขั้นตอนถัดไป โดยงานวิ จัยใช้
โปรแกรมภาษาไพธอนสาหรับการตัดคา และช่วยในการแปลง
ข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสม งานวิจยั ประยุกต์ใช้ไลบรารี
PyThaiNLP [11].ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ สาหรั บนามาช่ วยในการตัด คาภาษาไทย โดย
สามารถตัวอย่างการใช้โปรแกรมภาษาไพธอนที่ใช้ในการตัดคา
ภาษาไทยได้ดงั ภาพที่ 3

ภำพที่ 4: ยูสเคสไดอะแกรมของโปรแกรมวิเคราะห์และจาแนก
ปัญหาร้องเรี ยนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.5 กำรพัฒนำโปรแกรม
งานวิ จั ย ใช้ โ ปรแกรม Rapid Miner Studio Version 9.0
สาหรั บ การวิ เคราะห์ข้อ มูล และจ าแนกปั ญ หาร้ องเรี ยนโดย
ประยุกต์ใช้วิธีการซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector
Machine: SVM) ในส่ ว นของการตั ด ค าใช้ โ ปรแกรมภาษา
ไพธอนร่ ว มกับ การใช้ง านไลบรารี PyThaiNLP และท าการ
พัฒ นาโปรแกรมในรู ป แบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน (Application)
โดยประยุกต์ใ ช้โ ปรแกรม Visual Studio Code ภาษาพี เ อชพี
(Hypertext Preprocessor: PHP) โปรแกรม XAMPP Version
3.2.2 ใช้สาหรับการจาลองเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL

import xlrd
import xlwt
book=xlrd.open_workbook("customercomplaints.xlsx")
first_sheet=book.sheet_by_index(0)
workbook=xlwt.Workbook(encoding="utf-8")
sheet1=workbook.add_sheet("Sheet1")
from pythainlp.tokenize import word_tokenize
i=1
while i <= 3000:
row=first_sheet.row_values(i)
col1= "%s" % (word_tokenize(row[4],engine='pylexto'))
col2= "%s" % (word_tokenize(row[5],engine='pylexto'))
sheet1.write(i,0,(col1+col2))
workbook.save("exportcutbylextto.xls")
i+=1
print("save success")

4. ผลกำรดำเนินกำรวิจัย
จากการพัฒ นาโปรแกรมวิ เ คราะห์ แ ละจ าแนกปั ญ หา
ร้ อ งเรี ยนบริ การโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ สามารถแสดงผลการ
ดาเนินการวิจยั ได้ดงั นี้
4.1 ผลกำรพั ฒ นำโปรแกรมวิ เ ครำะห์ แ ละจ ำแนกปั ญ หำ
ร้ องเรียน
จากการพัฒ นาโปรแกรมวิ เ คราะห์ แ ละจ าแนกปั ญ หา
ร้องเรี ยนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถแสดงตัวอย่างโปรแกรมได้ดงั ภาพที่ 5

ภำพที่ 3: ตัวอย่างการตัดคาที่ใช้ในการวิจยั
3.4 กำรวิเครำะห์ และออกแบบโปรแกรม
ผู ้วิ จัย ประยุก ต์ ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ยูเ อ็ม แอล (Unified Modeling
Language: UML) ที่ประกอบด้วย ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case
Diagram) ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) และคลาส
ไดอะแกรม (Class Diagram) โดยตัวอย่างยูสเคสไดอะแกรม
สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 4
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ด้านความถู กต้อ งของการท างานของโปรแกรม (Functional
Test) และด้า นความง่ า ยต่ อ การใช้ง านโปรแกรม (Usability
Test)
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ
โปรแกรมที่ พ ัฒ นาขึ้ นโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ซึ่ งมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.58 โดยด้า นความง่ า ยต่ อ การใช้ ง านโปรแกรมผู ้ใ ช้ ง านมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ส่ วนด้านความถูกต้องในการทางาน
ของโปรแกรม และด้านโปรแกรมตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กัน ซึ่ งสามารถแสดงผลการประเมิ น
ได้ดงั ตารางที่ 2

ภำพที่ 5: ตัวอย่างโปรแกรมวิเคราะห์และจาแนกปัญหาร้องเรี ยน
บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตัวอย่างการแสดงข้อ มู ล รายการปั ญ หาร้ อ งเรี ย นบริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 6

ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อโปรแกรม
ผลกำรประเมิน

รำยกำรประเมิน

ด้านโปรแกรมตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้
(Functional Requirement Test)
ด้านความถูกต้องในการทางาน
ของโปรแกรม (Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
โปรแกรม (Usability Test)
สรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวม

ภำพที่ 6 : หน้าจอโปรแกรมที่แสดงข้อมูลรายการปัญหาร้องเรี ยน
ในด้านต่าง ๆ ของบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตัวอย่างผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จากการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล และจาแนก
ปั ญ หาร้ อ งเรี ย นบริ การโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ สามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 7

x̅

S.D.

แปลผล

4.64

0.61

ดีมาก

4.64

0.62

ดีมาก

4.76

0.50

ดีมาก

4.68

0.58

ดีมำก

จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง านที่ มี ต่ อ
โปรแกรม สามารถแสดงเป็ นกราฟแท่งได้ดงั ภาพที่ 8
ภำพที่ 7 : ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และจาแนกปัญหาร้องเรี ยน
ของบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ งำนที่มีต่อโปรแกรม
หลังจากพัฒนาโปรแกรมได้ทาการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานที่ เกี่ ยวข้อง จานวน 10 คน ซึ่ งใช้วิธีการทดสอบ
แบบกล่ อ งด า (Black Box Testing) ที่ เ น้ น การประเมิ น จาก
ข้อ มู ล น าเข้า และผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากโปรแกรม โดยแบ่ ง การ
ประเมินออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถของโปรแกรม
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้ (Functional Requirement Test)

ภำพที่ 8 : ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่มีต่อโปรแกรม
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5. สรุปผลกำรวิจัย
หลัง จากพัฒ นาแบบจ าลองการจ าแนกปั ญ หาร้ อ งเรี ยน
บริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้วิ ธี ก ารซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน เพื่อให้ได้แบบจาลองที่มีประสิ ทธิภาพ จากนั้น
น ามาต่ อ ยอดสาหรั บ พัฒ นาโปรแกรมวิ เ คราะห์ แ ละจ าแนก
ปัญหาร้องเรี ยนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบเว็บแอปพลิ
ชันที่รองรับการนาเข้าข้อมูลปั ญหาร้องเรี ยน การวิเคราะห์และ
จ าแนกปั ญ หาร้ อ งเรี ยน และการแสดงผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก
โปรแกรม จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ งาน
ที่ มี ต่ อ โปรแกรมซึ่ งใช้ วิ ธี ก ารทดสอบแบบกล่ อ งด า พบว่ า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าจากการ
พัฒ นาโปรแกรมสามารถรองรั บ ความต้อ งการของผูใ้ ช้งาน
ช่วยอานวยความสะดวกในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์และ
จาแนกปั ญหาร้องเรี ยนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละด้าน
ได้อย่างเหมาะสม โดยการวิจยั ในอนาคตควรเพิ่มปริ มาณข้อมูลที่
ใช้ในการวิจยั และคาศัพท์ในพจนานุ กรมสาหรับนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล อีกทั้งอาจนาวิธีการเครื่ องจักรเรี ยนรู ้ (Machine
Learning) มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการจาแนกปั ญหาร้องเรี ยน
ให้มีความถูกต้องมากขึ้น
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การพัฒนาแบบจาลองเพื่อจาแนกความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น
Development of a Model for Risk Classification of Cardiovascular Disease
among Diabetes using Multi-Layer Perceptron Neural Network
ธนสิ ทธิ์ สนั่นเมือง (Thanasith Sananmuang) 1 และวงกต ศรี อุไร (Wongkot Sriurai) 1
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1

Thanasith1986@gmail.com, 2wongkot.s@ubu.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาแบบจาลองจาแนก
ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดโรคหั วใจและหลอดเลื อด ในผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้ วยวิ ธี โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้ น ข้ อมู ลที่ ใช้ ในการจ าแนกเป็ นข้ อมู ล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานจานวน 2,036 เรคคอร์ ด ระหว่ างปี พ.ศ.
2550 - 2562 ซึ่ งข้ อมูลประกอบด้ วยข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ได้ แก่ เพศ อายุ การสู บบุหรี่ และข้ อมูลผลตรวจเลือดจาก
ห้ องปฏิ บัติการ ข้ อมูลเหล่ านีถ้ ูกนามาปรั บความสมดุลด้ วย
วิธี SMOTE โดยได้ เพิ่มจานวนข้ อมูลตั้งแต่ 100% ถึง 400 %
จากนั้นประยุกต์ ใช้ การคัดเลื อกคุณลักษณะข้ อมูลด้ วยวิ ธี
Information Gain (IG) เป รี ยบ เที ยบ กั บ วิ ธี Chi-Square
ร่ วมกับ การจาแนกข้ อมูลด้ วยวิ ธีโครงข่ ายประสาทเที ยม
แบ บ เพ อร์ เซฟตรอน ห ลายชั้ น ผลการป ระเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองด้ วยวิ ธี 10-fold cross validation
พบว่ าการจาแนกความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหั วใจและหลอด
เลื อดในผู้ ป่วยโรคเบาหวานโดยการคัดเลื อกคุณลักษณะ
ข้ อมู ลด้ วยวิ ธี Information Gain (IG) ร่ วมกับ วิ ธีโครงข่ าย
ประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
ดีที่ สุด โดยมี ค่ าความถูกต้ อง (Accuracy) ของการจาแนก
เท่ ากับ 98.03 % จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่าสามารถ
นาแบบจาลองนีม้ าพัฒนาเป็ นระบบประเมินความเสี่ ยงต่ อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้ วย
วิธีโครงข่ ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้นได้
ค าส าคั ญ :โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบเพอร์ เซฟตรอน
หลายชั้น, หัวใจและหลอดเลือด, การคัดเลือกคุณลักษณะ,
จาแนกความเสี่ ยง

The objective of this research was to develop a
classification model for identifying the risk of
cardiovascular disease in patients with diabetes
using a multi-layer perceptron neural network. The
data used in this classification were 2 ,0 3 6 records,
during 2 0 0 7- 2 01 9 , which included general patient
information such as gender, age, smoking and blood
test results from the laboratory. Data imbalance was
adjusted with the SMOTE method by increasing the
amount of data from 100% - 400%. After that, we
applied the feature selection by Information Gain
(IG) method compared Chi-Square method with
multi-layer perceptron neural network. The result of
the evaluation of the 10-fold cross validation model
found that the risk classification of cardiovascular
disease in patients with diabetes using Information
Gain (IG) with multi-layer perceptron neural
network has the best performance, which has an
accuracy equal to 98.03 %.

From the result of

research, it can be concluded that this model can be
used to develop the system to assess the risk of
cardiovascular disease in patients with diabetes by
using the multi-layer perceptron neural network.
Keyworda: Multi - Layer Perceptron Neural
Network, Cardiovascular Disease, Feature Selection,
Risk Classification
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1. บทนา
โรคหัวใจและหลอดเลื อดที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน เป็ นผลมาจากร่ างกายมีระดับน้ าตาลใน
เลื อดสู งเป็ นเวลานาน ทาให้ผนังหลอดเลื อดแดงผิดปกติ
และเสื่ อมสภาพ เลื อดจึ งไม่ สามารถเคลื่ อนที่ ผ่านหลอด
เลื อดแดงได้โดยปกติ ส่ งผลให้ เกิ ด ภาวะหั วใจขาดเลื อ ด
และหลอดเลือดสมองตี บหรื อแตก [1] ซึ่ งผูท้ ี่ มีความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดส่ วนใหญ่ไม่ทราบมา
ก่อนว่าตนเองมีความเสี่ ยง โดยในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
นั้นถือว่ามีความเสี่ ยงมากกว่าคนทัว่ ไปถึงสองเท่าเนื่องจาก
ค่าน้ าตาลในเลื อดที่ สูงผิดปกติ ปั จจุบันมี วิธีการตรวจคัด
กรองความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ
ใช้ตารางสี [2] ซึ่ งไม่สามารถคัดกรองผูป้ ่ วยได้ครอบคลุม
เนื่องจากต้องใช้เจ้าหน้าที่หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีจานวนน้อยใน
การสอบถามข้อมูลจากผูป้ ่ วยและแปลผลการประเมินความ
เสี่ ยง ทาให้ผูป้ ่ วยขาดโอกาสที่จะได้รับการรักษาหรื อดูแล
ตนเองอย่างถูกวิธี ในการลดปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้สร้าง
แบบจาลองเพื่อจาแนกความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือไป
ใช้ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนความเสี่ ยง
ดั ง นั้ น งาน วิ จั ย นี้ จึ ง มี จุ ด ป ระสงค์ เ พื่ อพั ฒ น า
แบบจาลองเพื่อจาแนกความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาท
เที ยมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น ซึ่ งโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้นเป็ นเทคนิคหนึ่งที่นกั วิจยั
ส่ วนใหญ่ น ามาใช้จาแนกข้อมูลที่ มีความซับซ้อนและให้
ผลลัพธ์เป็ นอย่างดี งานวิจยั นี้ จะนาแบบจาลองที่ได้ไปใช้
พัฒนาต้นแบบระบบประเมินความเสี่ ยงการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเพื่อให้ผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคเบาหวานได้รั บค าแนะน าหรื อรั บการตรวจรั กษาได้
อย่างรวดเร็ วและทันเวลา รวมถึงการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยที่มี
ความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต

ภาพที่ 1 :โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น
ดังภาพที่ 1 ประกอบไปด้ว ยชั้น อิ น พุ ต (Input layer) ชั้น
ซ่อน (Hidden layer) และชั้นเอาท์พุต (Output layer) ในแต่
ละชั้ น ของโครงข่ ายประสาทจะประกอบด้ ว ยหน่ ว ย
ประมวลผลหรื อ โหนดและจ านวนชั้น ซ่ อ นนั้น จะมี ไ ด้
มากกว่า 1 ชั้น [3] การทางานโดยการนาเข้าข้อมูล ซึ่ งจะ
ถูกส่ งเข้าชั้นอินพุต เพื่อทาการประมวลผลและส่ งผลลัพธ์
ออกทางชั้ น เอาท์ พุ ต ถัด ไป การประมวลผลนั้ นจะใช้
ผลรวมของผลคูณข้อมูลนาเข้าและค่าน้ าหนัก ดังสมการที่
1 จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้ไปคานวณในฟั งก์ชันการแปลง
(sigmoid function) ดังสมการที่ 2 ผลลัพธ์ในชั้นซ่อนจะถูก
ส่ งไปยังชั้นเอาท์พุต โดยจะมีการเปรี ยบเทียบค่าผลลัพธ์ที่
ประมวลผลได้กบั ผลลัพธ์เป้าหมาย หากมีค่าแตกต่างกันที่
ยอมรับไม่ได้ จะเข้าสู่ กระบวนการแพร่ ยอ้ นกลับไปยังชั้น
ซ่ อ นและชั้น อิ น พุ ต ตามล าดับ ในขณะเดี ยวกัน นั้น จะมี
กระบวนการปรับค่าน้ าหนักจนได้ค่าที่เหมาะสมแล้วจึงไป
ใช้ในการทดสอบกับข้อมูล จากนั้นนาผลลัพธ์ไปคานวณ
กับฟังก์ชนั การแปลงอีกครั้ง [3]
(1)
n =  ik=1 Pi Wi
n คือ ค่าผลรวมของผลคูณข้อมูลเข้า Pi กับน้ าหนัก Wi
i คือ จานวนเข้ามูลเข้าหรื อค่าน้ าหนัก
f

x

=

1
1+ e

−x

(2)

2.3 การคัดเลือกคุณลักษณะ
การคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะ (Feature Selection) เป็ น
วิธีการคัดเลือกคุณลัก ษณะของข้อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์
ในการเลือกข้อมูลเอาเฉพาะข้อมูลที่ มีความสาคัญเท่านั้น
ซึ่ งข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะจะช่ ว ยให้
สังเคราะห์โมเดลได้อย่างรวดเร็ ว และเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การจ าแนกข้อ มู ล ในงานวิ จัย นี้ ประยุ กต์ ใ ช้ วิธีค ัด เลื อ ก
คุณลักษณะมา 2 วิธี ดังนี้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลาย
ชั้น (Multi - Layer Perceptron Neural Network :
MLP)
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2.3.1 Information Gain (IG) ซึ่ งเป็ นวิธีการคัดเลื อ ก
คุ ณ ลัก ษณะโดยการวัด ค่ า Gain ของแต่ ล ะโหนด หาก
โหนดใดมีค่า Gain สู งสุ ดจะถูกเลือกเป็ นโหนดราก และ
น าข้อ มู ล ที่ เหลื อ มาหาค่ า Gain อี ก ครั้ งเพื่ อ ให้ ไ ด้โ หนด
ถัดไป โดยการคานวณค่า IG ดังสมการที่ 3 [4]
(3)
Gain(Y; X) = H(Y) − H(Y | X)
โดย H(Y) คือความน่าจะเป็ นจากการสุ่ มตัวอย่างของ Y
H(Y | X) คื อ ค่ าความน่ า จะเป็ นจากการสุ่ ม ตัวอย่า ง
ของ Y เทียบกับ X
Gain(Y; X) คื อ ค่ าของคะแนนจากการสุ่ ม ตัวอย่า งที่
คานวณได้โดยจะมีต้งั แต่ 0 ถึง 1
ค่า Y เป็ นค่าคุณสมบัติที่เป็ นคลาสของข้อมูลซึ่ งคานวณ
ตั้งแต่ {Y 1 , Y 2 ,…,Y n }
ค่า X เป็ นค่าคุณสมบัติอื่นๆที่ไม่ใช่คลาส ซึ่งคานวณตั้งแต่
{ X 1 , X 2 ,…,X n }

ใกล้เคียงกับประเภทที่มีมากที่สุด โดยสุ่ มค่าขึ้นมาหนึ่ งค่า
และหาค่าระยะห่างระหว่างค่าที่เลือกกับทุก ๆ ค่าเลือกค่าที่
ใกล้เคียงที่สุด [6]
2.5 การประเมินประสิทธิภาพ
การวัดประสิ ทธิภาพด้วย Confusion matrix เป็ นวิธีหา
ความถูกต้อง (Accuracy) ของตัวแบบจาแนก ซึ่งหมายถึง
ตัวแบบสามารถจาแนกได้ตรงกับค่าจริ ง สามารถคานวณ
ได้จากสมการที่ 5 ค่าความแม่นยา (Precision) จากสมการ
ที่ 6 และค่าระลึก (Recall) จากสมการที่ 7 โดยแทนค่าที่ได้
จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตาราง Confusion matrix

ค่าของ H(Y) และ H(Y | X) คานวณมาจาก

TP

โดย P(Y = y i ) คือ ค่าความน่าจะเป็ นตั้งแต่ y 1 ถึง y k

TN

FP

Actual : Yes

FN

TP

TP + TN

TP + TN + FP+ FN
TP
Precision =
x 100
TP + FP
TP
Recall =
x 100
TP + FN

2.3.2 Chi Square การประเมินค่าของคุณลักษณะโดย
การใช้การคานวณค่า Chi-Square ทางสถิติเพื่อศึกษาว่าการ
แจกแจงความถี่ของตัวแปรคุณลักษณะเป็ นไปตามรู ปแบบ
ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ [5] ดังสมการที่ 4

โดยที่

Actual : No

Accuracy =

P(X = x ) คือ ค่าความน่าจะเป็ นตั้งแต่ x 1 ถึง x k
i

2

Predict : Yes

: คลาสเป้าหมายคือ Yes และโมเดลทานายว่า Yes
FN : คลาสเป้าหมายคือ Yes และโมเดลทานายว่า No
TN : คลาสเป้าหมายคือ No และโมเดลทานายว่า No
FP : คลาสเป้าหมายคือ No และโมเดลทานายว่า Yes

k
H(Y) = − ii =
=1 P(Y = y i ) log 2 P(Y = y i )
k
H(Y | X) = − ii =
=1 P(X = x i ) H(Y | X = x i )

( Oi − E i )
2
X = in = 1
Ei

Predict : No

x 100

(5)
(6)
(7)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เชาวนัน ท์ โสโท และคณะ[7] ได้ศึกษาแบบจ าลอง
เพื่ อ ท านายผลการรั กษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปากมดลู กด้วย
โครงข่ ายประสาทเที ย มแบบแพร่ ยอ้ นกลับ ผลการวิ จัย
พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่ปรับความไม่สมดุลด้วยวิธี
SMOTE และทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบ 5-fold validation
มีค่าความถูกต้องสู งที่สุด 96.12 % ค่าความไว 97.62 %
วิ ชญ์ วิสิ ฐ เกสรสิ ท ธิ์ และคณะ [8] ได้ศึ ก ษาการแก้
ปั ญหาข้ อ มู ล ไม่ ส มดุ ล ของข้ อ มู ล การจ าแนกผู ้ ป่ วย
โรคเบาหวาน ด้วยวิธีถดถอยโลจิ สติ กแบบมัลติ โนเมี ยล
และวิธีต้นไม้ตัดสิ นใจ พบว่าวิธีปรับความไม่สมดุลของ

(4)

O1 , O 2 … O n

เป็ นความถี่ของตัวแปรที่ได้จาก
การศึกษา
E 1 , E 2 … E n เป็ นความถี่ที่คาดหวัง
(หรื อความถี่ที่ควรจะเป็ น)
2.4 การแก้ปัญหาข้ อมูลไม่ สมดุล (Data Imbalance)
ในงานวิจยั นี้ประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาข้อมูลไม่
ส ม ดุ ล ด้ ว ย วิ ธี Synthetic Minority Over-sampling
technique : SMOTE ซึ่ งเป็ นวิธีการสังเคราะห์ขอ้ มูลขึ้นมา
ใหม่ โดยทาให้ประเภทที่มีขอ้ มูลน้อยให้เพิ่มปริ มาณข้อมูล
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ข้อมูลด้วยวิธี SMOTE และจาแนกผูป้ ่ วยโรคเบาหวานด้วย
วิธีตน้ ไม้การตัดสิ นใจมีผลลัพธ์ดีที่สุด
K. Rajeswari และคณะ[9] ได้ศึ กษาการจ าแนกการเกิ ด
โรคหัวใจโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมร่ วมกับการลด
คุณสมบัติโดย ผลการทดลองพบว่า สามารถลดคุณลักษณะ
จาก 17 ให้ เหลือ 12 คุณลักษณะ ให้ค่าความแม่นยาในชุ ด
ข้อมูลฝึ กสอน 89.4 % และชุดข้อมูลทดสอบ 82.2 %
A. Khemphila แล ะ V. Boonjing [10] ได้ ศึ ก ษ าก าร
จาแนกโรคหัวใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ร่ วมกับการ
คัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะโดยใช้ Information Gain ผลพบว่ า
สามารถลดจานวนคุณลักษณะ จาก 13 เหลือ 8 คุณลักษณะ
โดยให้ ค่ า ความแม่ น ย าเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ในชุ ด ข้อ มู ล ชุ ด
ฝึ กสอน 1.1% และชุดข้อมูลทดสอบ 0.82%
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และค่าเป้ าหมายหรื อคลาส เป็ นระดับความเสี่ ยงของการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 5 ระดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชุดข้อมูล
แอตทริบิวท์
ความหมาย : ค่าข้ อมูล
Smoke
การสู บบุหรี่ 1= สู บ 2 =ไม่สูบ
Sex
เพศ M = ชาย F = หญิง
Sbp
ค่าความดันโลหิตตัวบน (mmHg)
0-139 ,140-159, 160-179, >=180
Age
อายุ 0–49, 50–59, 60 –69, >=70
Total
ค่าคอเรสทอรอลรวม (mg/dL)
cholesterol 0–199, 200–239, 240 – 279,
280 – 319, >=320
HDL-c
คอเลสเตอรอลชนิดดี (mg/dL)
0-40, >40
LDL-c
คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (mg/dL) <100,
100–129, 130–159, 160– 189, >=190
Triglyceride ไขมันแท้จริ ง (mg/dL)
50–149, 150 – 199, 200 – 499, >=500
FBS
ค่าระดับน้ าตาลในเลือด (mg/dL)
<=130, >130
RISK(Class) ระดับความเสี่ ยง
- ความเสี่ ยงต่า (< 10 %)
-ปานกลาง (10 - <20%)
-สู ง (20 - <30%)
-สู งมาก (30 - <40%)
-สู งอันตราย (>40%)

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแบบจาลองมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) รวบรวม
และเตรี ยมข้อมูล (2) ลดความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี
SMOTE (3) คั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษ ณ ะของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี
Information Gain (IG) แ ล ะ Chi-Square (4) ส ร้ า ง
แบบจ าลองด้ ว ยโครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้น (5) วัดประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
ด้วยวิธี cross validation (6) สรุ ปผลวิจยั
3.1 รวบรวมและเตรียมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ ได้รวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ มา
รั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก โรคเบาหวานจากระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ จัง หวัด อุ บ ลราชธานี
ระหว่างปี พ.ศ.2550 – 2562 จานวน 2,036 เรคคอร์ ด โดย
เก็บข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วย คือ เพศ อายุ การสู บบุหรี่ และ
ข้ อ มู ล จากห้ อ งปฏิ บั ติ การ จากนั้ นน าข้ อ มู ล มาผ่ า น
กระบวนการ Preprocessing ได้แก่ การเลือกเฉพาะผูป้ ่ วย
โรค เบ าห วาน ที่ ลงรหั ส (ICD-10) E10 – E149 และ
คัด เลื อ กเฉพาะผู ้ป่ วยที่ มี ผ ลตรวจ Cholesterol จากนั้ น
แปลงข้อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ เหมาะสมเพื่ อ น าเข้า สู่
กระบวนการสร้างตัวแบบด้วยโปรแกรม Weka 3.9 โดย
ข้อมูลที่นามาศึกษาเป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วยประกอบกับ
ข้อมูลผลตรวจจากห้องปฏิบตั ิการ มีจานวน 9 แอตทริ บิวท์

3.2 ลดความไม่ สมดุลของข้ อมูลด้ วยวิธี SMOTE
ข้อ มู ล ที่ ผ่ านการเตรี ย มข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้วพบว่ ามี
ความไม่สมดุลของคลาสคาตอบระดับความเสี่ ยงของการ
เกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนี้ ระดับความเสี่ ยงต่ามี
ข้อ มู ลจ านวน 1,516 เรคคอร์ ด ระดับ ปานกลางมี ข้อ มู ล
366 เรคคอร์ ด ระดับ สู งมี ข้อมูล 101 เรคคอร์ ด ระดับ สู ง
มากมี ข้อมูล 27 เรคคอร์ ด และระดับ สู งอันตรายมี ข้อมูล
จานวน 26 เรคคอร์ ด จากปัญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงปรับความ
ไม่สมดุลของข้อมูลโดยการสุ่มเพิ่มจานวนข้อมูลคลาส ที่มี
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จ านวนคลาสน้ อ ย โดยท าการทดลองเพิ่ ม ค่ า K ที ล ะ 1
จนถึง 5 แล้วพบว่าค่า K ที่ดีที่สุดคือ 5 และค่า randomSeed
เท่ากับ 1 เป็ นค่าที่ให้ประสิ ทธิภาพสู งที่สุด จากนั้นเริ่ มเพิ่ม
ขนาดของข้อมูลตั้งแต่ 100% จนกว่าจะได้ค่าประสิ ทธิภาพ
ที่ ดี ที่ สุ ด ด้วยการทดสอบวัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ว ย 10-fold
cross validation ผลการทดลองพบว่ า ขนาดชุ ด ข้อ มู ล ที่
เหมาะสมคือ 400%
3.3 คั ด เลื อ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี
Information Gain (IG) และ Chi-Square
งานวิจยั นี้ ได้นาข้อมูลที่ผ่านการเตรี ยมข้อมูลและปรับ
ความไม่สมดุ ลของข้อ มูล ด้วยวิธี SMOTE แล้วน ามาเข้า
กระบวนการคัดเลื อกคุณลักษณะโดยทาการเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิภาพในการคัดเลือกด้วยเทคนิค Information Gain
(IG) แ ล ะ Chi-Square ผ ล จ า ก ก า ร เป รี ย บ เที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยโครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้น ในชุ ดข้อมูล ที่ ผ่านการปรั บความไม่
สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี SMOTE แล้ว พบว่าการคัดเลือก
คุ ณ ลัก ษณะด้ว ยวิ ธี IG ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ าวิ ธี ChiSquare และสามารถลดคุ ณ ลัก ษณะจาก 9 ให้ เหลื อ 8
คุณลักษณะคือ Sbp, Age, Total cholesterol, Triglyceride,
Sex, LDL-c, Smoke และ FBS ซึ่ งมี ความส าคั ญ เรี ยง
ตามลาดับและให้ประสิ ทธิภาพดีที่สุด
3.4 สร้ างแบบจาลองด้ วยโครงข่ ายประสาทเทียมแบบ
เพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น
ข้อ มู ลที่ ผ่านกระบวนการปรั บ ความไม่ สมดุ ลของ
ข้อมูลแล้ว จะถูกนาเข้าสู่ การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างแบบจาลอง
โดย ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี IG และ
วิธี Chi-Square ร่ วมกับโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซฟ ตรอน ห ลายชั้ น โดยผู ้ วิ จั ย ได้ ท ดลองก าห น ด
ค่าพารามิเตอร์ ในการสร้างแบบจาลองโครงข่ายประสาท
เที ยม และได้ ค่ า hidden layer เท่ า กั บ 4, training time
เท่ ากับ 500 , learning rate เท่ ากับ 0.3 และค่ า momentum
เท่ า กั บ 0.2 เป็ นค่ า ที่ ให้ ป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และวั ด
ประสิ ทธิภาพด้วย 10-fold cross validation ดังภาพที่ 2
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DATA SET

Preprocessing
Data Selection
Data Transformation
Data Imbalance (SMOTE)
Original Data

Feature Selection
- Information Gain (IG)
- Chi-Square

Classification algorithm
(Multilayer Perceptron Neural Network)
Efficiency Evaluation

ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมแบบจาลอง

4. ผลการวิจัย
การพัฒนาแบบจาลองเพื่อจาแนกความเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลื อดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น
จากการทดลองพบว่าข้อมูลคลาสคาตอบมี จานวนข้อมูล
คลาสหนึ่งมากกว่าอีกคลาสหนึ่งมาก ผูว้ ิจยั ได้ทาการแก้ไข
ปั ญ หาความไม่สมดุ ลของข้อมูลด้วยวิธี SMOTE โดยสุ่ ม
เพิ่ ม จ านวนข้อ มู ล คลาส ที่ มี จ านวนคลาสน้ อ ย จากการ
ทดลองจาแนกความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
แบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้ น ร่ ว มกั บ วิ ธี SMOTE ได้
ขนาดชุดข้อมูลที่เหมาะสมและให้ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดคือ
คือ 400% ทาให้จานวนข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 2,036 เรคคอร์ ด
เป็ น 2,140 เรคคอร์ด ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 จานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากการทา SMOTE
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เมื่อได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์แล้วทาการคัดเลือกคุณลักษณะ
ของข้อ มู ล โดยเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ 2 เทคนิ ค คื อ
Information Gain (IG) และ Chi-Square ร่ วมกับ การสร้าง
ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลาย
ชั้น และ วัดประสิ ทธิ ภาพด้วย 10-fold cross validation ผล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลประเมินประสิทธิภาพแบบจาลอง
Method
Precision Recall Accuracy
SMOTE+MLP(Original data) 97.30 97.50
97.49
SMOTE+ IG+MLP
98.10 98.00 98.03
SMOTE+Chi-Square+MLP
97.10 96.80 97.10
จากตารางที่ 3 วิธีการจาแนกข้อมูลด้วยการแบ่งข้อมูล
แบบ 10-fold validation ของชุดข้อมูล SMOTE+IG+MLP
มี ค่ า ความถู ก ต้อ ง(Accuracy) 98.03 % ค่ าความแม่ น ย า
(Precision) 98.10 % และค่าระลึก(Recall) 98.00 % สู งสุ ด
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ในงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแบบจาลอง
เพื่อจาแนกความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
เพอร์ เซฟตรอนหลายชั้นโดยได้ทาการปรับความไม่สมดุล
ของข้อมูลด้วยวิธี SMOTE และคัดเลื อกคุณลักษณะของ
ข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี Information Gain(IG) เปรี ย บเที ย บกับ วิ ธี
Chi-Square จากนั้น จาแนกข้อมู ลด้วยโครงข่ายประสาท
เที ยมแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น และวัดประสิ ทธิ ภาพ
แบบจาลองด้วย 10-fold cross validation ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ว่า ขนาดชุ ดข้อ มู ลที่ เหมาะสมหลังจากปรั บ ความไม่
สมดุ ล คื อ 400% มี ตัว แปรอิ น พุ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ไ ด้จ ากการ
คัดเลือกคุณลักษณะ 8 ตัวแปร เมื่อนาข้อมูลที่ ได้มาสร้าง
แบบจาลองเพื่ อ จาแนกข้อ มู ลพบว่า แบบจาลองที่ มี การ
ปรับค่าความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี SMOTE ร่ วมกับ
การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะด้ ว ยวิ ธี Information Gain(IG)
และจาแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซฟตรอนหลายชั้น มีประสิ ทธิภาพการจาแนกดีที่สุดให้ค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) 98.03 % สามารถนาแบบจาลอง
ที่ ได้ม าพัฒ นาระบบแจ้งเตื อนความเสี่ ยงต่ อ การเกิ ดโรค
หัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานได้
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บทคัดย่อ

Abstract

บทความนี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอการพั ฒ นา
แบบจ าลองสาหรั บพยากรณ์ การอนุมั ติสิน เชื่ อ เพื่ อที่ อยู่
อาศัย เพื่อตอบสนองต่ อการแข่ งขันของสถาบันการเงิน ใน
การให้ สินเชื่ อแก่ ผ้ ูก้ ู ซึ่ งการอนุมัติสินเชื่ อที่มีความรวดเร็ ว
และถู กต้ อ งในการประเมิ น ความเสี่ ย งของผู้ ก้ ู ก่ อ นการ
ตั ด สิ น ใจอนุ มัติ สิน เชื่ อ เพื่ อ ป้ อ งกันการเกิ ดสิ น เชื่ อที่ ไม่
ก่ อให้ เกิ ดรายได้ ( Non-performing Loan: NPL) จึ งมี
ความสาคัญอย่ างยิ่งต่ อรายได้ ของสถาบันการเงิน ซึ่ งผู้วิจัย
ได้ นาข้ อมูลการอนุมัติสินเชื่ อเพื่ อที่อยู่อาศัย จานวน 614
รายการในอดีต จาก Analytics Vidhya มาทาการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาแบบจ าลองส าหรั บ การพยากรณ์ การ
อนุมัติสินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย ด้ วยกระบวนการ CRISP-DM
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ โปรแกรม Rapid Miner ใน
การวิ จั ย และท าการทดลองหาอั ล กอริ ทึ ม ที่ ใ ห้ ค่ า ความ
ถูกต้ องสู งที่สุด ซึ่ งใช้ อัลกอริ ทึมทั้งหมด 3 อั ลกอริ ทึมใน
การทดลองคื อ Decision Tree, Bagging และRandom
Forest โดยวั ด ผลด้ ว ยวิ ธี ก ารวั ด ความถู ก ต้ อ งแบบไขว้
(Cross Validation) ผลการทดลองพบว่ าอั ล กอริ ทึ ม
Random Forest มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดสาหรั บชุดข้ อมูลนี ้
และนาอัลกอริ ทึม Random Forest มาปรั บค่ าพารามิเตอร์
ให้ มีค่าความถูกต้ องมากขึน้ โดยค่ าความถูกต้ องสู งสุ ดใน
การพยากรณ์ การอนุมัติสินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่ งมีค่าความ
ถูกต้ องเท่ ากับ 82.09% สรุ ปได้ ว่า แบบจาลองสาหรั บการ
พยากรณ์ การอนุ มั ติสิน เชื่ อเพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ พั ฒ นาขึ ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี
คาสาคัญ: การพยากรณ์ วิเคราะห์สินเชื่อ การจาแนก
ข้อมูล สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

The paper aims to present the development of
credit approval forecasted tool for housing loans, in
which the device could be a handling tool to support
the high competition in the financial institution sector.
Generally, the adoption of such a credit process
requires a quick response and precise decision
making in evaluating the risk profile of borrowers. In
preventing an NPL, the forecasted tool is vital to
financial institutions' revenue and profit. The
researcher has focused on the dataset of 614 housing
loan approval transactions in the past extracted from
Analytics Vidhya to analyze and develop the
forecasted tool. To improve the device, the method of
analysis is mainly derived from CRISP-DM and Rapid
Miner. Three Algorithms are being used, Decision
Tree, Bagging, and Random Forests, and they have
been compared against each other and are measured
by the Cross-Validation method. The Random forest,
therefore, is the most efficient algorithm. After the
parameters have been adapted to increase the model
accuracy, it can achieve an efficiency of 82.09%. In
conclusion, the development of forecasting housing
approval model is in its good efficiency in term of
accuracy.
Keywords: Forecasting, Credit Analysis, Data
Classification, Housing loan.
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ที่ จ ะเกิ ด สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Non-Performing
Loan: NPL) ได้อีกด้วย
งานวิจยั นี้ได้พฒั นาแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์
การอนุมตั ิสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยการใช้เทคนิคการทา
เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในรู ปแบบการจาแนกข้อมูล
(Data Classification) กับข้อมูลการอนุมตั ิสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยที่มีอยูใ่ นอดีต

1. บทนา
สถิ ติ สถาบัน การเงิ น มี ร ายงานรายได้ค่ าใช้จ่ ายของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ท้ ัง ระบบในประเทศไทย จากตัว อย่ า ง
ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ถึ งไตรมาสที่ 1 ปี 2562
แสดงผลประกอบการเกี่ ยวกับรายได้รายจ่ายในประเภท
ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ารายได้จากดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ มี
ปริ มาณสู งสุ ดของรายได้จากดอกเบี้ย [1] ดังภาพที่ 1

2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่ วข้ อง
เพื่อพัฒนาแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์การอนุ มตั ิ
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ผู ้วิ จัย ได้ท บทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการประเมินและการพิจารณาสิ นเชื่อ
รวมทั้งเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
2.1 แนวคิดการประเมินและการพิจารณาสินเชื่ อโดยวิธี
6C ตัวชี้วัดเครดิต (6 Cs Policy)
6 Cs Policy [3] เป็ นแนวทางในการดูขอ้ มูลเครดิตของ
ผูข้ อสิ นเชื่อในเบื้องต้น โดยใช้เอกสารอ้างอิงประกอบการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องความสามารถในการจ่ายชาระหนี้คืนของ
ผูก้ ู้ ซึ่ งประกอบไปด้วย คุณลักษณะ (Character) หรื อวินยั
ในการใช้จ่ายและการชาระสิ นเชื่ อในอดีตของผูข้ อเครดิต
โดยดู ไ ด้ จ ากรายงานของเครดิ ต บู โ ร ความสามารถ
(Capacity) ในการจ่ายชาระหนี้คืนพิจารณาจากการทางาน
ที่มนั่ คงและอายุการทางานปั จจุบนั เงินทุน (Capital) หรื อ
สิ นทรั พย์ที่เป็ นแหล่งเงิ นสารองสาหรับการชาระหนี้ ใน
กรณี เ กิ ด ปั ญ หากับ รายได้ข องผูก้ ู้ ท าให้ ไ ม่ สามารถจ่ าย
ช าระหนี้ คื น ได้ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ นเงื่ อ นไข (Conditions) ที่ มี
ผลกระทบต่อรายได้ เช่น เศรษฐกิจ อาชีพหรื อเงื่อนไขใน
การกู้ หลักประกัน (Collateral) ที่เป็ นทรัพย์สินซึ่งผูก้ นู้ ามา
จานาหรื อจานอง เพื่อให้สถาบันการเงินมีความมัน่ ใจ และ
ลดความเสี่ ย ง หากผูข้ อสิ น เชื่ อ ไม่ ช าระหนี้ ต ามกาหนด
รวมถึ งการวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิ จของประเทศ (Country)
นั้น ๆ ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นอย่างไร ตลอดจนถึง
สภาวะการเมืองของประเทศ เพื่อประกอบในการพิจารณา
สิ น เชื่ อ และปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ ส ถาบัน การเงิ น ใช้ ใ นการ
พิจารณาอนุ มัติสินเชื่ อว่า ผูข้ อสิ นเชื่ อจะใช้สินเชื่ ออย่าง
สมเหตุสมผล

ภาพที่ 1: รายได้ค่าใช้จ่ายของธนาคารพาณิชย์ท้งั ระบบ
ส่ งผลให้สถาบันการเงินมีการแข่งขันสู งในด้านผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อ เมื่อสถาบันการเงินมีความต้องการเพิ่มปริ มาณการ
ให้ สิ น เชื่ อ สิ่ ง ที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง เป็ นส าคัญ คื อ การประเมิ น
ความเสี่ ย งเบื้ อ งต้น ของการให้ สิ นเชื่ อ เพื่ อ ป้ อ งการเกิ ด
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL)
หากสถาบันการเงินมีประมาณสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในปริ มาณที่สูง จะส่งผลต่อรายได้หลักของสถาบันการเงิน
เนื่ อ งจากต้อ งมี ก ารกัน เงิ น ส ารองตามหลัก เกณฑ์ ข อง
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ รองรั บ ความเสี ย หายที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (NonPerforming Loan: NPL)
จากภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย ในขณะนี้ [2] ท าให้ ส ถาบัน การเงิ น มี ค วามกัง วล
เกี่ ย วกับ สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Non-Performing
Loan: NPL) มากขึ้น แต่ในขณะเดี ยวกันการแข่งขันของ
สถาบันการเงินหลายแห่งในการให้สินเชื่อมีการแข่งขันสู ง
ดังนั้นผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการพัฒนาแบบจาลองสาหรับการ
พยากรณ์การอนุมตั ิสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้มีความถูกต้อง
แม่นยา เพื่อเป็ นการประเมิ นความเสี่ ยงเบื้องต้นของการ
อนุมตั ิสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และยังสามารถช่วยลดโอกาส
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CRISP-DM ประกอบด้ว ย 6 ขั้น ตอนดั ง นี้ 1). Business
Understanding เป็ นการเน้นการเข้าใจปัญหาของธุรกิจและ
แปลงปั ญหาที่ได้ให้อยูใ่ นรู ปโจทย์ของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในรู ปแบบเหมื อ งข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ งวางแผนในการ
ด าเนิ น การ 2). Data Understanding เป็ นขั้น ตอนเริ่ ม เก็ บ
รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
พิจารณาถึ งความเหมาะสมในการนาข้อมูลมาใช้ในการ
วิ เ คราะห์ 3). Data Preparation เป็ นขั้นตอนการนาข้อมูล
(Raw Data) ที่เก็บรวบรวมมาทาให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถ
นาไปวิเคราะห์ได้ โดยการจัดการข้อมูลที่เป็ นขยะทิ้งไป
และท าให้ ข้ อ มู ล มี ค วามถู ก ต้ อ ง ( Data Cleaning) 4).
Modelling เป็ นขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยเทคนิ ค
เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล เ ช่ น ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข้ อ มู ล
(Classification) หรื อ การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) ซึ่ ง
ในขั้นตอนนี้หลายเทคนิคจะถูกนามาใช้เพื่อให้ได้คาตอบที่
ดี ที่สุด ดังนั้นในบางครั้ งอาจจะต้องมี การย้อนกลับไปที่
ขั้นตอนที่ Data Preparation เพื่อแปลงข้อมูลบางส่ วนให้
เหมาะสมกับแต่ละเทคนิคด้วย 5). Evaluation เป็ นขั้นตอน
ที่ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค การทาเหมืองข้อมูล
แ ล้ ว ส า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ ง ด้ ว ย เ ท ค นิ ค
Classification มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง
อยู่ 3 แบบใหญ่ คื อ Self-consistency Test, Split Test และ
Cross-validation Test 6). Deployment กระบวนการทางาน
ของ CRISP-DM จะต้องนาองค์ความรู ้ที่ได้จากการพัฒนา
ไปใช้ได้จริ งในองค์กรหรื อบริ ษทั ตัวอย่างเช่น การสร้าง
รายงานเพื่อให้ผบู ้ ริ หารหรื อนักการตลาดเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถนาไปออกโปรโมชัน่ ได้ เป็ นต้น
2.5 เทคนิคต้ นไม้ ตัดสินใจ (Decision Tree)
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) [5] เป็ นหนึ่งในเทคนิค
การท าเหมื อ งข้อมู ล ในรู ปแบบการจาแนกประเภทของ
ข้อมูลออกเป็ นกลุ่มๆ เพื่อการพยากรณ์ สาหรับโครงสร้าง
ของต้นไม้ตดั สิ นใจ จะมีลกั ษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ ที่
มี การแตกแขนงไปตามเงื่ อนไขหรื อเส้นทางกิ่ ง ไม้ และ
ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งจะใช้กฎในรู ปแบบ IF-THEN
Rule มาประกอบการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ

2.2 การทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
การท าเหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining) เป็ นเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อค้นหารู ปแบบ (Pattern) ความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ ซ่อนอยู่ในชุ ดข้อมูล นั้นโดยอาศัยหลัก สถิ ติ
และการเรี ยนรู ้ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วนาผลวิเคราะห์
ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสิ นใจในการเรี ยนรู ้ของ
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สมองมนุ ษ ย์
(Machin Learning) มีชนิ ดของการเรี ยนรู ้ข้อมูล 2 แบบคือ
1) การเรี ยนรู ้ แบบมี การสอน (Supervised Learning) เป็ น
การเรี ยนรู ้จากข้อมูลที่มีผสู ้ อน หรื อกล่าว ได้ว่าข้อมูลนั้นมี
การกาหนดคลาสหรื อคาเฉลย และ 2) การเรี ยนรู ้แบบไม่มี
การสอน (Unsupervised Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้แบบไม่
มีผูส้ อน หรื อกล่าวได้ว่าข้อมู ลนั้น ไม่มีการกาหนดคลาส
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลธรรมชาติที่พบได้ กระบวนการทา
เหมืองข้อมูลใช้โมเดลในการเรี ยนรู ้ จึงต้องนาอัลกอริ ทึม
ของการเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง (Machine Learning) มาใช้โดย
ชนิ ดของอัลกอริ ทึมในการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining
Algorithms)
2.3 เทคนิคการจาแนกข้ อมูล (Data Classification)
เทคนิ ค การจ าแนกข้อ มู ล (Data Classification) เป็ น
เทคนิคหนึ่งของการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็ น
การวิเคราะห์เหมื องข้อมูลเพื่อการทานาย (Predictive) มี
การเรี ยนรู ้ แ บบมี ก ารสอน (Supervised Learning)โดย
เรี ย นรู ้ จ ากข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม เพื่ อ ท านายข้อ มู ล ใหม่ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ถ้าข้อมูลมีการจัดลาดับของผูเ้ รี ยน
ไว้แล้วว่าใครเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มเก่ง ใครเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มปาน
กลาง และใครเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มอ่อน เหมืองข้อมูลสามารถ
เรี ยนรู ้จากข้อมูลเหล่านี้และค้นหาแบบจาลองที่สามารถใช้
อธิ บายลักษณะของผูเ้ รี ยนกลุ่มต่าง ๆ จากแบบจาลองที่ได้
นี้ สามารถนาไปใช้ทานายผูเ้ รี ยนใหม่ว่าน่ าจะเป็ นผูเ้ รี ยน
กลุ่ ม ประเภทใด หรื อ การสร้ า งแบบจ าลองการท านาย
(Prediction Models)
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยกระบวนการ CRISP-DM
กระบวนการ CRISP-DM [4] เป็ นกระบวนการ
มาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเหมื องข้อมูล (Data
Mining) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยกระบวนการ
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ย่อย ๆ และจานวนรอบในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
ข้อมูลที่ถูกแบ่งไว้จานวน N-1 ชุด จะเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาแบบจาลอง และข้อมูล 1 ชุ ดที่ เหลื อจะถูกเก็บ ไว้
สาหรับทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองที่พฒั นาขึ้น
โดยข้อมูลทั้งสองส่ วนนี้จะนามาพัฒนาแบบจาลองและจะ
ทาวนไปจนกว่าข้อมูลจะถูกนามาใช้ทดสอบครบทุกส่วน

2.6 Bootstrap Aggregating (Bagging)
Bagging Tree หรื อ Bagging คือการสร้ างหลาย ๆ ชุ ด
ข้อมูลย่อย แบบสุ่ มจากข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ แล้วแต่ละ
ชุ ด จะถู ก เรี ยนรู ้ ด้ ว ยเทคนิ ค ต้ น ไม้ ตั ด สิ นใจ (สร้ า ง
แบบจาลองด้วยเทคนิ คเดียวกันทั้งหมด) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ
ต้นไม้ตดั สิ นใจที่หลากหลาย เนื่องจากเรี ยนรู ้จากชุดข้อมูล
แบบสุ่ม
2.7 Random Forest
Random Forest [6] เป็ นการรวมกลุ่มของการพยากรณ์
แบบต้นไม้ตดั สิ นใจ โดยค่าของการพยากรณ์แบบต้นไม้
ตัด สิ น ใจจะขึ้นอยู่กับทิ ศทางของต้นไม้แ ต่ล ะต้น ที่ เป็ น
อิสระต่อกัน เหมือนกับการกระจายตัวของต้นไม้ในป่ า ซึ่ ง
Random Forest มีลกั ษณะคล้ายกับ Bagging แต่จะแตกต่าง
กันที่ Random Forest มีการสุ่ มเลือกแอตทริ บิวต์ (Feature)
ต่าง ๆ ออกมาเป็ นหลาย ๆ ชุดข้อมูล และสร้างแบบจาลอง
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจหลาย ๆ ต้น โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การสร้ า งแบบจ าลองเรี ยกว่ า ข้ อ มู ล ส าหรั บ เรี ยนรู ้
(Training Data) ประกอบด้วย แอตทริ บิวต์ทวั่ ไป และแอ
ตทริ บิวต์ประเภทลาเบล (Label) หรื อ คลาส (Class) คือสิ่ ง
ที่สนใจให้แบบจาลองทานาย (Prediction)

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทากรอบแนวความคิดการวิจยั จากการทบทวน
งานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับกระบวนการท าความเข้าใจ
ข้อมูล ทาข้อมูลให้มีความถูกต้อง (Data Cleansing) พร้อม
ใช้งาน พัฒนาแบบจาลองด้วยชุดข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้
และทดสอบแบบจาลองด้วยข้อมูลชุดทดสอบ รวมถึงการ
ประเมินประสิ ทธิภาพแบบจาลอง โดยการแบ่งขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วนตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3: กรอบแนวความคิดการวิจยั
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเตรียมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรี ยมข้อมูล เป็ นการทาให้
ข้อ มู ล อยู่ ใ นรู ป แบบที่ พ ร้ อ มส าหรั บ การน าไปพัฒ นา
แบบจ าลอง โดยข้อ มู ล ที่ น ามาให้ ง านในงานวิ จัย นี้ เป็ น
ข้อมูลการอนุ มตั ิสินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ประกอบด้วย 12
แอตทริ บิ ว ต์ และ 1 แอตทริ บิ ว ต์ ที่ เ ป็ นคลาส (Target)
จานวน 614 รายการ และทาข้อมูลให้มีความถูกต้อง (Data
Cleansing) ด้ ว ยการเลื อ กข้ อ มู ล Loan Amount (วงเงิ น
สิ นเชื่ อที่ขออนุมตั ิ ) ที่มีค่าเป็ น 0 ออกไปจากชุดข้อมูล จะ
ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ 592 รายการ และแบ่งชุดข้อมูล
ด้วยการวัดผลด้วยวิธีการวัดความถูกต้องแบบไขว้ (Cross
Validation) คือชุดข้อมูลสาหรับพัฒนาแบบจาลอง จานวน
N-1 ชุด และชุดข้อมูลที่เหลือสาหรับทดสอบแบบจาลอง

ภาพที่ 2: หลักการทางานของอัลกอริ ทึม Random Forest
2.8 การวัดผลด้ วยวิธีการวัดความถูกต้ องแบบไขว้
(Cross Validation)
การวัดผลด้วยวิธีการวัดความถูกต้องแบบไขว้ (Cross
Validation) เป็ นการแบ่ ง ข้อ มู ล แบบสุ่ ม ออกเป็ นจ านวน
กลุ่มเท่า ๆ กัน ตามตัวเลขที่กาหนด เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยวิธีการวัดความถูกต้องแบบไขว้ ซึ่ งเป็ นเทคนิคที่นิยม
ใช้ในการวัดผลความถูกต้อง ของขั้นตอนการดาเนิ นงาน
วิ จัย ด้า นเหมื อ งข้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบจาลองเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ โดยค่า
ตัวเลขคือ N ของจานวนกลุ่มของข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็ นกลุ่ม
367

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

โดยในงานวิจยั นี้ ขอ้ มูลการอนุ มตั ิสินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยที่
ประกอบด้วย 12 แอตทริ บิวต์ และ 1 แอตทริ บิวต์ที่เป็ น
คลาส (Target) สาหรับการฝึ กสอนหรื อชุดข้อมูลสาหรั บ
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ผู ้วิ จัย จึ ง น าการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
แบบจาลอง โดยการหาค่าความถูกต้อง (Accuracy) หรื อ
บอกว่ า แบบจ าลองมี ก ารพยากรณ์ ถู ก ต้ อ งทั้ ง หมดกี่
เปอร์เซ็น โดยพิจารณารวมทุกคลาส ดังสมการ
Accuracy =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

โดยที่ TP คื อ จ านวนข้อ มู ล ที่ ตัว พยากรณ์ ท านายถู กว่ า
ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ
TN คื อ จ านวนข้อ มู ล ที่ ตัว พยากรณ์ ท านายถู กว่ า
ไม่ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ
FP คื อ จ านวนข้อ มู ล ที่ ตัว พยากรณ์ ท านายผิ ด ว่ า
ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ
FN คื อ จ านวนข้อ มู ล ที่ ตัว พยากรณ์ ท านายผิ ด ว่ า
ไม่ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ

ภาพที่ 4: ตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาแบบจาลอง
3.2 การพัฒนาแบบจาลอง
งานวิ จัย นี้ ประยุก ต์ใ ช้หลัก การท าเหมื อ งข้อ มู ล เพื่ อ
พัฒนาแบบจาลองสาหรับการพยากรณ์การอนุ มตั ิสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่ งขั้นตอนการดาเนินงานจะถูกแบ่ง เป็ น 2
ส่ วนคือ 1. การทาความเข้าใจข้อมูล 2.พัฒนาแบบจาลอง
และเลือกเทคนิ คที่เหมาะสมกับข้อมูล โดยมีรายละเอียด
การพัฒนาแบบจาลองดังภาพที่ 5

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการเปรียบเทียบแบบจาลอง
ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง และ
การแบ่งข้อมูลสาหรับเรี ยนรู ้และทดสอบ โดยใช้ค่าความ
ถู กต้อ งเป็ นเกณฑ์ใ นการเลื อ กเทคนิ ค ซึ่ ง ประกอบด้วย
เ ท ค นิ ค Decision Tree, Bagging แ ละ Random Forest
สาหรับการนามาใช้พฒั นาแบบจาลองให้มีประสิ ทธิ ภาพดี
ที่สุด ผลการเปรี ยบเทียบ ดังภาพที่ 6 ทาให้เห็นว่าเทคนิค
Random Forest มีค่าความถูกต้องมากที่สุด ดังนั้น เทคนิค
Random Forest จึ ง ถู ก น ามาพัฒ นาเป็ นแบบจ าลองใน
งานวิจยั นี้

ภาพที่ 6: ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลอง
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจาลอง
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองสาหรับการ
พยากรณ์ การอนุ มัติ สิน เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ พฒ
ั นาด้วย
เทคนิค Random Forest โดยสามารถสรุ ปผลได้ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 5: ภาพรวมขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
3.3 การประเมินประสิทธิภาพแบบจาลอง
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์การอนุมตั ิ
สิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย เน้นความถูกต้องของการพยากรณ์
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เมื่ อ ต้ อ งการน าแบบจ าลองนี้ ไปใช้ ง านจริ งควรน า
แบบจาลองไปทาประเมิ นผลซ้ าอีกครั้ งกับชุ ดข้อมูลจริ ง
เพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการและให้แบบจาลองมี
ความถูกต้องแม่นยามากที่ สุด ในด้านของข้อมูลควรน า
ข้อมูลอื่นมาเป็ นตัวแปรพัฒนาแบบจาลองด้วย ซึ่ งอาจเป็ น
ปัจจัยที่จะสามารถช่วยให้การจาแนกข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น

ภาพที่ 7: ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจาลองการพยากรณ์
การอนุมตั ิสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ด้วยอัลกอริ ทึม Random Forest

จากภาพที่ 6 แสดงค่ าความถู กต้อ ง (Accuracy) ของ
แบบจาลอง เท่ากับ 82.09% โดยอธิ บายได้ว่าจากจานวน
ข้อ มู ล สาหรั บ การทดสอบจ านวน 592 รายการ จ านวน
ข้อมูลที่ตวั พยากรณ์ ทานายถูกว่าได้รับอนุ มตั ิสินเชื่ อ 397
รายการ จานวนข้อมูลที่ตวั พยากรณ์ทานายถูกว่าไม่ได้รับ
อนุ มัติ สิ น เชื่ อ 89 รายการ จ านวนข้อ มู ล ที่ ตัว พยากรณ์
ทานายผิดว่าได้รับอนุ มตั ิ สินเชื่ อ 14 รายการ และจานวน
ข้อมูลที่ตวั พยากรณ์ทานายผิดว่าไม่ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ 92
รายการ
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บทคัดย่อ

The data mining follows the Cross-Industry
Process for Data Mining (CRISP-DM), using data

งานวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้ นแบบการให้
คะแนนสิ นเชื่ อ โดยการใช้ เหมื องข้ อมูลช่ วยตัดสิ นใจใน
การอนุมัติสินเชื่ อ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ช่วยลดความแตกต่ างใน
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ นเชื่ อ และเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพใน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตให้ ดียิ่งขึน้
การท าเหมื อ งข้ อ มู ล ด าเนิ น การตามกระบวนการ
CRIPT-DM โดยใช้ ข้อมูลที่ผ่านการเตรี ยมและปรั บปรุ งใน
การนาไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีการจาแนกประเภทข้ อมูล และ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของแบบจาลอง ด้ วยวิธี 10-folder
Cross-Validation โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนการทางาน คื อ การ
สอนแบบจ าลอง และการทดสอบแบบจ าลอง โดย
แบบจาลองโครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network) มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น สู ง สุ ด 82.40% ในการน าไปพั ฒ นาระบบ
ต้ นแบบการให้ คะแนนสิ นเชื่ อ ผลความพึ งพอใจโดยรวม
ของผู้ ใ ช้ งานจ านวน 20 คน ได้ ค่ าเฉลี่ ย 4.20 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.84 สรุ ปได้ ว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจระบบอยู่ในเกณฑ์ ดี
คาสาคัญ: อนุมตั ิสินเชื่อ เครดิตสกอร์ จำแนกประเภท
ข้อมูล เหมืองข้อมูล

that has been prepared and improved for analysis by
data classification methods. Model performance
validation is using the 10-fold cross-validation
method. Test data is partitioned into two parts: one
for training the model, and one for assessing the
model via neural network processing the model
achieves a maximum confidence level of 82.40%. The
overall satisfaction score of 20 users is 4.20 and
a standard deviation of 0.84. In conclusion, the
system evaluation results were good.
Keywords: Credit Approval, Credit Score, Data
Classification, Data Mining.

1. บทนา
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของสถำบันกำรเงิน เป็ นสำเหตุ
หนึ่ งที่ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปั ญหำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รำยได้หรื อสิ นเชื่อด้อยคุณภำพ (Non Performing Loan) ที่
เกิดขึ้นโดยปรำศจำกกำรควบคุมที่ดีพอ ซึ่งกำรตัดสิ นใจใน
กำรพิจำรณำอนุ มตั ิสินเชื่อให้กบั ลูกค้ำแต่ละรำยส่ วนหนึ่ ง
ขึ้น อยู่กับ วิจำรณญำณส่ วนบุ ค คล ของเจ้ำหน้ ำที่ สิ น เชื่ อ
ด้วยประเด็นนี้จึงค่อนข้ำงจะมีควำมสำคัญกับตลำดสิ นเชื่อ
ส่วนบุคคล เพรำะไม่สำมำรถวัดควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ ของลูกค้ำได้อย่ำงแม่นยำ จึงสำมำรถนำภัยมำสู่ ธุรกิ จ
และเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ ำ งมหั น ต์ ไ ด้ จึ ง ควรมี
เครื่ องมือที่แม่นยำในกำรทำนำยพฤติกรรมและควำมเสี่ ยง
ในอนำคตจำกกำรอนุมตั ิสินเชื่อ

Abstract
The purpose of this research is to develop a
credit scoring model to help reduce differences in
credit approvals. By utilizing data mining the model
can increase efficiency in risk assessment and credit
score analysis.
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ระบบเครดิตสกอริ่ งเป็ นเทคนิคที่มีคุณสมบัติดงั กล่ำว
หำกแต่ค่อนข้ำงใช้ในวงจำกัด เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปภำยใต้สภำวะแวดล้อมใหม่ ซึ่ ง
มี ผู ้วิ จัย น ำเสนอวิ ธี ก ำรพัฒ นำต้น แบบกำรให้ ค ะแนน
สิ นเชื่อ โดยกำรใช้เหมืองข้อมูลช่วยในกำรตัดสิ นใจกำรให้
คะแนนสิ นเชื่ อ [1] เพื่ อ เป็ นแนวทำงสนั บ สนุ น กำร
ตัดสิ นใจกำรอนุมตั ิสินเชื่อได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำหรับ
เทคนิ ค กำรทดสอบผลลัพ ธ์ ข องอัล กอริ ท่ ึ ม ที่ ใ ช้ในกำร
พั ฒ นำต้ น แบบที่ ดี เช่ น ผลของตั ว แบบที่ ส่ งผล ต่ อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระสิ นเชื่ อ [2] กับกำรเปรี ยบเทียบ
อัล กอริ ทึ ม กำรและคัด เลื อ กคุ ณ ลักษณะที่ เหมำะสม [3]
เป็ นต้น
จำกปั ญ หำดัง กล่ ำว ผู ้วิจัย จึ ง มี แ นวควำมคิ ด ที่ จ ะน ำ
อัล กอริ ทึ ม เข้ำมำใช้ส ำหรั บ วิ เครำะห์ ก ำรจ ำแนกข้อ มู ล
ล ำดับ คะแนนเครดิ ต ของที่ แ ท้จ ริ งในกำรให้ สิ น เชื่ อ แก่
ลูกค้ำ เพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำกำรพิจำรณำอนุ มตั ิสินเชื่ อ
เบื้องต้น และลดควำมเสี่ ยงปั ญหำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
ห รื อสิ นเชื่ อด้ อ ยคุ ณ ภำพ (Non Performing Loan) ใน
อนำคต จำกกำรให้สินเชื่อแก่ลกู ค้ำแต่ละรำยที่ยื่นคำขอได้
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โดยอำศัย หลัก สถิ ติ แ ละกำรเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ ง(Machine
Learning) และนำผลวิเครำะห์ไปใช้ประโยชน์
2.3 การจาแนกประเภทข้ อมูล (Data Classification)
กำรจ ำแนกประเภทข้อ มู ล (Data Classification) [3]
เป็ นโมเดลจำแนกประเภทเพื่อทำนำยกลุ่มของข้อมูลใหม่
ซึ่ งคำตอบที่เป็ นประเภทค่ำต่ำงๆ เหล่ำนี้ ในกำรวิเครำะห์
กำรสร้ ำงโมเดลจ ำแนกประเภทข้อ มู ล เกิ ด จำกกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดจะแบ่งเป็ น 2
ส่ ว น คื อ ข้อ มู ล เรี ย นรู ้ เป็ นชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นกำรสร้ ำง
โมเดลจำแนกประเภทข้อมู ลขึ้น มำใหม่ เพื่ อให้โมเดลที่
สร้ำงได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูล และข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบ เป็ น
ชุ ด ประเมิ น ควำมถู ก ต้ อ งของโมเดล [4] งำนวิ จั ย นี้
คณะผู ้วิ จัย ได้ เลื อ กเทคนิ ค ของกำรท ำเหมื อ งข้อ มู ล 3
เทคนิค
2.3.1 นำอีฟ เบย์ (Naive Bayes) [9] เป็ นกำรน ำโมเดล
มำใช้คดั แยกประเภทข้อมูลผ่ำนหลักกำรควำมน่ ำจะเป็ น
(Probability) เป็ นขั้นตอนวิธีในกำรจำแนกข้อมูล โดยกำร
เรี ยนรู ้ปัญหำที่เกิดขึ้น เพื่อนำมำสร้ำงเงื่อนไขกำรจำแนก
ข้อ มู ล ใหม่ เป็ นเทคนิ ค ที่ ไ ม่ มี ก ำรหมุ น วนที่ ซั บ ซ้ อ น
แก้ปัญหำแบบจำแนกประเภทที่สำมำรถคำดกำรณ์ผลลัพธ์
ได้ โดยทำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรเพื่อ
ใช้ ใ นกำรสร้ ำงเงื่ อ นไขควำมน่ ำจะเป็ นส ำหรั บ แต่ ล ะ
ควำมสัมพันธ์ ค่ำที่ใช้ทำนำยเป็ นอิสระต่อกัน
2.3.2 ต้นไม้ตัดสิ นใจ (Decision Tree) [8] เทคนิ คกำร
ท ำเหมื อ งข้อ มู ล ในรู ป แบบวิธีกำรจั ด หมวดหมู่ จ ำแนก
ประเภทข้อมูลที่มีควำมแม่นยำสู ง แต่ประสิ ทธิ ภำพของตัว
แบบขึ้ น อยู่กับ คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ที่ น ำมำใช้ ต้น ไม้
ตัดสิ นใจเป็ นโครงสร้ำงข้อมูลชนิดเป็ นลำดับขั้น ใช้กฎใน
รู ปแบบ “ถ้ำ (เงื่อนไข) แล้ว (ผลลัพธ์)” ใช้สนับสนุ นกำร
ตัด สิ น ใจ โดยจะมี ล ัก ษณะคล้ำยต้น ไม้จ ริ งกลับ หั วที่ มี
โหนดรำก (Root Node) อยู่ด้ำนบนสุ ด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กำร
จำแนกกลุ่มมำกที่สุด ภำยในต้นไม้ประกอบไปด้วย โหนด
จะมี คุณ ลักษณะเป็ นตัวทดสอบ กิ่ งเป็ นตัวเชื่ อมระหว่ำง
โหนด แสดงถึ งค่ำที่ เป็ นไปได้ของคุณลักษณะที่ทดสอบ
และใบอยูใ่ นล่ำงสุ ดของต้นไม้ตดั สิ นใจแสดงผลลัพธ์ของ
เงื่อนไข หรื อผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรทำนำย

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ระบบการให้ คะแนนเครดิต (Credit Scoring)
ระบบกำรให้คะแนนสิ นเชื่อ [7] เป็ นระบบงำนที่มีกำร
ให้คะแนนกับลูกค้ำแต่ละรำยที่ มำขอสิ นเชื่ อจำกสถำบัน
กำรเงิ น และมี กำรประเมิ น เพื่ อ จัด อัน ดับ หรื อ เกรดของ
ลูกค้ำ โดยนำข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับควำมน่ ำเชื่อถือของผูก้ ูม้ ำประเมินและมีกำรกำหนดค่ำ
คะแนนขั้นต่ำ (Threshold) ที่ ชัดเจนในกำรตัดสิ นใจให้ กู้
ซึ่งเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดควำมแตกต่ำงในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
สิ นเชื่อและเพิ่มประสิ ทธิภำพในขั้นตอนกำรประเมินควำม
เสี่ ยงด้ำนเครดิต กำรคัดกรองและพิจำรณำคำขอกูย้ ืม จึงถือ
เป็ นขั้นตอนสำคัญในกำรป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
2.2 เทคนิคเหมืองข้ อมูล (Data Mining Techniques)
กำรท ำเหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining) เป็ นเทคนิ ค กำร
วิเครำะห์ของข้อมูลจำนวนมำก เพื่อค้นหำควำมสัมพันธ์
และรู ปแบบทั้งหมด ซึ่งถูกซ่อนไว้ภำยในข้อมูลขนำดใหญ่
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2.3.3 โครงข่ ำยประสำทเที ยม (Neural Networks) [5]
เทคนิ ค กำรท ำเหมื อ งข้อ มู ลโดยใช้โมเดลคณิ ตศำสตร์ ที่
จำลองกำรทำงำนของเซลประสำทของเซลล์สมองมนุ ษย์
ซึ่ งประกอบขึ้นจำกแบบจำลองของโหนดจำนวนมำกมำย
เชื่ อ มต่ อ กัน เป็ นโครงข่ ำย จะมี อิ น พุ ต หลำยค่ ำเข้ำมำใน
โครงข่ำย โดยจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ทำงคณิ ตศำสตร์
X(n) และแต่ละอิน พุตจะถูกน ำมำคูณด้วยค่ำควำมรู ้ห รื อ
อำจเรี ยกได้ว่ ำ เป็ นค่ ำน้ ำหนัก ซึ่ งแทนด้วย W(n) โดยที่
ปกติผลคูณของค่ำน้ ำหนักที่ถูกนำเข้ำสู่ โครงข่ำยนั้นจะถูก
น ำมำรวมกั น และส่ ง เข้ ำ ไปในฟั ง ก์ ชั่ น เพื่ อ น ำไปหำ
ผลลัพธ์หรื อเอำต์พุต
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3.2.1 กำรทำควำมเข้ำใจในธุรกิจ
กำรตัดสิ นใจในกำรพิจำรณำอนุมตั ิสินเชื่อให้กบั ลูกค้ำ
ขึ้นอยู่กบั วิจำรณญำณส่ วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ ไม่
สำมำรถวัด ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ของลู ก ค้ำ ได้
อย่ำงแม่น ยำ จึ งทำให้ เกิ ด สถำบัน กำรเงิ น เกิ ดผลขำดทุ น
และ ไม่สำมำรถขยำยกำรปล่อยสิ นเชื่อได้
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้วิ จัย มี ค วำมสนใจที่ จ ะต้น แบบกำรให้
คะแนนสิ นเชื่อเพื่อกำรพิจำรณำอนุมตั ิสินเชื่อ โดยกำหนด
เกณฑ์ไว้ที่ควำมถูกต้อง (Accuracy) ของแบบจำลอง ต้องมี
ค่ำมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 80%
3.2.2 กำรเข้ำใจเกี่ยวข้อมูล
หลังจำกกำรรวบรวมข้อมูลลูกค้ำที่สนใจจัดทำสิ นเชื่ อ
จึงทำกำรคัดเลื อกข้อมูลที่ ตอ้ งกำรนำมำวิเครำะห์ และหำ
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่ส่งผลต่อกัน และเป็ นประโยชน์
ต่อกำรทำนำย
ตารางที่ 1 รำยละเอียดตัวแปรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
กลุ่มตัวแปร
รายละเอียด
ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลส่วนบุคคล ขนำดธุรกิจ เช่น
เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ เครื่ องชี้
ด้ำนสภำพคล่องในกำรชำระหนี้
ยอดหนี้คงค้ำง
ข้อมูล
ประเภทหลักประกัน เช่น รำคำ
หลักประกัน ประเมินหลักประกัน ประเภท
หลักประกัน
3.2.3 กำรปรับปรุ งข้อมูล
กำรตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ค ัด เลื อ ก โดยกำรก ำจั ด ค่ ำ
Missing Value ห รื อกำรท ำกำรแปลงข้ อ มู ล ประเภท
Numeric ป้องกันกำรประมวลผลผิดเพี้ยนไป
3.3 การออกแบบและพัฒนาแบบจาลอง
ผูว้ ิจัยได้ดำเนิ น กำรสร้ำงแบบจำลองโดยท ำกำรแบ่ ง
ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนคือ Training (กำรสอนแบบจำลอง)
และ Testing (กำรทดสอบแบบจำลอง)
3.3.1 เทคนิคกำรจำแนกข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้เลือกกำรสร้ำง
แบบจ ำลอง จำกเทคนิ ค กำรจ ำแนกข้อ มู ล โดยท ำกำร
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์จำกกำรทดลองสร้ำงแบบจำลองของ
อัลกอริ ทึม 3 วิธีกำร คือ นำอีฟเบย์ (Naive Bayes) ต้นไม้

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ใน ส่ วน นี้ จะเป็ น ส่ วน กรอบ แน วควำมคิ ด ของ
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรพัฒนำต้นแบบกำรให้คะแนน
สิ นเชื่ อเพื่อกำรพิจำรณำอนุ มตั ิสินเชื่ อ ด้วยเทคนิ คเหมือง
ข้อมูล

ภาพที่ 1 กรอบแนวควำมคิดของงำนวิจยั
จำกภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวควำมคิดของงำนวิจยั นี้
กระบวนกำรทำงำนจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ กำรเตรี ยม
ข้อมูล กำรพัฒนำแบบจำลอง และกำรนำแบบจำลองไปใช้
งำน
3.2 การศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาที่เกี่ยวข้ อง
โ ด ยป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ก ร ะ บ ว น ก ำร CRIPT-DM คื อ
แบบจำลองกระบวนกำรที่ใช้ในกำรเตรี ยมข้อมูลทำงกำร
ทำเหมืองข้อมูล โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปี พ.ศ. 2560
ของสถำบั น กำรเงิ น แห่ ง หนึ่ ง ที่ ใ ช้ ด ำเนิ น กำรพัฒ นำ
ต้นแบบ
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ตัด สิ น ใจ (Decision Tree) และโครงข่ ำยประสำทเที ย ม
(Neural Networks)
3.3.2 กำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพ หลั ง จำกสร้ ำ ง
แบบจ ำลอง จะด ำเนิ น กำรทดสอบประสิ ท ธิ ภ ำพของ
แบบจำลองด้วย 10-folder Cross-Validation [6] โดยกำร
แบ่งชุดข้อมูลออกเป็ นส่ วนๆ โดยแต่ละส่ วนจะมีจำนวน
ข้อมูลเท่ำกัน แล้วทำกำรวัดค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy)
3.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ
กำรออกแบบเป็ นขั้นตอนของกำรนำแบบจำลองที่ผำ่ น
กำรประเมินประสิ ทธิ ภำพ โดยมีค่ำควำมถูกต้องและควำม
แม่นยำมำกที่สุดมำใช้ในกำรพัฒนำระบบ
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ฝึ กสอน (Training) ใช้ขอ้ มูลร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมด
และกำรทดสอบ (Testing) ใช้ขอ้ มูลร้อยละ 20 ของข้อมูล
ทั้งหมด
ทำกำรทดสอบประสิ ทธิ ภำพของแบบจำลอง ด้วยวิธี
1 0 -folder Cross-Validation โ ด ย วั ด ค่ ำค ว ำม ถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) นัน่ หมำยถึงควำมสำมำรถของแบบจำลองให้
ค่ำที่ใกล้เคียงกับควำมจริ งมำกที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงสรุ ปผลกำรทดสอบแบบจำลอง
Model
Accuracy (%)
Decision Tree
80.91%
Naïve Baye
35.63%
Neural Network
82.40%

Register
Login

จำกตำรำงที่ 2 ท ำกำรเปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ ำพ
แบ บ จ ำลอ ง โด ยแ บ บ จ ำลอ งที่ มี ค่ ำค วำม ถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) สู งสุ ด คือ แบบจำลองโครงข่ำยประสำทเทียม
(Neural Network) รองลงมำคือ แบบจำลองต้นไม้ตดั สินใจ
(Decision Tree) และแบบจำลองนำอีฟเบย์ (Naive Baye)
ตำมล ำดับ แต่ เนื่ อ งจำกข้อ จ ำกัด ของข้อ มู ล ที่ มี ช่ วงกำร
กระจำยของข้อมูลที่ ค่อนข้ำงห่ ำงกัน มี ควำมหลำกหลำย
ของข้อ มู ล และจ ำนวนข้อ มู ล ที่ อ ำจน้ อ ยเกิ น ไป ท ำให้
แบบจำลองมีค่ำควำมถูกต้องไม่สูงมำก

Edit Model
Set up
Permission
User

Input Data

Admin

Sign Out

ภาพที่ 2 กำรออกแบบระบบ Use Case Diagram
จำกภำพ ที่ 2 เป็ น กำรออกแบ บ ระบบ Use Case
Diagram ซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูใ้ ช้งำนกับระบบ
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผูใ้ ช้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ ช้งำน และผูด้ ูแล
ระบบ โดยผูใ้ ช้งำนสำมำรถกรอกข้อมู ล ของลู ก ค้ำ และ
เรี ยกดู ผ ลพิ จ ำรณำอนุ มั ติ สิ นเชื่ อ ตำมต้ น แบบกำรให้
คะแนนสิ น เชื่ อ และในส่ วนของผู ้ดู แ ลระบบ สำมำรถ
นำเข้ำข้อมูลแบบจำลอง ปรับปรุ ง ต้นแบบกำรให้คะแนน
สิ นเชื่อ และกำหนดสิ ทธิ์ของผูใ้ ช้งำนได้

4.2 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลอง

4. ผลการดาเนินงาน
ผลกำรพัฒ นำแบบจำลอง ผลสรุ ป กำรวิเครำะห์ ที่ ได้
จำกกำรสร้ำงแบบจำลอง ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลอง
ในงำนวิจยั ครั้งนี้ได้พฒั นำแบบจำลองของอัลกอริ ทึม 3
ประเภท ได้แก่ ต้นไม้ตัดสิ นใจ นำอีฟเบย์ และโครงข่ำย
ประสำทเที ย ม โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนกำรท ำงำน คื อ กำร

ภาพที่ 4 แบบจำลองโครงข่ำยประสำทเทียม
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จำกภำพที่ 4 แสดงแบบจำลองโครงข่ำยประสำทเทียม
ประกอบด้วยโหนดและเส้ น เชื่ อมโยงแต่ ละโหนด แบ่ ง
ออกได้เป็ น 3 ชั้น คือ
ชั้นที่ 1 Input Layer จำนวน 17 แอตทริ บิวต์ ที่ใช้นำเข้ำ
ในกำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูล Input Layer
กลุ่มตัวแปร
ตัวแปร
ข้อมูลทัว่ ไป
GENDER, AGE, OCC_DES,
OCC_GROUP, MAR_STA,
PROVINCE, OVD,
FIN_AMOUNT, RANG_FIN,
STATUS , REASON, RES_STA
ข้อมูลหลักประกัน TYPE_CAR, BRAND_CODE ,
SIZE_CAR, YEAR_CAR, NEW
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จำกภำพที่ 5 เป็ นหน้ ำจอที่ เข้ำใช้ง ำนระบบ โดยมี
ส่ วนประกอบ คือ กำรเข้ำใช้งำนระบบด้วยกำรพิ มพ์ชื่อ
ผูใ้ ช้ และรหัสผ่ำน โดยสำมำรถลงทะเบียนเข้ำใช้งำนเพิ่ม
ได้

ภาพที่ 6 หน้ำจอกำรกรอกข้อมูลพยำกรณ์กลุ่มลูกค้ำ
จำกภำพที่ 6 เป็ นหน้ำจอให้ กรอกข้อมูลประกอบไป
ด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลหลักทรัพย์ค้ ำประกัน เมื่อ
ด ำเนิ น กำรกรอกข้อ มู ล ครบถ้ว น ต้อ งบัน ทึ ก ข้อ มู ล เข้ำ
ระบบ

ชั้น ที่ 2 Hidden Layer เป็ นชั้นที่ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภำพใน
กำรจัดกลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย Node1 ถึง Node 12
ชั้ น ที่ 3 Output Layer เป็ น ผลลั พ ธ์ ข องโครงข่ ำ ย
ประสำทเทียม โดยผลลัพธ์แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
A ลูกค้ำระดับ ดี ม ำก กลุ่ม B ลู กค้ำระดับ ดี กลุ่ม C ลู กค้ำ
ระดับปำนกลำง และกลุ่ม D ลูกค้ำระดับพอใช้
4.3 ผลการพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นำระบบต้น แบบกำรให้ คะแนนสิ น เชื่ อ
เพื่อกำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำกแบบจำลองโครงข่ำยประสำท
เที ยม ให้ กั บ หน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในรู ปแบบของ
โปรแกรม Microsoft Access โดยสำมำรถกรอกข้อมูลที่ใช้
ในกำรวิเครำะห์ และแสดงผลในรู ปแบบของกำรจัดกลุ่ม
ลูกค้ำตำมแบบจำลอง ดังต่อไปนี้

.
ภาพที่ 7 หน้ำจอแสดงผลกำรพยำกรณ์กลุ่มลูกค้ำ
จำกภำพที่ 7 เป็ นหน้ำจอแสดงข้อมูลผลกำรวิเครำะห์
จำกต้นแบบกำรให้คะแนนสิ นเชื่ อ ซึ่ งหน้ำจอนี้ ทำหน้ำที่
คำนวณกำรให้คะแนนสิ นเชื่อแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม โดยนำค่ำตัว
แปรทั้งหมดมำจำกหน้ำจอกำรกรอกข้อมูลพยำกรณ์กลุ่ม
ลูกค้ำ ดังภำพที่ 6 แต่ละแอตทริ บิวต์จะต้องทำกำรแปลงค่ำ
ให้อยู่ในช่วง -1 ถึ ง 1 แล้วจึงน ำมำแทนค่ำในสมกำรกำร
ค ำนวณ Hidden Layer และกำรค ำนวณหำค่ ำ Network
Output เพื่อพยำกรณ์กลุ่มลูกค้ำ

ภาพที่ 5 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ

374

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

ควำมเสี่ ยงปั ญหำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้หรื อสิ นเชื่อด้อย
คุณภำพ (Non Performing Loan) ในอนำคตได้

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ผู ้จัด ท ำปั ญ หำพิ เศษได้ค ัด เลื อ กผู ้ที่ ป ฏิ บัติ ง ำนของ
หน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมตั ิสินเชื่อ
จำนวน 20 คน ประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน แสดง
ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยสรุ ปผลกำร
ประเมินทั้ง 3 ด้ำน ดังนี้
4.4.1 ด้ำน Usability Test กำรประเมิ น เพื่ อตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมและควำมพึงพอใจของระบบที่พฒั นำ
4.4.2 ด้ำน Functional Test กำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนของระบบ
4.4.3 ด้ำน Security Test กำรประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบ
กำรป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล
ตารางที่ 4 สรุ ปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจภำพรวม
รำยกำรประเมิน
ระดับควำมพึงพอใจ
X
S.D. ระดับ
1. ด้ำน Usability Test
4.21 0.95
ดี
2. ด้ำน Functional Test
4.36 0.62
ดี
3. ด้ำน Security Test
4.04 0.97
ดี
4.20 0.84
ดี
ผลการประเมินโดยรวม
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เบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยรวมเท่ำกับ 0.84 ซึ่งสำมำรถสรุ ปได้
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[9]
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การพยากรณ์การทาทุจริตในธุรกิจค้าปลีก
Fraud Prediction for Retail Business
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บทคัดย่อ

compare with the Artificial Neural Network, Random

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ พยากรณ์ การทาทุจริ ตใน
ธุรกิจค้ าปลีก โดยใช้ ข้อมูลรายการรายละเอียดการขายใน
ธุรกิจค้ าปลีกที่เกิดขึน้ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561
จ านวน 315,425 รายการ มาท าการเปรี ยบเที ย บด้ ว ย
อัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาทเทียม อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม และ
อัลกอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน วัดประสิ ทธิ ภาพด้ วย
ค่ าความถูกต้ อง ค่ าความแม่ นยา และค่ าระทึก
ผลการทดสอบพบว่ า อั ล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ มให้ ค่ า ความ
ถูกต้ องเท่ ากับ 99.92% ค่ าความแม่ นยาเท่ ากับ 89.80%
และค่ าระทึ กเท่ ากับ 65.67% รองลงมา คื อ อัลกอริ ทึมซัพ
พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน ให้ ค่าความถูกต้ องเท่ ากับ 99.86%
ค่ าความความแม่ นยาเท่ ากับ 79.41% และค่ าระทึ ก เท่ ากับ
40.30% และอั ล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย มให้ ค่ า
ความถูกต้ องเท่ ากับ 99.83% ค่ าความความแม่ นยาเท่ ากับ
58.06% และค่ าระทึ กเท่ ากับ 53.73% ตามลาดับ จากนั้น
น าข้ อ มู ล การพยากรณ์ ที่ ไ ด้ ท าการพั ฒ นาบนเว็ บ ไซต์
แสดงผลในรู ปแบบของแดชบอร์ ด ทาการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ งาน ผลการประเมินพบว่ า ความพึงพอใจ
เฉลี่ยการใช้ งานอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.14
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.81
คาสาคัญ: การทาทุจริ ต การพยากรณ์ เหมืองข้อมูล
ธุรกิจค้าปลีก

Forest and Support Vector Machine. And measure the
performance with accuracy, precision and recall.
The results showed that the Random Forest have
the accuracy is 99.92%, the precision is 89.80%, and
the recall is 65.67%, Support Vector Machine have
the accuracy is 99.86%, the precision is 79.41% and
the recall is 40.30% and Artificial Neural Network
algorithm have the accuracy is 99.83%, the precision
is 58.06% and the recall is 53.73% respectively. Then
the forecasting data developed on the website is
displayed in the a dashboard. From then, evaluating
the satisfaction of users. The evaluation results
showed that the average satisfaction of usage is good.
With an average of 4.14 and a standard deviation of
0.81.
Keywords: Fraud, Data Mining, Prediction,

Retail Business.

1. บทนา
ธุ รกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีมูลค่าการสู ญเสี ย หรื อ
การทุ จ ริ ต ที่ ตรวจจับได้ นั้น พบว่ า 60-70% เกิ ด จากการ
ทุจริ ตของลูกจ้างในร้าน 30-40% เกิดจากการกระทาของ
ลูกค้า และที่เหลืออีก 5-10% เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การ
ผิดพลาดจากการขนส่ ง รวมทั้งความผิดพลาดโดยไม่ต้งั ใจ
ของลู กจ้าง แต่ ซ่ ึ ง ในปั จ จุ บัน ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ] 1 [
ของบริ ษัท ค้า ปลี ก แห่ ง หนึ่ งในประเทศไทยได้มี ก าร
ด าเนิ น การจัด ท าแผนการตรวจสอบพร้ อ มทั้ง วิ ธี ก าร
ตรวจสอบในการตรวจหาการทาทุจริ ตในองค์กรนั้นพบว่า
การตรวจสอบการทุจริ ตในองค์กรนั้นจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล

Abstract
The objective of this research is to predict fraud in
retail business. By using 315,425 sales transactions in
retail business that occurred from March - May 2018
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หลากหลาย และจานวนเยอะเกินกว่าจะจัดทาได้ทนั เวลา
และครบถ้วนจึงดาเนิ นการได้เพียงสุ่ มตรวจสอบรายการ
เป็ นช่วงเวลาและสาขาเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ทนั ต่อการตรวจ
ติดตามการทุจริ ตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ในการตรวจติ ด ตามการท าทุ จ ริ ต หรื อ หาความ
ผิดปกติของข้อมูลได้มีผวู ้ ิจยั นาเสนออัลกอริ ทึมของเหมือง
ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ ม าช่ วยในการแก้ปั ญ หา เช่ น การพัฒ นา
โมเดลในการประเมินหาธุ รกรรมที่มีเหตุอนั สงสัยในการ
ฟอกเงิ น โดยใช้ อ ั ล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม
(Artificial Neural Network: ANN) [2[ การตรวจจับการ
ฉ้ อ โกงบัต รเครดิ ต โดยใช้อ ัล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม (Random
Forest) [3[ รวมทั้งมีการทานายการฉ้อโกงธนาคารที่มีการ
ท าธุ ร กรรมบัต รเครดิ ต ขนาดใหญ่ โดยใช้ อ ัล กอริ ทึ ม
ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector Machine:
SVM) [4[ เป็ นต้น
จากปัญหา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
พบว่ า มี ห ลายอั ล กอริ ทึ ม ที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการ
พยากรณ์เหตุไม่ปกติทางการเงิน จึงทาให้เกิดเป็ นแนวคิด
ในการหาอัลกอริ ทึมที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์การทา
ทุจริ ต โดยการเลือกใช้อลั กอริ ทึมโครงข่ายประสาทเที ยม
อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ม และอัลกอริ ทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
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โดยที่ จ ะได้รั บ ข้อ มู ล แตกเป็ น Subset ของกลุ่ ม ข้อ มู ล
ทั้ง หมดแบบสุ่ ม (Random) และจะทาการเลื อ กผลลัพธ์
การตัดสิ นใจจากการทา Bagging หรื อ Bootstrapping [7]
ในแต่ละกลุ่มที่มีการแบ่งออกไป และอัลกอริ ทึมซัพพอร์ต
แวกเตอร์ แ มชชี น จะท าการแบ่ งชั้นของข้อมู ล ด้ว ยแนว
ระนาบ (Liner) หลายมิติ ]8] โดยโครงสร้างที่เหมาะสม
ในการคัดเลือก (Feature Selection) และจานวนของเซต
ที่ ผูแ้ บ่งตามโครงสร้ างเราจะเรี ยกว่ า เวกเตอร์ (Vector)
โดยจากการแบ่งกลุ่มของการทางานหรื อการหาเส้นแบ่ง
(Hyper-planes) ที่ ใ ช้ ใ นการแบ่ ง ข้ อ มู ล สองคลาสจาก
สมการเส้นตรง Hyper-Planes และ SVMs จะทาการหา
โครงสร้ างที่ อ ยู่ใ กล้กับ เส้ น แบ่ ง เราจึ ง เรี ย กว่ า Support
Vector [9, 10]

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นฤป ]2] พัฒนาโมเดลในการประเมินหาธุ รกรรมที่มี
เหตุ อ ัน ควรสงสั ย ในการฟอกเงิ น ซึ่ ง องค์กรธุ ร กิ จ และ
หน่วยงานต่าง ๆ มีความพยายามอย่างยิ่งในการต่อต้านการ
ทุจริ ตทางด้านการเงิน ละด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
( Artificial Neural Network: ANN) โ ด ยใ ช้ ข ้ อ มู ล ที่
เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งเดื อ นกัน ยายน-ตุ ล าคม 2559 พบว่ า
ระบบให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 90%
Navanshu and Saad [3] ได้ด าเนิ น การตรวจจับ การ
ฉ้อโกงในการใช้งานบัตรเครดิ ตที่ มีการบิดเบื อนสู งโดย
อัล กอริ ทึ ม ซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector
Machines: SVM) อั ล ก อ ริ ทึ ม ต้ น ไ ม้ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
(Decision Tree) อัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม (Random Forest) และ
อัลกอริ ทึมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression)
ข้อ มู ล จากการท าธุ ร กรรมการจ านวน 284,786 รายการ
จากการประเมิ น โดยแบ่ ง การหาประสิ ท ธิ ภ าพ พบว่ า
Random Forest มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าอัลกอริ ทึมอื่น
Nana [4] ดาเนิ นการใช้อล
ั กอริ ทึมซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชี น ( Support Vector Machine: SVM) กั บ Spark
(SVM-S) เพื่ อ สร้ า งแบบจ าลองที่ แ สดงพฤติ ก รรมของ
ลูกค้าปกติ และผิดปกติ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลการทา
ธุ ร กรรมบัต รเครดิ ต แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เทคนิ ค SVM กับ
Spark (SVM-S) ว่ า SVM-S มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท านาย

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่วนของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้
ทบทวน ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 อัลกอริทึมสาหรับการพยากรณ์
ส าหรั บ งานวิ จัย นี้ ได้ใ ช้อ ัล กอริ ทึ ม 3 อัล กอริ ทึ ม
ได้แก่ อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเป็ นโมเดลทาง
คณิ ตศาสตร์ หรื อโมเดลทางคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สาหรับการ
ประมวลผลสารสนเทศ โดยโมเดลประสาทเที ย มนั้นมี
แนวคิ ด มาจากการท างานของโครงข่ ายไฟฟ้ าในสมอง
(Bioelectric Network) ที่ มีโครงข่ายการทางานเชื่ อมโยง
ร่ วมกัน ]5,6] ส่วนอัลกอริ ทึมป่ าสุ่ม (Random Forest) คือ
อัลกอริ ทึมมีการทางานพื้นฐานมาจากโมเดลแบบ RuleBase โดยมีการนาเอา Tree หลาย ๆ ครั้งมาฝึ กสอนร่ วมกัน
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ได้อย่างดี และจะมี ความแม่นยามากขึ้นเมื่ อฝึ กฝนข้อ มู ล
มาก

วิ เ คราะห์ อ อกและจึ ง น าเฉพาะข้อ มู ล ที่ มี จ าเป็ นในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังตารางที่ 1

3. วิธีการดาเนินงาน

ตารางที่ 1: รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ลาดับ

จากการศึกษาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล และงานวิจยั
ต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงออกแบบกรอบแนวคิดในการดาเนินการ
วิจยั การพยากรณ์การทาทุจริ ตในธุรกิจค้าปลีก แสดงดัง
ภาพที่ 1

ชื่อข้อมูล

1

Cashier_ID

2

Transaction_Date

3

Transaction_Time

4

Sale_Type

5

Ticket_no

6

Ref_Ticket_No

7

Item_Code

8

Qty

9

Unit_Price

10

Before_Discount

11

Percent_Discount

12

Amount

13

Label

คาอธิบาย
รหัสผูใ้ ช้งาน
วันที่ทารายการ
เวลาที่ทารายการ
ประเภทของการทารายการ
เลขที่การขาย
เลขที่อา้ งอิงการเลขที่การขายเก่า
รหัสสิ นค้า
จานวนที่ขาย
ราคาขายต่อหน่วย
ราคาก่อนได้รับส่วนลด
เปอร์เซ็นต์การได้รับส่วนลด
มูลค่าการรับชาระเงิน
เหตุอนั ต้องสงสัยการทาทุจริ ต

จากตารางที่ 1 ในส่ วนของ Label ผูว้ ิจยั ได้ทาการแยก
กออกเป็ น Class Yes ที่มีการทาทุจริ ตจานวน 542 รายการ
และ No จานวน 314,883 รายการ แล้วจึงทาการเลือกนา
ข้ อ มู ล ที่ ลดความซ้ าซ้ อ นมาใช้ ใ นการด าเนิ นการ
เปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมในส่วนถัดไป
3.3 ขั้นตอนการเปรียบเทียบอัลกอริทึม
จากท าการลดความซ้ า ซ้อ นของข้อ มู ล แล้ว ผูว้ ิ จัย ได้
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมของข้อมูลรายการ
ขายสิ นค้าที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 จานวน 110,931
รายการ มาทาการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึม ได้แก่อลั กอริ ทึม
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ( Artificial Neural Network:
ANN) อั ล ก อ ริ ทึ ม สุ่ ม ป่ า ( Random Forest) แ ล ะ
อัล กอริ ทึ ม ซัพ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector
Machines: SVM) โดยประเมิ น จากค่ า ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) ค่ า ความแม่ น ย า (Precision) และค่ า ระทึ ก
(Recall) พบว่าค่าพารามิเตอร์ ที่ดีสุดของแต่ละอัลกอริ ทึม
จานวน 84 ครั้ งโดยใช้โปรแกรม Rapid Miner แสดงได้
ดังตารางที่ 2

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิด
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจยั นี้ โดย
มีข้นั ตอนในการดาเนินงานดังนี้
3.1 ขั้นตอนการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาโดยทางผูว้ ิจยั ได้นา
ชุดข้อมูลที่เป็ นรายงานรายละเอียดการขายสิ นค้าในธุ รกิจ
ค้าปลีกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2562 จานวน
315,425 รายการ และเงื่ อ นไขในการมองว่ า เหตุอน
ั ควร
สงสั ย การท าทุ จ ริ ต การมาตรฐานภายในองค์ก ร โดยมี
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการขายจานวน 3 รายการ เหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับการคืนสิ นค้าจานวน 7 รายการ เหตุการณ์ที่เกี่ยว
การปรับราคาจานวน 1 รายการ
3.2 ขั้นตอนการออกแบบและนาเข้ าข้ อมูล
ทางผู ้วิ จัย ได้ท าการออกแบบฐานข้อ มู ล เพื่ อ น าเข้า
ข้อมูลรายการรายละเอียดการขายสิ นค้าและจึงทาการลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่ งในการใช้งานสาหรับวิเคราะห์
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นงานนาข้อมูลรายการรายละเอียดการขาย
สิ นค้าโดยทาการตัดฟิ ลด์ขอ้ มูลบางส่ วนที่ไม่ได้ใช้ในการ
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ตารางที่ 2: ตารางแสดงค่า Parameter ในการกาหนดอัลกอริ ทึม
Algorithm

ANN

RF

SVM

Parameter

ค่าที่ใช้งาน

Training Cycles
Learning Rate
Momentum
Error epsilon
Hidden Layer Sizes
Number Of Trees
Criterion
Maximal Depth
Voting Strategy
Kernel Type
Kernel gramma
Kernel Cache
C
Convergence Epsilon
L pos
L Neg
Epsilon Plus
Epsilon Minus

1100
0.0496
0.9
1.0E4
2
100
Information_Gain
50
Confidence Vote
Radial
0.586471
200
1.51689023
0.001
1.0
1.0
0.0
0.0

NCCIT2020

ตารางที่ 3: แสดงการทดสอบอัลกอริ ทึม
Algorithm
ANN
RF
SVM

Accuracy
99.83
99.82
99.86

Precision
58.06
89.80
79.41

Recall
53.73
65.67
40.30

จากตารางที่ 3 แสดงผลเกี่ ยวกับการประเมิ นผลการ
ทดสอบด้วย 10- fold cross validation ของอัลกอริ ทึมทั้ง
3 อัล กอริ ทึ ม พบว่ า อัล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม (Random Forest)
นั้น มี ค่ า ความถูก ต้องที่ ว ดั ได้ (Accuracy) ที่ 99.92% ค่ า
ความแม่ น ย า ( Precision) ที่ 89.90% และค่ า ระทึ ก
(Recall) ที่ 65.67% ซึ่ งดีกว่าอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาท
เทียม และอัลกอริ ทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
4.2 ผลการพัฒนาระบบ
จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพจึงเอานาผลลัพธ์
ที่ ไ ด้จ ากการพยากรณ์ ม าด าเนิ น การพัฒ นาโปรแกรม
แสดงผลในรู ป แบบ Dashboard ด้ว ยภาษา PHP โดยมี
ผลลัพธ์การพัฒนาระบบดังนี้
4.2.1 หน้าจอยืนยันตัวตนผูใ้ ช้งาน (Log in) เพื่อใช้ใน
การยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานโปรแกรมสาหรับพยากรณ์
การทาทุจริ ตในธุรกิจค้าปลีก แสดงดังภาพที่ 2

จากตารางที่ 2 ผู ้วิ จั ย จึ ง ด าเนิ น การจั ด แบ่ ง ข้ อ มู ล
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูลสาหรับฝึ กสอนอัลกอริ ทึมเป็ น
70% ของข้อมูลหรื อเท่ากับ 220,797 รายการ และข้อมู ล
สาหรั บ ทดสอบอัล กอริ ทึ ม เป็ น 30% ของข้อ มู ล เท่ า กับ
94,628 รายการ และนาข้อมูลไปใช้ดาเนินการเปรี ยบเทียบ
อัลกอริ ทึม
3.4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ในส่ ว นถัด มาผู ้วิ จัย น าผลจากการเปรี ยบเที ย บ
อัลกอริ ทึมมาแสดงรายงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ในรู ปแบบ
ของ Dashboard โดยใช้ ภ าษา PHP เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ตอบสนองกับผูใ้ ช้งานได้ให้สามารถเลือกดูรายงานตามที่
ต้องการ

4. ผลการดาเนินงาน
ในบทนี้ จะกล่าวถึงผลลัพธ์การดาเนิ นงานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์การทาทุจริ ตในธุ รกิจค้าปลีก
โดยมีหวั ข้อดังนี้
4.1 ผลการทาเหมืองข้ อมูล
ในส่ วนนี้ จะกล่ า วถึ ง การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
อัลกอริ ทึมโดยทาการวัดประสิ ทธิ ภาพของการทานายของ
อัล กอริ ทึ ม ด้ ว ยค่ า ความถู ก ต้ อ ง ( Accuracy) ค่ า ความ
แม่นยา (Precision) และค่าระทึก (Recall) ทาการทดสอบ
ซ้ า จานวน 5 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 3

ภาพที่ 2: หน้าจอสาหรับการยืนยันตนตัวผูใ้ ช้งาน
4.2.2 หน้าจอแสดงผูใ้ ช้งานระบบในการขอสมัครเข้า

ใช้งานระบบการพยากรณ์ การท าทุจริ ตในธุ ร กิ จค้าปลี ก
แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3: หน้าจอการแสดงการสมัครเข้าใช้งาน
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4.2.3 หน้ า จอหลั ก ในการแสดงผลของโปรแกรม

4.2.6 หน้า จอแสดงผลข้อ มู ล ประเภทกล่ อ งข้อ ความ

สาหรั บ การพยากรณ์ ก ารท าทุ จ ริ ต ในธุ ร กิ จ ค้าปลี ก โดย
แสดงข้อมูลตามวันที่ เดื อน ปี ที่ เป็ นประเภทให้เลื อกใช้
งาน แสดงดังภาพที่ 3

โดยแสดงข้อมูลของยอดขาย ข้อมูลของมูลค่าที่มีการทา
ทุจริ ต ข้อมูลเปอร์เซ็นของพนันขายที่ทาทุจริ ต และจานวน
พนักงานที่มีการทาทุจริ ตในวันที่เลือก ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6: หน้าแสดงข้อมูลประเภทของกล่องข้อความ
4.2.7 หน้าจอสาหรับแสดงผลการทาทุจริ ตในธุ รกิจค้า

ปลีกให้แสดงในรู ปแบบตาราง แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 4: หน้าจอหลักในการแสดงผลของโปรแกรมสาหรับพยากรณ์
การทาทุจริ ตในธุรกิจค้าปลีก
4.2.4 กราฟแสดงผลกราฟแบบวงกลม เพื่อให้ทราบถึง

สิ นค้าจานวนเยอะที่สุดที่มีการพยากรณ์ว่ามีการทาทุจริ ต
แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 7: หน้าจอการแสดงการทาทุจริ ตในธุ รกิ จค้าปลีกในรู ปแบบ
ตาราง
4.2.8 หน้าจอแสดงผูใ้ ช้งานระบบในการทาการแก้ไข

รหัสผ่านหรื อลบผูใ้ ช้งานในโปรแกรมระบบ แสดงดังภาพ
ที่ 8

ภาพที่ 5: หน้าจอหลักที่แสดงผลสินค้าที่ถูกทาทุจริ ตในรู ปกราฟวงกลม
4.2.5 หน้า แสดงผลแบบแท่ง ในการพยากรณ์ ก ารทา

ทุจริ ตของจานวนสิ นค้าที่ทารายการแยกตามพนักงานขาย
จานวนสู งสุ ด 10 อัน แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 8: หน้าจอการแสดงการตั้งค่าผูใ้ ช้งานของผูไ้ ด้รับสิทธิ Admin
ภาพที่ 6: แสดงผลแบบกราฟเส้นของพนักงานขายกับจานวนสินค้า
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4.3 การประเมินผู้ใช้ งาน
โดยจากการน าไปให้ผูใ้ ช้งานจานวน 30 คนผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบการพยากรณ์การ
ทาทุจริ ตในธุรกิจค้าปลีกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.142 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.809 แสดงดังตาราง 4
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5. สรุป
งานวิจัยได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบเทคนิ คของเหมือง
ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการพยากรณ์ ก ารท าทุ จ ริ ตโดยใช้
อัล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural
Network: ANN) อั ล กอริ ทึ ม ป่ าสุ่ ม (Random Forest)
และอัล กอริ ทึ ม ซั พ พอร์ ต แวกเตอร์ แ มชชี น (Support
Vector Machines: SVM) มาท าการทดสอบกั บ ข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดการขายสิ น ค้า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเดื อ น มี น าคม –
พฤษภาคม 2562 จานวน 315,425 รายการ และทาการ
กาหนดค่าตามที่ ปรากฏ แล้วจึ งทาการทดสอบ 10-fold
Cross Validation ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมป่ าสุ่ ม ให้ประสิ ทธิ ภาพทั้งค่า
ความถู กต้อ งได้ ค่ าความแมนย า และค่ าระทึ กมากกว่ า
อัล กอริ ทึ ม โครงข่ า ยประสาทเที ย ม และอัล กอริ ทึ ม ซัพ
พอร์ ต แวกเตอร์ แ มชชี น และการแสดงผลในรู ป แบบ
Dashboard โดยจากการทาการประเมินผลความพึงพอใจ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.142 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.809 ซึ่งอยูใ่ นระดับดี

[7]
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แบบจำลองกำรพยำกรณ์ยอดขำยสินค้ำและกำรสั่งซื้อในปริมำณที่เหมำะสม
Forecast Model for Sales Product and Economic Order Quantity
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บทคัดย่อ

MAPE and MAD were used to evaluate performance of

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกแบบจาลองที่เหมาะสม
ในการพยากรณ์ ยอดขายสิ นค้ าด้ วยเ ทคนิ ค อนุ ก รมเวลา
ประกอบด้ วย 3 วิ ธี ได้ แก่ วิ ธีค่าเฉลี่ยเคลื่ อนที่ วิ ธีปรั บเรี ย บ
เอ็กซ์ โปเนนเชียล และวิธีปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์ โปเนนเชียลกาลัง
สอง ทาการวัดประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองด้ วยค่ าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ และค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น
สมบูรณ์ ที่ตา่ ที่สุด โดยใช้ ข้อมูลยอดขายรายเดื อน ตั้งแต่ เดื อน
มกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ในการสร้ างแบบจาลอง
และใช้ ข้อมูลยอดขายรายเดื อนมกราคม ถึงธั นวาคม 2562 ทา
การทวนสอบความถูกต้ องของแบบจาลอง ผลการศึกษาพบว่ า
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้ ค่า MAPE ตา่ ที่สุด ของสิ นค้ าจานวน 3
รายการ จากสิ นค้ า 4 รายการ ผู้วิจัยจึ งได้ นาวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เป็ นตัวแบบในการพยากรณ์ และนาผลการพยากรณ์ มาทาการ
คานวณหาปริ มาณการสั่งซื ้อที่ประหยัดของสิ นค้ า เพื่อใช้ ในการ
วางแผนการสั่ งซื ้อสิ นค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการสิ นค้ า
ของลูกค้ าในอนาคต และลดต้ นทุนหรื อค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้
คำสำคัญ: การพยากรณ์ ยอดขาย การสัง่ ซื้อที่ประหยัด

models; the lower MAPE and MAD value, the more
effectiveness of the forecasting model. Then, the most proper
model was chosen to verify its forecasting power by
comparing the analyzed result with the actual sales which
compiled since January to December 2019. The result
showed that the best model was Moving Average Model due
to its lowest (MAPE) for 3 products form 4 products.
Therefore, adopted Moving Average Method as a model for
forecasting sales. Finally, forecasted results calculated
Economic Order Quantity; EOQ. To be a guideline for
planning the purchasing of products in accordance with the
needs of customers in the future and can reduce the operation
costs.
Keywords: Forecasting, Actual Product, EOQ.

1. บทนำ
ปั จจุบันเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้
มาตรฐานสู ง ได้เข้ามาเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาและการ
ช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยในกรณี ต่างๆ ส่ งผลให้การแข่งขันทางธุ รกิ จ
ด้านเครื่ องมือแพทย์ในประเทศไทย มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
และมีการพัฒนารู ปแบบการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยนา
การพยากรณ์หรื อการคาดการณ์ความต้องการสิ นค้าลูกค้า มาใช้
เป็ นเครื่ องมือช่วยในการวางแผน หรื อการกาหนดแผนกลยุทธ์
ของบริ ษทั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน และเพิ่ม
ความแม่นยาในการสั่งซื้ อสิ นค้าจากซัพพลายเออร์ ให้เพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้า มีผูว้ ิจยั ทาการศึกษาวิธีการพยากรณ์
เพื่อหาแบบจาลองพยากรณ์ที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
อนุ กรมเวลา ทาการเปรี ยบเทียบแบบจาลอง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ และค่าเฉลี่ยความ

Abstract
This research is to examine the appropriate selection for
forecasting model. A fundamental method as Time Series
Analysis had been applied to compare performance among 3
statistical models as include; 1) Moving Average Model 2)
Single Exponential Smoothing Model and 3) Double
Exponential Smoothing Model. The collected information of
actual sales by Month since January 2017 to December 2018
have been used to determine the Mean Absolute Percent
Error (MAPE) and the Mean Absolute Deviation (MAD). The
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ผิดพลาดสัมบูรณ์จากค่าที่ต่าที่สุด ซึ่ งจะใช้ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2
ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 Train Set ส าหรั บ การสร้ า งแบบจ าลอง
พยากรณ์ และส่ วนที่ 2 Test Set สาหรั บ การทวนสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองพยากรณ์ [1] ซึ่ งเทคนิคการพยากรณ์ที่
ได้สามารถนาไประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริ ห ารสิ น ค้า
การสั่ ง ผลิ ต สิ นค้ า และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สิ นค้ า ได้
หลากหลาย อาทิ เช่น การนาเทคนิคการพยากรณ์มาใช้ในการ
บริ หารพัสดุคงคลัง: กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตเครื่ องตัดโลหะ [2]
และการพยากรณ์ ย อดขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระจู ด กลุ่ ม แม่ บ้ า น
เกษตรกรปลายตรอกร่ วมใจ จ.พัทลุง [3] เป็ นต้น พร้อมทั้งการ
บริ หารสิ นค้าคงคลัง โดยพิจารณาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด
(EOQ) ที่ ทาให้ตน
้ ทุนรวมที่เกิดขึ้นต่าที่สุด เช่น การปรับปรุ ง
ระบบสิ นค้าคงคลัง คลิ นิกบริ การทันต-กรรมพิเศษคณะทันต
แพทยศาสตร์ [4] และการบริ ห ารวัสดุ คงคลัง ประเภทวัสดุ
สนับสนุ นการผลิ ตโดยใช้การจาลองสถานการณ์ กรณี ศึกษา
โรงงานแปรรู ปกระจก [5] เป็ นต้น
จากงานวิจัยข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งมี แนวคิดในการนาเทคนิ คการ
วิ เคราะห์ อนุ กรมเวลา มาท าการศึ ก ษาคัด เลื อ กแบบจ าลอง
พยากรณ์ ยอดขายสิ นค้า เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพและทวน
สอบความถู ก ต้ อ งของแบบจ าลอง พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย
เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) และ ค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) ที่ต่าที่สุด พร้อมทั้งพิจารณา
ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) นาเสนอข้อมูลพยากรณ์
และข้อมูลปริ มาณการสั่งซื้อที่ประหยัด

1.วิธีค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Model) เป็ นการ
น าเอาข้อ มู ล ในอดี ต มาถ่ ว งน้ า หนัก เท่ า ๆ กัน เป็ นเทคนิ ค ที่
เหมาะกับข้อมูลที่มีลกั ษณะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงมาก [2] โดยมี
สมการดังนี้

2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง

3. วิธีปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์ โปเนนเชี ยลกำลังสอง (Double
Exponential Smoothing Mode) เป็ นการน าค่ า ของการ
พยากรณ์ ม าปรั บ ซ้ าอี ก ครั้ ง เพื่ อ ลดปั จ จั ย อัน เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายไม่ได้ [5] โดยมีสมการดังนี้

𝐹𝑡+1 =

โดย

(𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2 +⋯+𝑌𝑡−𝑛+1 )

𝐹𝑡
t

𝐴𝑡
N

=
=
=
=

𝑁

(1)

ค่าพยากรณ์ในเวลา t
เวลาที่ทาการพยากรณ์
ค่าความต้องการในงวดที่ t
จานวนข้อมูลที่นามาเฉลี่ย

2. วิ ธี ปรั บเรี ยบเอ็ กซ์ โปเนนเชี ยล ( Single Exponential
Smoothing Model) ใช้หลักการเดียวกันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
อย่างง่าย โดยน้ าหนักที่ใช้กบั ข้อมูลในอดีตต่างกันคือ ข้อมูลที่
ไกลจากปั จจุบนั มากจะให้น้ าหนักต่ากว่าข้อมูลที่ใกล้กบั ข้อมูล
ในปัจจุบนั โดยที่ค่า α จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ซึ่งค่า α ที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลส่ ง ให้ น้ าหนั ก ของข้อ มู ล ในอดี ต ต่ า งกัน [2] โดยมี
สมการดังนี้
𝐹𝑡+1 = 𝛼 𝑌𝑡 + (1- 𝛼 )𝐹𝑡

(2)

เมื่อ α+ (ข้อมูลในปัจจุบนั ) (1- α) (ค่าพยากรณ์ที่ผา่ นมาล่าสุ ด)
จากสมการจะได้ 𝐹𝑡 = 𝛼 (𝑌𝑡 +𝐹𝑡 )
(3)
โดย 𝐹𝑡 = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t
Ft−1 = ค่าพยากรณในช่วงเวลา t – 1
Yt−1 = ค่าจริ งในช่วงเวลา t
α
= มีค่าเท่ากับ 0 ≤ α ≤ 1

ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน ศึกษาทฤษฎี การประยุกต์ใช้เทคนิคของ
การพยากรณ์ ดังนี้
2.1 ทฤษฎี ก ำรพยำกรณ์ แ บบอนุ ก รมเวลำ (Time Series
Forecasting) เป็ นการพยากรณ์เชิงปริ มาณซึ่ งจะต้องอาศัยข้อมูล
หลัก การทางสถิ ต ในอดี ต เพื่ อ ช่ ว ยในการพยากรณ์ สิ่ ง ที่ จ ะ
เกิ ดขึ้นในอนาคต สามารถนาข้อมูลที่มีค่าหลากหลายจานวน
มากมาคานวณหาค่าการพยากรณ์ได้ โดยมีช่วงระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลจะต้องมีระยะเวลาที่เท่า ๆ กัน เช่น การเก็บข้อมูลทุก
เดือน ทุกปี เป็ นต้น
โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ได้แก่

𝐹𝑡 = 𝛼 𝑌𝑡−1 + (1- 𝛼 )𝐹𝑡−1

(4)

𝐹′𝑡 = 𝛼 𝐹𝑡 + (1- 𝛼)𝐹′𝑡−1

(5)

โดย 𝐹𝑡 = ค่าพยากรณ์ความต้องการจากวิธี SES
Yt = ค่าจริ งที่เกิดขึ้น ณ เวลา t
𝐹′ = ค่าพยากรณ์จากวิธี DES สาหรับเวลา t
กำรวัดควำมถูกต้ องของกำรพยำกรณ์ กล่าวคือ ค่าความถูก
ต้อ งของการพยากรณ์ ข้ ึ น อยู่ กับ ความคลาดเคลื่ อ นในการ
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พยากรณ์ (Forecast Errors: et ) ซึ่ ง การวัด ความถู กต้องของ
การพยากรณ์ จ ะเป็ นการตรวจสอบค่า ที่ ไ ด้จ ากการพยากรณ์
แตกต่างจากค่าจริ งมากน้อยเพียงใด ณ ช่วงเวลา t เดียวกันใด ๆ
1.ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำพยำกรณ์ [1] โดยมีสูตรดังนี้
(𝑒𝑡 )

= ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง (𝐴𝑡 ) – ค่าพยากรณ์ (𝐹𝑡 )

วิ ธี ป รั บ ให้ เ รี ย บแบบ Winters วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ อ ย่างง่ าย
วิธีบอกซ์ -เจนกิ นส์ และวิธีค่าเฉลี่ ยแบบเอ็กโปเนนเชี ยลครั้ ง
เดียว ตามลาดับ และหลังจากคานวณปริ มาณสั่งซื้ อที่ประหยัด
และจุดสั่งซื้อใหม่ ผลจากการวิจยั พบว่า การพยากรณ์การสั่งซื้ อ
ล่วงหน้า มีความใกล้เคียงเมื่อเปรี ยบเทียบการปริ มาณการใช้จริ ง
วี ร ะชั ย , ชไมพร, ธนพงษ์ และสาริ ศ [3] น าเสนอการ
พยากรณ์ดว้ ยวิธีอนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธี
ค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ 3 เดื อน และวิธีปรั บเรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียล ทาการคานวณหาค่าความคลาดเคลื่อน MAD, MSE และ
MAPE พิ จ ารณาค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ มี ค่ า น้ อ ยที่ สุด พบว่ า
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการให้น้ าหนักแบบเอ็กซ์โปแนน
เชียลเป็ นวิธีที่มีความยืดหยุน่ มากที่สุด
อัตถพิชญ์ [4] นาเสนอการพัฒนาระบบคงคลังสิ นค้า โดย
การนาหลักการจัดการสิ นค้าคงคลัง เริ่ มต้นจากการจาแนกวัสดุ
คงคลัง ตามความส าคัญ ด้ว ยวิ ธี ABC Analysis และท าการ
พยากรณ์อุปสงค์ของวัสดุคงคลังในกลุ่มของ A และ B บางตัว
มาประยุกต์ใช้กบั นโยบายการสั่งซื้ อ (EOQ) และจุดสั่งซื้ อ โดย
จั ด ท าแบบจ าลองการจัด การสิ น ค้า คงคลัง ด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel พบว่ า สามารถควบคุ ม ปริ ม าณวัส ดุ ค งคลัง
และกาหนดจุดสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความถูกต้องใน
การจัดการปริ มาณสิ นค้าคงคลัง

(6)

โดย 𝑒𝑡 คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
2.ค่ ำ เฉลี่ ย ควำมคลำดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ (Mean Absolute
Deviation: MAD) เป็ นวิธีการที่วด
ั การแก้ปัญหาวิธีหาค่าเฉลี่ย
ความผิดพลาด พิจารณาความแตกต่างของยอดขายจริ งกับยอด
พยากรณ์ โดยไม่คานึงถึงเครื่ องหมายโดยมีสูตรดังนี้
MAD = ∑

ค่าจริ ง - ค่าพยากรณ์
N

(7)

3.ค่ ำ เฉลี่ ย เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วำมคลำดเคลื่ อนสมบู รณ์ (Mean
Absolute Percentage Error: MAPE) เป็ นวิ ธี การค านวณ
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามผิ ด พลาดในการพยากรณ์ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
เครื่ องหมาย ค่าที่ได้ต่า แสดงถึงความแม่นยาสู ง โดยมีสูตรดังนี้
MAPE = ∑

(ค่าจริ ง - ค่าพยากรณ์)/ค่าที่เกิดจริ ง
N

X100 (8)

2.2 ทฤษฎีขนำดกำรสั่ งซื้อที่ประหยัด (Economic Order
Quantity: EOQ) การคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด
ที่สุด ช่วยในการกาหนดปริ มาณสิ นค้าที่ตอ้ งการสั่งซื้ อในแต่ละ
ครั้ง ว่าเป็ นครั้งละเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมและก่อให้เกิดต้นทุน
หรื อค่าใช้จ่ายต่าที่สุด [4] โดยมีสมการดังนี้
2𝐶𝑜𝐷

EOQ = √

𝐶𝑐
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3. วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง แบบจาลองการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้าและ
การสั่งซื้ อในปริ มาณที่เหมาะสม ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางใน
การดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล
รวบรวมข้อมูลยอดขายรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2560
ถึ ง เดื อ นธัน วาคม 2562 รายการดัง นี้ 1. ผ้าพัน แขนสาหรั บ
เครื่ อ งวัด ความดัน โลหิ ต (Nibp Cuff) 2. แบตเตอรี่ ส าหรั บ
เครื่ องมือแพทย์ (Battery) 3.สายสาหรับเครื่ องวัดค่าคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ (EKG Cable) และ 4. สายวัดความอิ่มตัวออกซิ เจนใน
เส้นเลือด (Spo2 Sensor) ทาการแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลยอดขายรายเดือน จานวน 24 เดือน ในการ
ทา Train Set เป็ นข้อมูลตั้งแต่เดื อนมกราคม 2560 ถึ งเดื อน
ธันวาคม 2561 สาหรั บ การสร้ างแบบจาลองและเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ของแบบจาลอง

(9)

โดยที่ EOQ คือ ปริ มาณการสั่งซื้อที่ประหยัด, Co คือ ค่าใช้จ่าย
สั่งซื้อต่อครั้ง (บาท), D คือ ปริ มาณการใช้ต่อปี (หน่วย), Cc คือ
ต้นทุนสิ นค้าคงคลังต่อหน่วยต่อปี
2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อรภา และพงษ์เ พ็ญ [2] น าเสนอการน าเทคนิ ค การ
พยากรณ์มาใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการสั่งซื้ อพัสดุ
ด้วยวิธี ABC Analysis จากนั้นนาพัสดุในกลุ่ม A และ B เป็ น
ข้อมูลปริ มาณการใช้พสั ดุยอ้ นหลัง มาทาการพยากรณ์ พิจารณา
เลื อ กเทคนิ คการพยากรณ์ โ ดยการเปรี ย บเที ย บความแม่นยา
จากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (MSE) พบว่า ตัวแบบ
ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การพยากรณ์ ป ริ ม าณการใช้พ สั ดุ ได้แ ก่
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ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ยอดขายรายเดื อ น จ านวน 12 เดื อ น
ในการทา Test Set เป็ นข้อมูลในช่ วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2562 สาหรับการทวนสอบความถูกต้อง
3.2 กำรสร้ ำงแบบจำลองพยำกรณ์
นาข้อมูล Train Set มาสร้างแบบจาลองและวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติดว้ ยโปรแกรม Minitab
3.3 กำรเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจำลอง
พิ จ ารณาค่ าความคลาดเคลื่ อ น (Forecast Error: et) ของ
ข้อมูล Train set ด้วยค่า MAPE และ MAD ที่ต่าที่สุด
3.4 กำรทวนสอบควำมถูกต้ องของแบบจำลองพยำกรณ์
นาข้อมูล Test Set มาทาการทวนสอบแบบจาลอง พิจารณา
ด้วยค่า MAPE
3.5 กำรพิจำรณำปริมำณกำรสั่งซื้อที่ประหยัด
พิ จ ารณาระดับ ปริ มาณการสั่ ง ซื้ อ ต่ อ ครั้ ง โดยใช้ ข้อ มู ล
ค่าใช้จ่ายในการสัง่ ซื้อสิ นค้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อชิ้นต่อ
ปี และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.6 กำรนำเสนอข้ อมูลกำรพยำกรณ์ และผลลัพธ์ ของปริมำณ
กำรสั่งซื้อที่ประหยัด
นาเสนอข้อมูลแสดงการพยากรณ์ และผลลัพธ์ของปริ มาณ
การสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยัด ในรู ป แบบของรายงาน ด้วยโปรแกรม
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลยอดขายรายเดือน จานวน 12 เดือนในการทา
Test Set แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ข้อมูล Test Set
Month

Nibp Cuff

Battery

EKG

Spo2

Jan-19

230

142

137

140

Feb-19

210

125

113

140

Mar-19

220

127

179

150

Apr-19

250

108

130

130

May-19

250

156

127

120

Jun-19

150

143

172

150

Jul-19

200

127

169

150

Aug-19

190

172

150

160

Sep-19

110

150

89

140

Oct-19

110

103

90

170

Nov-19

150

114

220

150

Dec-19

110

110

166

130

4.2 ผลกำรสร้ ำงแบบจำลองพยำกรณ์
ผูว้ ิจัยได้พล็อตกราฟตามหลักการวิเคราะห์การพยาการณ์
แบบอนุ กรมเวลาของสิ นค้าทั้ง 4 รายการ แสดงตัวอย่างของ
สิ นค้า Battery ดังภาพที่ 1
Time Series Plot of Battery
200
180

Battery

160

Power BI Desktop

140
120
100

4. ผลกำรดำเนินงำนวิจัย

80
60

4.1 ผลกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลและกำรจัดกำรข้ อมูล
ส่ วนที่ 1 คือ ข้อมูลยอดขายรายเดือน จานวน 24 เดือน ใน
การทา Train Set แสดงดังตารางที่ 1

2

Nibp Cuff

Battery

EKG

Spo2

Jan-17

130

191

45

97

Feb-17

150

126

53

82

Mar-17

180

93

51

98

Apr-17

110

83

58

85

May-17

160

92

48

98

Jun-17

160

93

46

104

Jul-17

190

95

62

111

Aug-17

160

76

27

88

Sep-17

160

84

36

108

Oct-17

180

79

38

129

Nov-17

210

84

33

105

Dec-17

170

76

44

65

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Index

ภาพที่ 1: กราฟอนุกรมเวลาของสินค้า Battery
กาหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ ของการพยากรณ์ ใ นแต่ ล ะวิ ธีการ
พยากรณ์ ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กาหนดค่า MA Length 3,
6, 9, 12 ตามล าดั บ วิ ธี จ าลองปรั บ เรี ยบเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ล
กาหนดค่า α เท่ากับ 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 ตามลาดับ และ
วิ ธี จ าลองปรั บ เรี ย บแบบเอ็ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลกาลังสอง (DES)
ก าหนดค่ า α และ γ เท่ ากับ (0.02, 0.05), (0.03, 0.10), (0.04,
0.15), (0.05, 0.20) ตามลาดับ
4.3 ผลกำรเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจำลอง
จากการกาหนดค่าพารามิ เตอร์ ของการพยากรณ์ ในแต่ละ
วิธีการพยากรณ์ เมื่อได้ผลลัพธ์ค่าสถิติ ดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่

ตำรำงที่ 1 : ตัวอย่างข้อมูล Train Set
Month

4
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5 ท าการพิ จ ารณาค่ า ความผิ ด พลาด 2 ค่ า

ได้แก่ ค่า MAPE ,
MAD ซึ่ งจะเป็ นการพิจารณาผลของวิธีการพยากรณ์ ค่าใดที่ มี
ค่าความผิดพลาดต่าที่สุด

ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และ วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนน
เชี ยล (SES) จึงนาผลการพยากรณ์ที่ได้ของทั้ง 2 วิธี มาทาการ
ทวนสอบข้อ มู ล ของสิ น ค้า ทั้ง 4 รายการ โดยท าการแสดง
ตัวอย่างผลการทวนสอบของสิ นค้า Battery ดังตารางที่ 7 และ
พิ จ ารณา Forecast error จากค่ า MAPE เป็ นค่ า วัด การทวน
สอบความถูกต้องแบบจาลองการพยากรณ์

ตารางที่ 3 : พิจารณาการพยากรณ์ตามแบบวิธี MA
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)
Product

MA 3

MA 6

MA 9
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MA 12

MAPE

MAD

MAPE

MAD

MAPE

MAD

MAPE

MAD

Nibp

16.22

24.09

15.94

24.25

19.16

29.24

21.87

32.65

Battery

10.21

9.89

8.74

8.74

10.08

10.19

12.03

12.11

Product

Battery

EKG

18.88

11.65

23.91

15.57

28.45

18.28

31.48

20.41

Month

Test
Set

Forecast

Error

MAPE

Forecast

Error

MAPE

Spo2

13.95

14.73

17.14

18.00

20.00

21.12

23.64

25.54

Jan-19

142.00

118.42

23.58

0.16

105.56

36.44

0.25

Feb-19

125.00

118.42

6.58

0.05

105.56

19.44

0.15

Mar-19

127.00

118.42

8.58

0.06

105.56

21.44

0.16

Apr-19

108.00

118.42

-10.42

0.09

105.56

2.44

0.02

May-19

156.00

118.42

37.58

0.24

105.56

50.44

0.32

Jun-19

143.00

118.42

24.58

0.17

105.56

37.44

0.26

Jul-19

127.00

118.42

8.58

0.06

105.56

21.44

0.16

Aug-19

172.00

118.42

53.58

0.31

105.56

66.44

0.38

Sep-19

150.00

118.42

31.58

0.21

105.56

44.44

0.29

Oct-19

103.00

118.42

-15.42

0.14

105.56

-2.56

0.02

Nov-19

114.00

118.42

-4.42

0.03

105.56

8.44

0.07

Dec-19

110.00

118.42

-8.42

0.07

105.56

4.44

ตารางที่ 7 : ผลการทวนสอบแบบจาลองสินค้า Battery

ตารางที่ 4 : พิจารณาการพยากรณ์ตามวิธี SES
วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล (SES)
Product

α = 0.02

α = 0.03

α = 0.04

α = 0.05

MAPE

MAD

MAPE

MAD

MAPE

MAD

MAPE

MAD

Nibp

19.93

31.21

20.02

31.12

20.10

31.02

20.15

30.92

Battery

23.42

22.85

23.11

22.71

22.77

22.53

22.42

22.32

EKG

30.81

21.16

30.33

20.85

29.83

20.53

29.40

20.24

Spo2

20.11

23.34

19.90

23.00

19.69

22.66

19.49

22.34

วิธีปรับเรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลกาลังสอง (DES)
α (level) = 0.03

α (level) = 0.04

Product

α (level) = 0.05

Product
γ (trend) = 0.05

γ (trend) = 0.10

γ (trend) = 0.15

γ (trend) = 0.20

MAPE

MAD

MAPE

MAD

MAPE

MAD

MAPE

MAD

Nibp

19.63

28.47

19.82

28.70

20.06

28.97

20.37

29.33

Battery

18.65

19.68

19.19

20.22

19.95

21.03

20.74

21.94

EKG

39.11

20.38

39.65

20.63

40.20

20.95

40.62

21.28

Spo2

21.27

20.92

21.49

21.17

21.73

21.49

21.96

21.86

จากตารางที่ 3-5 เมื่ อพิ จารณาค่ าความผิ ดพลาดของวิ ธีการ
พยากรณ์ 2 ค่า ได้แก่ ค่า MAPE, MAD ที่ ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่ สุด
สองอัน ดับแรกของการพยากรณ์ ได้แ ก่ วิ ธีค่ าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่
(MA) และวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล (SES) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : พิจารณาการพยากรณ์ตามวิธี MA และวิธี SES
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล

Product
MAPE

MAD

Parameter

Nibp

15.43

23.167

MA6

Battery

8.736

8.742

MA6

EKG

18.884

11.652

MA3

Spo2

13.947

14.727

MA3

MAPE

วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล

13.25%

MAPE

0.04
17.66%

ตารางที่ 8 : พิจารณา Forecast error ค่า MAPE ของวิธีพยากรณ์ท้งั 2 วิธี

ตารางที่ 5 : พิจารณาการพยากรณ์ตามวิธี DES
α (level) = 0.02

วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

MAPE

MAD

Parameter

19.93

31.21

α = 0.02

22.416

22.316

α = 0.05

29.395

20.241

α = 0.05

19.49

22.34

α = 0.05

4.4 ผลกำรทวนสอบควำมถูกต้ องของแบบจำลองพยำกรณ์
จากการพิจารณาค่าความผิดพลาด 2 ค่า ได้แก่ ค่า MAPE,
MAD ที่ ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สองอันดับแรกของการพยากรณ์
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วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล

MAPE

MAPE

Nibp

28.50%

27.33%

Battery

13.25%

17.66%

EKG

27.58%

54.00%

Spo2

9.50%

23.58%

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาค่า MAPE เป็ นค่าวัดการทวนสอบ
ความถูกต้องของวิธีการพยากรณ์ ทั้ง 2 วิธี พบว่าวิธีค่าเฉลี่ ย
เคลื่ อ นที่ แ ละวิ ธี ป รั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ล ให้ ค่ า MAPE
ใกล้เคียงกันของทั้งสิ นค้า 4 รายการ ซึ่ งวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้
ค่า MAPE ต่ าที่ สุดของสิ นค้า จานวน 3 รายการจากสิ นค้า 4
รายการ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณานาวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็ น
ตัวแบบในการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้า
4.5 ผลกำรพิจำรณำปริมำณกำรสั่งซื้อที่ประหยัด
หลัง จากทวนสอบความถู กต้อ งของแบบจาลองและได้ตัว
แบบในการพยากรณ์ ผูว้ ิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทา
การคานวณหาค่าพารามิเตอร์ที่จาเป็ นในการใช้พิจารณาปริ มาณ
การสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยัด ได้แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า
(Ordering Cost) การค านวณต้น ทุ น การสั่ ง ซื้ อ จะคิ ด ค านวณ
เป็ นจานวนเงินต่อการสั่งซื้ อหนึ่งครั้ง และ ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาสิ นค้า(Inventory Carrying Cost)
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ทาการคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัดของสิ นค้าทั้ง
4 รายการ โดยแทนค่าพารามิ เตอร์ โดยใช้ขอ
้ มูลยอดขายที่ได้
จากการพยากรณ์ปี 2562 ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังตารางที่ 9

ตัวแบบในการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้า และนาผลการพยากรณ์
มาพิจารณาปริ มาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ซึ่งจะพิจารณา
ค่าใช้จ่าย 2 ส่ วน คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อสิ นค้า (Ordering
Cost) และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสิ นค้า (Inventory Carrying
Cost) ทาการคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้อที่ประหยัดของสิ นค้า
ทั้ง 4 รายการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับกาหนดความต้องการ
สิ นค้า หรื อปริ มาณการสั่งซื้อของแต่ละเดือน

ตารางที่ 9 : คานวณปริ มาณการสั่งซื้อที่ประหยัดจากยอดพยากรณ์
D

CO

Cc
ค่าใช้จ่าย
ในการเก็บ
สิ นค้า

EOQ
ปริ มาณ
การสั่งซื้อ
ที่ประหยัด

ค่าพารามิเตอร์

พยากรณ์
ปี 2019

ค่าใช้จ่าย
สั่งซื้อ

มูลค่า
สินค้า

Nibp

2,050.00

Battery

1,421.00

1,750.00

320.98

149.51

269,116.83

1,750.00

336.73

121.53

EKG

243,064.10

1,364.00

1,750.00

336.73

119.07

238,139.26

Spo2

1,584.00

1,750.00

415.46

115.52

346,553.58
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นาเสนอผลการพยากรณ์โดยนาวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่
ได้จากการคัดเลือกในการพยากรณ์เป็ นตัวแบบในการพยากรณ์
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ภาพที่ 2: ผลข้อมูลภาพรวมของสินค้ารายปี รายเดือน

5. สรุปกำรวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแบบจาลองที่เหมาะสม
ในการพยากรณ์ ย อดขายสิ น ค้าด้วยเทคนิ ค อนุ กรมเวลา เมื่ อ
พิจารณาจากค่า MAPE และ MAD ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สอง
อันดับแรกข ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียล จึงนาผลการพยากรณ์ ของทั้ง 2 วิธี มาทาการทวน
สอบข้อมูลและพิจารณาค่า MAPE พบว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยล ให้ค่า MAPE ใกล้เคียงกัน
ซึ่ งวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ค่า MAPE ต่าที่สุดของสิ นค้า จานวน
3 รายการจากสิ นค้า 4 รายการ จึงได้นาวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็ น
387

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

การพยากรณ์น้าท่ วมเพื่อช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณท้ ายเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์
Flood Forecasting to Warn Communication Along the Pa Sak Chonlasit Dam
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจัยนีน้ าเสนอการพยากรณ์ นา้ ท่ วมเพื่อช่ วยเหลือผู้
ประสบอุ ท กภั ย บริ เวณท้ า ยเขื่ อ นป่ าสั ก ชลสิ ท ธิ์ โดยใช้
ข้ อ มู ล น้าเขื่ อ น และน้าฝน ตั้ ง แต่ ปี 2554 ถึ ง ปี 2558 มา
เปรี ยบเทียบการพยากรณ์ ด้วยอัลกอริ ทึมโครงข่ ายประสาท
เทียม (Artificial Neural Network: ANN) และการถดถอย
แ บ บ เ ชิ ง เ ส้ น (Linear Regression: LR) จ ากนั้ น วั ด
ประสิ ทธิ ภาพด้ วยรากที่ สองของค่ าเฉลี่ ยความผิ ด พลาด
ก าลั ง สอง (Root Mean Square Error: RMSE) และค่ า
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Absolute Error : AE) ผลการ
ทดสอบพบว่ า การพยากรณ์ นา้ เขื่อนด้ วยอัลกอริ ทึม LR ให้
ค่ า RMSE เท่ ากับ 0.6431 และ AE เท่ ากับ 0.5918 ซึ่ งมีค่า
น้ อยกว่ าอัลกอริ ทึม ANN ที่ให้ ค่า RMSE เท่ ากับ 0.6805
และ AE เท่ ากั บ 0.6060 และการพยากรณ์ น้า ฝนด้ ว ย
อัลกอริ ทึม LR ค่ า RMSE เท่ ากับ 0.0006 และ AE เท่ ากับ
0.0004 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า อั ล กอริ ทึ ม ANN ที่ ใ ห้ ผลการ
พยากรณ์ ที่ มี ค่ า RMSE เท่ ากับ 0.0008 และ AE เท่ ากับ
0.0005 จากนั้ น น าข้ อ มู ล การพยากรณ์ ที่ ไ ด้ ข องน ้า เขื่ อ น
และนา้ ฝน ด้ วยอัลกอริ ทึม LR มารวมกันเพื่อนาผลลัพธ์ ที่
ได้ ไปหาค่ าความเสี่ ยงการเกิดนา้ ท่ วมกับระดับตลิ่งของแต่
ละพื ้น ที่ และรายงานผลการพยากรณ์ น้า ท่ ว ม ปริ มาณ
จานวนประชากรในแต่ ละพืน้ ที่ โดยผลการประเมินความ
พึ งพอใจของผู้ใช้ งานผ่ านโปรแกรมรายงานผลพบว่ า มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้ งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.42 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.07
คาสาคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม ถดถอยแบบเชิงเส้น
พยากรณ์น้ าท่วม

At present, Thailand is still experiencing flooding
all the time. This research is flood forecasting to warn
communication along the Pa Sak Cholasit Dam from
dam data and rainfall data in year 2011 to year 2015
used for Data Mining which are Artificial Neural
Network (ANN) and Linear Regression (LR). After
that compare algorithm performance in forecasting
gives error value which Root Mean Square Error
(RMSE) and Absolute Error (AE). From the
experiment, we found that LR algorithm forecast
results RMSE of 0.6431, AE of 0.5918 and ANN
algorithm forecast results RMSE of 0.6805, AE of 0.
6 0 6 0 in water dam data, and LR algorithm forecast
results RMSE of 0.0006 , AE of 0.0004 and ANN
algorithm forecast results RMSE of 0.0008, AE of 0.0005
in rainfall data. After that, the forecast data will be
combined to find the risk of bank level of each area
and report the flood forecast results. The amount of
population in each area. By evaluating the
satisfaction of users through the report, the results
show that with the average satisfaction of usage at a
high level whit an average of 4.42 and a standard
deviation of 0.07
Keywords: Artificial Neural Network, Linear
Regression, Flood Forecasting.
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1. บทนา
เนื่ องจากปั จจุบันปั ญหาการเกิ ดอุทกภัยหรื อน้ า ท่ ว ม
เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นคู่กบั ประเทศไทยที่มีมายาวนานมักจะ
เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นยังต้องมีการวางแผน
ในการรั บ มื อ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้นอย่า งต่อ เนื่ อ งโดยมี ส าเหตุ
หลัก ๆ ที่ทาให้เกิดน้ าท่วม คือ ธรรมชาติ มักเกิดจากฝนที่
เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะน้อง น้ าทะเลหนุน
ที่เกิดจากประกฎการณ์น้ าขึ้นน้ าลง ฝนที่ตกนอกพื้นที่การ
กัก เก็ บ ของชลประทาน ในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ า นมาตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2562 เกิดพื้นที่น้ าท่วมเฉลี่ย 10.17 ล้าน
ไร่ ต่อปี โดยที่ปี พ.ศ. 2554 ได้ถือว่าเป็ นปี ที่เกิดมหาอุทกภัย
ครั้งใหญ่ภายในรอบ 10 ปี ที่กินระยะเวลายาวนาน และกิน
พื้ น ที่ ม ากกว่ า 150 ล้า นไร่ ได้รั บ ความเสี ย หายทั้ง หมด
65 จั ง ห วั ด 684 อ าเ ภอ เ ป็ น ทั้ ง พื้ น ที่ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และที่อยูอ่ าศัย มีราษฎร์ได้รับความเดือดร้อน
มากกว่า 4 ล้านครัวเรื อน มีหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และต่ า งประเทศ เข้า ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ จะเข้า มา
สนับสนุ นการช่วยเหลือหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ วการทาระบบ
พยากรณ์น้ าท่วมที่สามารถบอกถึงสถานการณ์การเกิดน้ า
ท่ ว มล่ ว งหน้ า และยัง สามารถบอกจ านวนประชากรที่
ต้องการได้รับความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อ
การวางแผนในการช่วยเหลือ
ส าหรั บ การพยากรณ์ น้ าท่ ว มได้ มี ผู ้วิ จั ย น าเสนอ
อัลกอริ ทึมต่าง ๆ เช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial
Neural Network) ต้นไม้เอ็มไฟว์ที (Model Tree) เทคนิค
ซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี นส์ (Support Vector Machine)
สาหรั บ การพยากรณ์ ป ริ ม าณน้ า ในเขื่ อ นกิ่ ว ลม [1] การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ย (Simple Liner
Regression Analysis) ดั ช นี พื ช พ ร ร ณ (Normalized
Differential Vegetation Indices) ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม (Kmeans Clustering) เ พื่ อ พั ฒ น าแ บ บ จ าลอ ง ส าหรั บ
คาดการณ์ ป ริ ม าณน้ า ท่ า บริ เ วณลุ่ ม น้ า มู ล [2] การใช้วิ ธี
ต้นไม้ตัดสิ นใจ (Decision Tree) เพื่อการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงพื้นที่ น้ าท่วมบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา [3] แต่
ปั จจัยสาคัญอีกหนึ่งประการที่ ส่งผลต่อการเกิดน้ าท่วม คือ

ปริ มาณน้ าฝน ผูว้ ิจัยเล็งเห็นถึ งการนาข้อมูลของปริ มาณ
น้ า ฝนเข้า มาใช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ ด้ว ย และยัง เพิ่ม การนา
ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ในบริ เวณลุ่มน้ าเข้ามาเป็ นปัจจัย
ในการที่ จะช่ วยเหลื อเจ้าหน้าที่ ในการวางแผนรั บมือกับ
เหตุการณ์การเกิดน้ าท่วมได้อย่างรวดเร็ ว
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการนา
อัลกอริ ทึม โครงข่ายประสาทเทียม และการถดถอยแบบ
เชิงเส้น มาทาการเปรี ยบเทียบเพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมใน
การพยากรณ์น้ าท่วมเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยบริ เวณ
ท้ายเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวนศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ( Artificial Neural
Network: ANN)

โครงข่ า ยประสาทเที ยม คื อ แบบจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์พฒั นาเพื่อจาลองการทางานโครงข่ายประสาท
ในสมองมนุษย์ มีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู ้
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดเก็บความรู ้ ในรู ปค่ า
น้ าหนัก ค่าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
จากกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เข้ามา การประมวลผลต่ าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ นในหน่ วยประมวลผลเรี ยกว่ า โหนด โดยที่ แต่ ละ
โหนดเป็ นการจาลองคุณสมบัติมาจากเซลล์การส่ งสัญญาณ
ระหว่ างโหนดที่ เชื่ อ มต่ อ กัน โดยจะมี ฟั ง ก์ ชั น ที่ ก าหนด
สั ญญาณส่ งออกเรี ยกว่ า สั ญญาณกระตุ้น ท าหน้าที่ เป็ น
เสมือนกระบวนการทางานในเซลล์ [4] แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: เซลประสาทเทียมที่ถูกจาลอง
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2.1.2 การถดถอยเชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ย (Simple Linear

2.1.3 แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ รายงานผลด้ วยโปรแกรม

Power BI
เนื่ องจากโปรแกรม Power BI เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยใน
การแสดงรู ปแบบของการรายงานผลข้อมูลที่ใช้งานง่าย มี
รู ป แบบของการแสดงผลที่ หลากหลาย และยัง สามารถ
รองรั บข้อมูลได้หลากหลายรู ปแบบ และสามารถแสดง
ข้อ มู ล ในรู ป แบบแผนที่ ไ ด้ จึ ง ท าให้ ผู ้ด าเนิ น การวิ จัย
เลื อ กใช้ โ ปรแกรม Power BI ส าหรั บ ในส่ ว นของการ
แสดงรายงานผลข้อ มู ล การพยากรณ์ น้ าท่ ว ม ปริ มาณ
ประชากร และแผนที่แสดงระดับความเสี่ ยง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วี ร ศัก ดิ์ วรปภา และเผด็ จ [1] ได้ท าการพยากรณ์
ปริ มาณน้ าในเขื่อนกิ่วลมลม โดยใช้เทคนิคในการพยากรณ์
ทั้ ง ห ม ด 4 วิ ธี ไ ด้ แ ก่ เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
การถดถอย (RA) วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) วิธี
แบบจ าลองต้น ไม้เ อ็ม ไฟว์พี (M5P) และวิ ธีเ ทคนิ คซัพ
พอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี นส์ (SVM) ผลการวิจยั พบว่า M5P
เป็ นวิ ธี ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด รองลงมา คื อ SVM, RA และ
ANN ตามล าดั บ โดยวั ด จากค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องความ
คลาดเคลื่อนต่าที่สุด
รติพร เกตุกาญจน์ กิตติศกั ดิ์ และนิ ตยา [2] ได้ทาการ
วิจยั การพัฒนาแบบจาลองสาหรับคาดการณ์ปริ มาณน้ าท่า
บริ เวณลุ่มน้ ามูล โดยใช้เทคนิ ควิธีการพัฒนา ได้แก่ ดัชนี
ผลต่างพืชพรรณ การแบ่งกลุ่มด้วยข้อมูล อุณหภูมิ ปริ มาณ
น้ า ฝน จ านวนวัน ที่ ฝ นตก และปริ ม าณน้ า ท่ า เพื่ อ สร้ า ง
โมเดลคาดการณ์ น้ าท่ า ด้ ว ยโครงข่ า ยประสาทเที ย ม
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกลุ่มร่ วมกับพารามิเตอร์ อื่น ๆ เพื่อ
นามาสร้างโมเดลสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคาดการณ์ได้
ธิ ดาภัทร และนิ ติ [3] ได้ทาการวิจยั การวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงพื้นที่ น้ าท่วมโดยใช้แบบจาลองต้นไม้การตัด สิ นใจ
บริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยการนาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการเกิดน้ าท่วมมาพิจารณาร่ วมกับพื้นที่น้ าท่วมที่เกิดขึ้น
ในอดีต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557 จากนั้นทาการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจ าลองด้วยค่ าการจัด กลุ่ ม ความ
ถูกต้อง ค่าการจัดกลุ่มความไม่ถูกต้อง ค่าความแม่นยาของ
แบบจาลอง ค่าความระลึกของแบบจาลอง ค่าความเหวี่ยง

Regression)

การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ยเป็ นการศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัว แปร 2 ตัว คื อ ตัวแปร X และ
ตัวแปร Y โดยจะมีการหาค่าเฉลี่ยของตัวแปร Y เนื่องจาก
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่า งง่ า ยนั้น ตัว แปร X จะถู ก
กาหนดค่าไว้ก่อน และค่า Y จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปร
X จากนั้นเมื่อนาค่าของ X และ Y ไปพล๊อตบนแกน X, Y
แล้วลากเส้นเชื่ อมระหว่างจุดที่ ปรากฏเส้นกราฟที่ ได้จะ
เป็ นเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ ยของตัว
แปร X กับ ตัว แปร ซึ่ งคื อ การถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear
Regression)
Y =~ ̀+⋯ X
́

(1)

จากสมการที่ 1 ~ ̀ และ ⋯ ́ เป็ นพารามิเตอร์ ที่ไม่ทราบ
ค่าจึงจะต้องประมาณค่าโดยใช้ขอ้ มูลจากตัวอย่าง โดยวิธีที่
นิ ยมใช้ในการประมาณค่า ~ ̀ และ ⋯ ́ คือ วิธีกาลังสอง
น้อยสุ ด (The Least Squares Method) ซึ่ งจะแทนค่าด้วย
ค่า a และ b โดยที่ a คือค่าคงที่ เป็ นค่าที่เส้นกราฟถดถอย
ตัดกับแกน Y ส่วน b เป็ นความชันของเส้นกราฟ ซึ่งแสดง
ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนแปลง เรี ยก
ส่ ว น นี้ ว่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย ( Regression
Coefficient) หรื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ การพยากรณ์ [6] สมการ
ถดถอยอย่างง่ายเขียนได้ดงั นี้
Y = a + bX

NCCIT2020

(2-2)

เมื่อ
Y = ตัวแปรตาม
X = ตัวอิสระหรื อตัวแปรต้น
a = ค่าคงที่ (Constant)
b = ความชัน (Slope) ของเส้นกราฟ

สามารถเขียนเป็ นกราฟสมการเส้นตรง แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: สมการเส้นตรงการถดถอย
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ของแบบจาลอง และค่าพื้นที่โค้งจาก ROC คือ 95.21, 4.79,
0.896, 0.813, 0.853 และ 0.895 ตามล าดั บ และเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับข้อ มู ล น้ า ท่ ว มที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง พบว่ า มี ค่ าที่
ทานายถูกต้องสู งถึงร้อยละ 95
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3.2 การหาระดับความเสี่ยง
ในส่วนที่ 2 คือ ส่วนของการนาข้อมูลจากการพยากรณ์
มาทาการคานวณกับค่าระดับน้ าท่า เพื่อหาระดับความเสี่ ยง
ในการเกิดน้ าท่วมโดยมีการแบ่งระดับความเสี่ ยงออกเป็ น
5 ระดับ โดยแต่ละระดับคิดเป็ นร้อยละ 20 ของระดับน้ าสู .
สุ ดจากตะลิ่ง ดังนี้ มากที่สุด หมายถึง ระดับน้ าขั้นวิกฤต
อยูท่ ี่ร้อยละ 100 ของตะลิ่ง มาก หมายถึง ระดับน้ าค่อนข้าง
วิกฤต อยูท่ ี่ร้อยละ 80 ของตะลิ่ง ปานกลาง หมายถึง ระดับ
น้ า ปานกลาง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 60 ของตะลิ่ ง น้ อ ย หมายถึ ง
ระดับ น้ า น้ อ ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 40 ของตะลิ่ ง และน้ อ ยมาก
หมายถึ ง ระดับ น้ า น้ อ ยมาก อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 20 ของตะลิ่ ง
จากนั้นเก็บข้อมูลประจาวันเพื่อใช้สาหรับในส่วนที่ 3
3.3 การแสดงผลการายงานผ่านโปรแกรม Power BI
ในส่ วนที่ 3 คื อ ส่ วนของการน าข้ อ มู ล รายงาน
ประจาวัน และข้อมูลประชากรนาเข้าโปรแกรมรายงานผล
(Power BI) เพื่อนามาแสดงผลการพยากรณ์น้ าเขื่อน น้ าฝน
ปริ มาณประชากร และระดับความเสี่ ยงของแต่ละพื้นที่

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การพยากรณ์ น้ าท่ วมเพื่ อช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ ทกภัย
บริ เวณท้ายเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ มีกรอบแนวความคิดแสดง
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิด
จากภาพที่ 3 กรอบแนวความคิด สามารถแบ่งขั้นตอน
การดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
3.1 การพยากรณ์ข้อมูลน้าเขื่อน และน้าฝน
ในส่ วนที่ 1 คือ ส่ วนของการนาเข้าข้อมูลสาหรับใช้ใน
การพยากรณ์ ใช้หลักการในการพยากรณ์แบบ 5-4-1 โดย
5 คือ จานวนวันที่ใช้ในการพยากรณ์ 4 คือ จานวนวันทับ
ซ้อนของข้อมูลที่ ใช้ในการพยากรณ์ และ 1 คือ จานวน
วันที่ทาการพยากรณ์ค่าของน้ าเขื่อน และค่าของน้ าฝนใน
แต่ละวัน จากนั้นทาการตรวจสอบความผิดพลาดของการ
พยากรณ์ดว้ ยค่า RMSE และ AE และเก็บผลการพยากรณ์
เพื่อใช้ในส่ วนที่ 2 สาหรับค่าพารามิเตอร์ ของอัลกอริ ทึม
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ก าหนดค่ า ดัง นี้ ค่ า Training
Cycles เ ท่ ากั บ 172 ค่ า Learning Rate เ ท่ ากั บ 0.01
Momentum เท่ากับ 0.9 และ Hidden Layer เท่ากับ 1 ใน
1 Hidden ประกอบด้ ว ย Node ทั้ งหมด 6 Node และ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ของการถดถอยเชิ งเส้ น ก าหนดค่ า
Min Tolerance เท่ากับ 0.0

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนของทดสอบ
ประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ ส่วนผลการหาระดับความเสี่ ยง
ส่ วนของการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI และ
ส่วนของผลประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้งาน แสดงดังนี้
4.1 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ ข้อมูล
น้าเขื่อน และปริมาณน้าฝน
ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
อัล กอริ ทึ ม ในการพยากรณ์ ข้อ มู ล น้ า เขื่ อ น และปริ ม าณ
น้ าฝน ซึ่ งแสดงผลค่ า RMSE และค่ า AE โดยท าการ
ทดสอบข้อ มู ล จ านวน 5 ครั้ ง จากนั้น น ามาหาค่ า เฉลี่ ย
แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของ RMSE และ AE ของน้ าเขื่อน
Algorithm

RMSE

AE

ANN
LR

0.6805
0.6431

0.6059
0.5917

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของ RMSE และ AE ของน้ าฝน
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Algorithm

RMSE

AE

ANN
LR

0.0007
0.0005

0.0005
0.0003
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จากผลการทดลองสรุ ปได้ ว่ า อั ล กอริ ทึ ม LR มี
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ที่ดีกว่า ANN ซึ่ งจากตาราง
ที่ 1 พบว่ า การพยากรณ์ น้ า เขื่ อ น อัล กอริ ทึ ม LR ให้ ค่ า
RMSE เท่ า กับ 0.64 31 และ AE เท่ า กับ 0.591 7 ซึ่ ง มี ค่ า
น้อยกว่าอัลกอริ ทึม ANN ที่ให้ค่า RMSE เท่ากับ 0.6805
และ AE เท่ ากับ 0.6059 และจากตารางที่ 2 พบว่ า การ
พยากรณ์ ป ริ มาณน้ าฝน อัล กอริ ทึ ม LR ให้ ค่ า RMSE
เท่ ากับ 0.0005 และ AE เท่ ากับ 0.003 ซึ่ ง มี ค่ าน้อ ยกว่ า
อัลกอริ ทึม ANN ที่ให้ค่า RMSE เท่ากับ 0.0007 และ AE
เท่ากับ 0.0005 ตามลาดับ
4.2 ผลการหาระดับความเสี่ ยง
จากผลการหาระดับ ความเสี่ ย งจากการเปรี ย บเที ยบ
ระดับน้ าระดับน้ าท่าแสดงข้อมูลได้ดงั ตารางที่ 3
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4.3 ผลการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power Bi

จากผลการวิ จัย ผู ้วิ จัย ได้ท าการออกแบบให้ มี ก าร
แสดงผลรายงานแบ่งแยกตามลักษณะของข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
4.3.1 ส่ ว นของการแสดงผลการพยากรณ์ ข ้อ มู ล น้ า
เขื่อน และข้อมูลปริ มาณน้ าเขื่อนจริ ง โดยที่ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกวันที่เป็ นช่วงเพื่อดูผลการพยากรณ์ขอ้ มูลได้ แสดงดัง
ภาพที่ 4

ตารางที่ 3: ค่าระดับความเสี่ยง
จุดวัดระดับน้า

ระดับความเสี่ยง
1

อาเภอ
ชัยบาดาล

2
3
4
5
1
2

อาเภอวังม่วง

3
4
5
1

อาเภอ
เมืองสระบุรี

2
3
4
5
1
2

อาเภอท่าเรื อ

3
4
5
1

อาเภอ
นครหลวง

2
3
4
5

รายละเอียด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากสุด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากสุด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากสุด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากสุด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากสุด

ภาพที่ 4: รายงานผลการพยากรณ์ขอ้ มูลน้ าเขื่อน
4.3.2 ส่ วนของการแสดงผลการพยากรณ์ขอ
้ มูล น้ าฝน
และข้อมูลน้ าฝนจริ ง โดยที่ผใู ้ ช้สามารถเลือกวันที่เป็ นช่วง
เพื่อดูผลการพยากรณ์ขอ้ มูลได้ แสดงดังภาพที่ 5

ช่ วง
0 - 8.652
8.653 - 17.305
17.306 - 25.958
25.959 - 34.611
34.612 - 43.264
0 - 4.234
4.235 - 8.469
8.47 - 12.704
12.705 - 16.939
16.94 - 21.174
0 - 2.244
2.245 - 4.489
4.49 - 6.734
6.735 - 8.979

ภาพที่ 5: รายงานผลการพยากรณ์ขอ้ มูลน้ าฝน
4.3.3 ส่ วนของการแสดงผลการพยากรณ์ น้ าท่วมและ
ปริ มาณประชากรในแต่ละพื้นที่ โดยแยกออกเป็ นอายุ เพศ
ของประชากร โดยที่ผใู ้ ช้สามารถเลือกวันที่เป็ นช่วงเพื่อดู
ผลการพยากรณ์ขอ้ มูล ระดับความเสี่ ยง และพื้นที่ แสดงดัง
ภาพที่ 6

8.98 - 11.224
0 - 1.344
1.345 - 2.689
2.69 - 4.034
4.035 - 5.379
5.38 - 6.724
0 - 0.776
0.777 - 1.553
1.554 - 2.33
2.331 - 3.107
3.108 - 3.884
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ถดถอยแบบเชิงเส้น โดยผลการวิจยั พบว่า การถดถอยแบบ
เชิ ง เส้ น ให้ ค่ า ความผิ ด พลาดในการพยากรณ์ น้ อ ยกว่ า
อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้
จากการพยากรณ์ ท้ งั ของน้ าเขื่อน และน้ าฝน มาหาหาค่า
ความเสี่ ย งของการเกิ ด น้ า ท่ ว มของแต่ ล ะพื้ น ที่ โ ดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ และยังมีการนาข้อมูลประชากรที่อาศัย
อยูบ่ ริ เวณที่เป็ นจุดวัดระดับความเสี่ ยง เพื่อแสดงถึงจานวน
ประชากรที่ ต้องการได้รับความช่ วยเหลื อ โดยแยกออก
ตาม เพศ อายุ ของประชากรในพื้นที่น้ นั รวมถึงการแสดง
แผนที่ ร ะดั บ ความเสี่ ยง สามารถเลื อ กดู ข้ อ มู ล ตาม
ความต้องการจากโปรแกรมรายงานผล จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน พบว่า มี ความพึงพอใจเฉลี่ย
รวมอยู่ ใ นระดับ มาก จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การแสดง
รายงานการพยากรณ์ น้ า ท่ ว มดัง กล่ า ว สามารถบอกถึ ง
ข้อมูลปริ มาณน้ า ระดับของความเสี่ ยง จานวนประชากร
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ อี ก ทั้ง ยัง สามารถช่ ว ยในเรื่ อ งของการ
วางแผนในการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และ
เอกชน

ภาพที่ 6: รายงานผลการพยากรณ์ขอ้ มูลและปริ มาณประชากร
4.3.3 ส่ วนของการแสดงแผนที่ ร ะดับความเสี่ ย งตาม

จุ ด วัด ระดั บ น้ า ผู ้ใ ช้ ส ามารถเลื อ กวัน ที่ เ พื่ อ ดู ผ ลการ
พยากรณ์ขอ้ มูลความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของแต่ละ
พื้นที่ แสดงดังภาพที่ 7

เอกสารอ้างอิง

ภาพที่ 7: รายงานแผนที่ระดับความเสี่ยง
[1]

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ พบว่า มีความ
พึ ง พอใจเฉลี่ ย ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 แสดง
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้
2. ด้านการประมวลผลของระบบ
3. ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
เฉลี่ยรวม

Mean

S.D.

4.45

0.07

4.41

0.10

4.39

0.04

4.42

0.07
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[2]

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

[3]

วีรศักดิ์ ฟองเงิน วรปภา อารี ราษฎร์ และเผด็จ พรหมสาขา ณ
สกลนคร , “การพยากรณ์ ป ริ มาณน้ าในเขื่ อนกิ่ วลม โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล ” วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปี ที่
10 ฉบับที่ 2 หน้า พ.ศ. 2560 121-131.
รติพร จันทร์กลัน่ เกตุกาญจน์ ไชยพันธุ์ กิตติศกั ดิ์ เกิดประสพ
และนิ ต ยา เกิ ด ประสพ , “การวิ จัย การพัฒ นาแบบจ าลอง
สาหรับคาดการณ์ปริ มาณน้ าท่าบริ เวณลุ่มน้ ามูล” วารสารวิชา
กรและงานวิ จัย มทร.พระนคร สาขาวิ ทยาศาสตร์ ปี ที่ 11
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 หน้า 37-47.
ธิดาภัทร อนุชาญ นิติ เอี่ยมชื่น, “การวิเคราะห์ความเสี่ ยงพื้นที่
น้ าท่วมโดยใช้แบบจาลองต้นไม้การตัดสิ นใจ บริ เวณลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ” วารสารวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ที่ 37 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า
98-107.

5. สรุป

[4]

งานวิจยั นี้นาเสนอการพยากรณ์น้ าท่วมเพื่อช่วยเหลือผู ้
ประสบอุทกภัยบริ เวณท้ายเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ โดยการนา
ข้อ มู ล น้ า เขื่ อ น และข้อ มู ล น้ า ฝน น ามาเปรี ย บเที ย บการ
พยากรณ์ดว้ ยอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียม และการ

[6]
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ศุภโชค แวงสว่าง, “การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม
กับงานทางด้านการเกษตร ” วารสารวิ ช าการพระจอมเกล้ า
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ระบบบันทึกเวลาแบบใหม่ โดยใช้ LBPH ที่มีประสิทธิภาพ
New time attendance system using effective LBPH
นนทิวัชร พึ่งนุสนธิ์ (Nonthiwat Puengnuson)1
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บทคัดย่อ

the identity of employees. The fingerprint scanning

การบันทึ กเวลาเข้ างานของพนักงานตามองค์ กรมีการ
นาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ งานอย่ างแพร่ หลายเป็ นเวลาหลายปี
โดยบางองค์ ก รก็มี ก ารน าเทคโนโลยี ส แกนลายนิ ้ ว มื อ
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถยื น ยั น ตั ว ตนพนั ก งาน ซึ่ ง เทคโนโลยี
สแกนลายนิ ้ วมื อ ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ างสู ง ในอดี ต และ
ปั จจุบัน
ปั จจุ บั น ได้ มี เ ท คโน โลยี ก ารรู้ จ าใบ ห น้ าเข้ ามา
ประยุก ต์ ใ ช้ ในองค์ กรหลายๆแห่ ง แต่ เทคโนโลยี จ ดจ า
ใบหน้ าในบางอัลกอริ ทึมยังมีความแม่ นยาไม่ มากพอ
ดังนั้นบทความนีจ้ ึ งได้ นาเสนอเทคนิคการรู้ จาใบหน้ า
แบบใหม่ สาหรั บการบันทึ กเวลาเข้ างานของพนักงาน เพื่อ
ปรั บ ปรุ งปั ญ หาการรู้ จาใบหน้ าที่ ไม่ แม่ น ยา โดยมี ความ
แม่ นย ามากยิ่ ง ขึ ้ น วิ ธี ก ารนี ้ ใ ช้ การปรั บปรุ ง เพิ่ มเติ ม
ผสมผสานอัล กอริ ทึ ม ที่ มี อยู่ เพื่ อ ค้ น หาความแม่ น ยาที่ ดี
ที่ สุ ด โดยน าภาพพนั ก งานมาปรั บ ปรุ งก่ อ นที่ จ ะน าไป
ประมวลผลในการค้ นหาระบุบุคคล และนาผลลัพธ์ ที่ได้
จากการระบุตัวตนมาเข้ ากระบวนการหาผลลัพธ์ ที่ถูกต้ อง
เทคนิ คที่ได้ นาเสนอในบทความนีส้ ามารถตอบโจทย์
เพิ่ ม ค วาม แ ม่ น ย าให้ อั ล ก อ ริ ทึ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการระบุ ตั วตนได้ ดี ยิ่งขึ ้น ด้ วยอั ล กอริ ทึ ม
ทั่วไปกับกระบวนการที่ปรั งปรุ งขึน้ มาทดสอบ
คาสาคัญ: การจาใบหน้า การค้นหาใบหน้า
การประมวลผลภาพ

technology is highly popular in the past and present.
Nowadays, face recognition technology is
applied to many organizations. Therefore helping
many organizations save money But the main
disadvantage is that face recognition technology in
some algorithms is not accurate enough.
Therefore, this paper proposes a new face
recognition

technique

for

checking

employee

attendance. To improve accuracy of face recognition
can save more costs and be more accurate. This
method uses additional improvements to integrate
the existing algorithm. To find the best precision By
taking pictures of employees for improvement before
being processed in the search to identify people and
taking the results obtained from identification into
the process for accurate results
The techniques presented in this paper can
answer the questions, increase the accuracy of the
existing algorithm, and improve the identification
efficiency. With general algorithms and improved
processes.
Keywords: face recognition, face detection, image
processing.

1. บทนา

ในปัจจุบนั นี้ระบบจดจาใบหน้าได้กลายเป็ นสิ่ งที่
น่ าสนใจในแวดวงกลุ่ มนักวิจัย ซึ่ งหลายครั้งนักวิจัยใน
สาขาได้ท าการทดลองด้วยเทคนิ ค ต่าง ๆ แล้วพบเจอกับ
ปั ญ หาในการรู ้ จาใบหน้าหลายอย่าง โดยนักวิจัยในด้าน
การจดจารู ปแบบใบหน้าได้เสนอวิธีแก้ปัญหามากมายเพื่อ
ลดปั ญ หาดังกล่ าวที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ

Abstract
Time attendance of employees is in use various
organizations. Technology has been widely used for
many years. Some organizations have adopted the
fingerprint scanner technology in order to confirm
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ความแม่นยาให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับตรวจการ
เข้าออกงานของพนักงานมีความสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่าง
มาก ไม่ ว่าจะเป็ นการรู ้ จาใบหน้า , การสแกนลายนิ้ วมื อ ,
การบันทึ กเวลาจากการตอกบัตร ซึ่ งการรู ้จาใบหน้าหรื อ
การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ แน่นอนว่าต้องการความ
แม่นยาในการตรวจจับที่ถูกต้อง
ปั ญ หาส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการรู ้ จ าใบหน้ า คื อ
ความแม่นยาในการตรวจจับใบหน้าด้วยอัลกอริ ทึม LBPH
(Local Binary Patterns Histograms) ที่ ว่ าเป็ น ห นึ่ ง ใ น
อัล กอริ ทึ ม ของ OpenCV[1] สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความแม่นยาได้มกาขึ้น ทั้งนี้ จึงได้เกิดงานวิจยั มากมายที่
พ ยายาม พั ฒ น าต่ อ ยอ ด ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของการตรวจจับใบหน้าด้วยอัลกอริ ทึมนี้อยู่
ด้วยเหตุผลนี้ เองทาให้เกิดการศึ กษาและพัฒนา
กระบวนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ก ารรู ้ จ าใบหน้ าด้ว ย
LBPH มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น

NCCIT2020

ภาพที่ 1 : Face landmarks
3) หลังจากนั้น จะน าข้อ มู ล จากข้อ 1 และ 2 ไปผ่ าน
กระบวนการเข้ารหัสด้วยอัล กอริ ทึ ม แล้วเอาค่าที่ ไ ด้ไ ป
เปรี ยบเทียบกับรู ปถ่ายว่ามีความใกล้เคียงกับรู ปไหนที่สุด
จากนั้นจะตอบได้ว่าคือบุคคลไหนดังภาพที่ 2

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

2.1 หลักการทางานของระบบรู้จาใบหน้ า
ระบบรู ้ จ าใบหน้ า (Face Recognition) เป็ นการรู ้ จ า
ใบหน้ าโดยการเปรี ย บเที ย บใบหน้ าบุ ค คลที่ ส นใจกับ
ฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่ ในแต่ละอัลกอริ ทึมในการสร้าง
แม่แบบและขั้นตอนการเปรี ยบเทียบนั้นอาจแตกต่างกันไป
แต่ ก ระบวนการหลั ก และขั้ นตอนโดยรวมพื้ นฐาน
เหมือนกันอยู่ ซึ่ งโดยทัว่ ไประบบรู ้จาใบหน้าจะประกอบ
ไปด้ว ย 2 ขั้น ตอนหลัก คื อ การตรวจจับ ใบหน้ า (Face
Detection) กับ การรู ้จาใบหน้า (Face Recognition)
สาหรับการทางานของการรู ้จาใบหน้า มีกระบวนการ
ง่ายๆ
1) ตรวจจับใบหน้าโดยนาแต่ส่วนของใบหน้าจากรู ปที่
เราสนใจ
2) ตรวจจับหรื อสกัดจุดที่ สาคัญ ต่าง ๆ จุดสังเกตบน
ใบหน้าเป็ นชุดของจุดที่หาได้ง่ายบนใบหน้าเช่นรู ม่านตา
หรื อปลายจมูก โดยค่าเริ่ มต้นมี จุดสังเกตที่ กาหนดไว้ 27
จุด ภาพที่ 1 ต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง 27 จุด ทั้งหมด

ภาพที่ 2 : การทางาน FaceRecognition
2.2 OpenCV
OpenCV (Open Source Computer Vision) เป็ น
computer vision library ที่เริ่ มเปิ ดใช้ในปี 1999 โดย บริ ษทั
Intel โดยเป็ น cross-platform library ที่มุ่งเน้นไปที่การ
ประมวลผลภาพแบบ real-time และเป็ น computer vision
algorithms ที่เปิ ดให้ใช้ฟรี
2.3 Eigenfaces
ปี พ.ศ. 2530 Sirovich และ Kirby พัฒ นา Eigenface
ให้เป็ นที่รู้จกั โดยเรี ยกชุ ดเวกเตอร์ ที่ใช้ในการระบุตวั ตน
ด้วยใบหน้าของมนุ ษย์ว่า Eigenface หรื ออีกอย่างหนึ่ งว่า
เป็ นชื่ อเรี ยกเซตของ Eigen Vector จากกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์และสถิติของใบหน้าที่หลากหลาย
ยกตัวอย่างการเปรี ยบเทียบใบหน้า ดังภาพที่ 3
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คานวนค่ าการกระจายตัวระหว่างกลุ่ ม 𝑆𝐵 และค่าการ
กระจายตัวภายในกลุ่ม 𝑆𝑊 ด้วย
เมตริ กซ์การกระจาย 𝑆𝐵 และ 𝑆𝑊 คานวณได้ดงั นี้

โดย 𝑐 คือจานวนกลุ่ม
𝑁𝑖 คือจานวนภาพของข้อมูลกลุ่ม 𝑖
𝝁𝑖 คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่ม 𝑖
𝝁 คือค่าเฉลี่ยของทุกข้อมูล
𝒙𝑗 คือเวกเตอร์ขนาด 𝑝 × 𝑞 ที่อยูใ่ นกลุ่ม 𝑖
2.5 Local Binary Patterns Histograms [4],[5],[6]
LBPH (Local Binary Patterns Histograms) เ ป็ น
เทคนิ คการระบุตวั ตน โดยนาค่า LBP ที่ คานวณได้มาทา
Histogram สาหรับการระบุลกั ษณะพิเศษในใบหน้า
LBPH (Local Binary Patterns Histograms) นั้ นมี ก าร
ท างานโดยการแบ่ ง ภาพออกขนาด 3x3 พิ ก เซล คื อ การ
ทางานโดยบล็อกของ 3x3 พิกเซล พิกเซลที่ อยู่ตรงกลาง
นั้นถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับเพื่อนบ้าน และทาการคานวณ
ค่าไบนารี่ ค วามยาว 8 บิ ท จากค่าสี เทาของแต่ ละพิ กเซล
โดยใช้ค่าสี เทาของพิกเซลตรงกลางเป็ นค่า threshold หาก
ค่าสี ของพิกเซลนั้นมีค่าสู งกว่าพิกเซลตรงกลาง จะแทนบิท
นั้นด้วยค่า 1 ถ้าน้อยกว่า จะแทนค่าบิ ทนั้นด้วย 0 แล้วนา
ค่าไบนารี่ ที่ได้จากทุกๆส่ วนมากทาการสร้างเป็ นเวกเตอร์
เพื่อแทนใบหน้านั้นต่อไป จากการใช้ค่าไบนารี นี่เองที่ทา
ให้ อั ล กอริ ทึ ม นี้ มี จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ส าม ารถ ท น ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงระดับของแสงในภาพได้ดี เพราะไม่ว่าภาพจะ
มืดหรื อสว่างเท่าใด หากจุดกาเนิดแสงเป็ นจุดเดียวกัน ก็จะ
สามารถสร้ างเวกเตอร์ ที่ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกัน ได้นั่น เอง
และแสดงเป็ น Histograms ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6

ภาพที่ 3 : ตัวอย่างของใบหน้า Eigenface
ขั้นตอนการสร้าง Eigenface
1) จั ด เต รี ยม ภ าพ ส าห รั บ ก าร ท ด ส อ บ ที่
หลากหลาย
2) ค านวณหาหน้ าลัก ษณะเฉพาะ หรื อ eigen
Vector
3) นาภาพระดับเทามาแปลงเป็ นเวกเตอร์ เพื่อหา
ค่าลักษณะเฉพาะและนาค่าลักษณะเฉพาะของตัวอย่างภาพ
หน้าบุคคล
4) นาฟั งก์ชันเกาส์เซี ยน (Gaussian function) มา
ประมาณกลุ่ ม การกระจายของค่ าเฉลี่ ย กลุ่ ม ตัวอย่าง ดัง
แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : การกระจายตัวของข้อมูลตัวอย่าง
2.4 Fisherfaces [3]
เป็ นวิ ธี วิเคราะห์ ภ าพเชิ ง เส้ น โดยวิ ธี ว ัด หลายวิ ธี ใ น
ปัญหาการแยกหมวดหมู่ แบ่งการทางาน เป็ น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนการประมวลผลก่อน เป็ นการนาชุดภาพข้อมูล
สาหรับการรู ้จามาทาการแบ่งกลุ่มก่อนหาลักษณะเด่น โดย
ภาพที่มาจากบุคคลเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จากนั้น

ภาพที่ 5 : ตัวอย่างการคานวณของ Local Binary Pattern
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ภาพที่ 6 : Histogram
2.6 Attendance monitoring system with face
recognition technologies [3] งานวิ จัย นี้ กล่ า วถึ ง ปั ญ หา
สาหรับผูส้ อนที่ยาวนานสาหรับการตรวจสอบการเข้าเรี ยน
ของนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้ งานวิ จัย ดัง กล่ า วได้ท าการทดสอบ
อั ล กอริ ทึ มจากเท คนิ คที่ เป็ น ที่ นิ ยม 3 เท คนิ ค คื อ
Eigenface recognition เทคนิค,Fisherface recognition และ
Local Binary Pattern Histograms (LBPH) recognition
เพื่อนาไปใช้ใน ระบบที่เขาได้พฒั นา
สรุ ป งานวิ จัย นี้ ท าการทดลองความสามารถของ 3
เทคนิ ค แล้วเขาพบว่ า LBPH recognition มี ค วามถู ก ต้อ ง
มากที่สุดสู งสุ ดถึง 94.21%
ข้อดีของงานวิจยั คือ การทดลอง 3 เทคนิคที่เป็ นที่นิยม
และนาไปประยุกต์ใช้ในระบบของเขาได้
2.7 IBAtS - Image Based Attendance System: A
Low Cost Solution to Record Student Attendance in a
Classroom [5] งานวิจยั นี้ กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาต้นทุน
ในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่ งวิธีที่เขา
นาเสนอประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
1) รับภาพ 2) ตรวจจับใบหน้า
3) การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม 4) การตรวจสอบการเข้า
ร่ วม โดยเขาตั้งชื่อโซลูชนั นี้ว่า IBAtS
สรุ ป งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นเพียงการบ่งบอกถึ งการน า
เทคโนโลยีรู้จาใบหน้าเข้ามาใช้งานเพื่อลดต้นทุนและลด
ภาระงานของอาจารย์เท่านั้น
2.8 Facial Based Attendance Monitoring System
Using Discriminative Robust Local Binary Pattern [6]
งานวิจยั นี้ กล่าวถึงการนาเทคโนโลยีจดจาใบหน้ามาใช้ใน
การจดจ านั ก เรี ย น ซึ่ งในงานวิ จัย นี้ มี ก ารใช้ อ ัล กอริ ทึ ม
DRLBP และเขาได้บ อกว่ าเขาเลื อ กใช้ face recognition
เพราะ อุ ป กรณ์ finger print และ Iris มี ราคาแพงกว่า ซึ่ ง
อัลกอริ ทึม DRLBP ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 : ภาพรวมของโครงสร้างระบบ
สรุ ป งานวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่านา RLBP และ DLBP มาทา
สมการใหม่ทาให้เกิด DRLBP ที่มีความแม่นยา 95%
ข้อดีของงานวิจยั คือ มี การนาอัลกอริ ทึม 2 ตัวมาผสม
กันจนทาให้เกิดกระบวนการใหม่

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ภาพรวมของเทคนิคที่นาเสนอ
บทความนี้ ได้น าเสนอแนวคิ ด ของการพัฒ นาระบบ
บั น ทึ ก เวลาการเข้ า ออกงานของพนั ก งานโดยการน า
อัลกอริ ทึม LBPH มาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของ LBPH โดยผู ้ วิ จั ย IEEFLBPH (increase efficiency
Eigen Fisher LBPH) โดยเทคนิ คที่ น าเสนอคื อ การน า
LBPH มาเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพโดยการปรั บ ภาพขาเข้าและ
จั ด ก ารกั บ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ได้ จ าก LBPH พ ร้ อ ม ทั้ งเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ LBPH โดยการน า Eigenface, Fisherface
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรู ้จาที่ ถูกต้องมากขึ้น
ทั้งนี้ระยะเวลาในการทางานของกระบวนการจะเพิ่มขึ้นแต่
ได้ม าซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพที่ ร ะบุ ตัว บุ ค คลได้อ ย่างแม่ น ย า
เทคนิคดังกล่าวสามารถแสดงขั้นตอนได้ดงั นี้
- นาภาพบุคคลเข้ามา
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- จัดการกับภาพที่ได้รับมา
- สกัดเอาแต่ใบหน้าเอาสิ่ งที่ไม่สนใจออกไป
- นาเข้าสู่กระบวนการตรวจจับบุคคลโดยใช้
อัลกอริ ทึม IEEFLBPH
- ค่าที่ได้จากผลลัพธ์ของอัลกอริ ทึมจะระบุได้ว่า
เป็ นบุคคลใดในฐานข้อมูล
3.2 ขั้นตอนการทางานของเทคนิคที่นาเสนอ
1) การปรับขนาดของรู ปภาพโดยใช้สมการ
I’ = f(I)
โดยที่ I คื อรู ป ภาพที่ น าเข้ามามี ข นาดเท่ ากับ 1280 ×
720 พิกเซล
I’ คือ รู ปภาพที่มีขนาดเท่ากับ 780 × 520 พิกเซล
ส่วน f() คือ ฟังก์ชนั สาหรับการปรับขนาดรู ปภาพจาก
1280 × 720 พิกเซล เป็ น 780 × 520 พิกเซล ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 10 : แสดงการตรวจสอบด้วยอัลกอริ ทึม IEEFLBPH
จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่ามีการนาการตรวจสอบด้วย
Eigenface, Fisherface, LBPH มาผสมผสานกัน ซึ่งการ
ทางานจะมีการส่งต่อข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการระบุดว้ ย
อัลกอริ ทึมแต่ละตัวนั้น มาตรวจสอบว่า ถ้าเป็ นบุคคลนั้น
จริ งๆด้วยสาม อัลกอริ ทึม ระบบก็จะสามารถระบุได้ว่าเป็ น
บุคคลไหน ซี่งจะทาให้เกิดความแม่นยามากขึ้น

ภาพที่ 8 : แสดงตัวอย่างการปรับขนาดของรู ปภาพ
2) ขั้นตอนการตรวจจับเอาเฉพาะใบหน้า
ขั้นตอนนี้จะเป็ นการตัดภาพส่ วนที่ไม่จาเป็ นออกและ
เอาเฉพาะใบหน้าที่เราสนใจ ดังภาพที่ 9

4. ผลการดาเนินงาน
จากภาพที่ 11 แสดงให้เห็นถึง data set ที่มีการเก็บไว้
เพื่อให้แต่ละอัลกอริ ทึมได้เรี ยนรู ้และจดจา

ภาพที่ 9 : แสดงตัวอย่างการตรวจจับเอาเฉพาะภาพใบหน้า
3) ขั้นตอนทดสอบและขั้นตอนการตรวจสอบใบหน้า
ขั้ นตอนนี้ เป็ นการตรวจสอบใบหน้ า ว่ า ตรงกั บ
ฐานข้อมูลใบหน้าหรื อไม่ โดยจะมีการนาอัลกอริ ทึมที่ไ ด้
พัฒนาต่อยอดมาใช้ ซึ่ งชื่ อว่า “IEEFLBPH” วิธีการจะเป็ น
ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 11 : Data Set
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อัลกอริ ทึม IEEFLBPH มีความแม่นยาไม่ระบุบุคคลผิดพลาด
ถึง 95%
แนวทางในอนาคตคือ จะท าการทดสอบระบบจดจา
ใบหน้ า กับ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ต่ าง ๆกั น และจะน าสิ่ ง ที่ ไ ด้
ทดสอบนี้ไปพัฒนาให้สามารถใช้กบั ระบบการระบุตวั ตน
ของพนั ก งานหรื อตรวจสอบใบหน้ า อาชญากรให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพดีข้ นึ โดยอาจนาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยใน
การเรี ยนรู ้ กรณี ที่มีฐานข้อมูลใบหน้าจานวนมากขึ้น

ภาพที่ 12 : แสดงตัวอย่างการตรวจสอบใบหน้าด้วย IEEFLBPH
จากการดาเนิ นการทดสอบแล้ว ดังภาพที่ 12 แสดงให้
เห็ นถึ ง ห น้ า ตาของการท ดสอบระบุ ตั ว บุ ค คลด้ ว ย
อัลกอริ ทึม IEEFLBPH ซึ่ งจานวนใบหน้าสาหรับทดสอบ
22 คน คนละ 50 ใบหน้า โดยทดสอบด้วยแต่ละอัลกอริ ทึม
ได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และมี ผลลัพธ์ตาม
ตารางที่ 1
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การรู้จาอารมณ์บนใบหน้ าด้วยการประมวลผลภาพและการเรียนรู้เครื่ องจักร
Emotional recognition systems with image processing and machine learning
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บทคัดย่อ

(called KPMLP). The results have been evaluated
against MLP, SVM, and KNN. The results showed that
the average emotional data classification of KPMLP
is 67.74%, which is more accurate than MLP 2.80%,
SVM 0.75%, and KNN 0.96% respectively.

ในปั จ จุ บั น มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ งานการรู้ จ าใบหน้ าที่
หลากหลายและด้ วยเทคนิ ควิ ธีต่าง ๆ ถูกปรั บปรุ งขึ ้นมา
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการรู้ จ า อย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงมี
ข้ อจากัดต่ าง ๆ และหนึ่งในนั้นที่สาคัญก็คือการรู้ จาใบหน้ า
ที่มีอารมณ์ หรื อความรู้ สึ ก ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึ งนาเสนอการ
วิเคราะห์ การรู้ จาประเภทนี ้ โดยอ้ างอังกับ ฐานข้ อมูล FRE
2013 โดยมี 5 อารมณ์ ได้ แ ก่ มี ค วามสุ ข , เศร้ า, รั ง เกี ย จ,
โกรธ และ ประหลาดใจ โดยผ่ านขั้ น ตอนการตรวจจั บ
ใบหน้ า ของ Haar-Like Feature แล้ ว จากนั้ น เพิ่ ม Facial
Key-Points บนใบหน้ า แล้ วจึ งสกัดคุณลักษณะพิ เศษด้ วย
วิธีการ SIFT ผลที่ได้ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยเครื่ องจักร
MLP (หรื อเรี ยกรวมว่ า KPMLP) งานวิ จั ย นี ้ ท ดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพเที ย บกั บ MLP, SVM และ KNN โดยผล
การศึกษาพบว่ าการจาแนกข้ อมูลอารมณ์ โดยเฉลี่ย KPMLP
มีประสิ ทธิ ภาพ 67.74% ซึ่ งมีความแม่ นยามากกว่ า MLP
2.80 %, SVM 0.75% และ KNN 0.96% ตามลาดับ
คาสาคัญ: การรู ้จาอารมณ์บนใบหน้า,การค้นหาใบหน้า
และ การเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องจักร

Keywords: facial expressions, face detection and
machine learning

1. บทนา
เทคนิ ค การรู ้ จา [1] เป็ นงานศึ กษาวิ จัย ที่ ได้รับ ความ
นิ ยมในระบบปั ญญาประดิษฐ์ โดยทัว่ ไประบบรู ้จาได้ถูก
นาไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น การรู ้จา
ใบหน้า, การรู ้จาลักษณะท่าทาง และการรู ้จาลายเซ็น เป็ น
ต้น ซึ่ งระบบนี้ ทางานด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึ งมี ค วาม
รวดเร็ วในการทางานและสามารถท างานได้ต ลอดเวลา
เช่ น ตรวจจั บ ใบหน้ า เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตน และระบบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่สั่งการด้วยท่าทาง
อย่างไรก็ต ามการรู ้ จายังคงมี ข้อ จากัดที่ หลากหลาย
เช่น การหันข้างหรื อการมีสิ่งที่บดบังใบหน้า และปั ญหา
หนึ่ ง ที่ สาคัญ ก็คือ ความรู ้ สึกหรื อ อารมณ์ เช่ น ความพึ ง
พอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งในงานวิ จั ย ปั จ จุ บั น ได้
นาเสนอการตรวจจับอารมณ์บนใบหน้า [2-5]
ดังนั้นงานวิจยั นี้มุ่งเน้นการปรับปรุ งความแม่นยาบน
ใบหน้ า ที่ มี ค วามรู ้ สึ ก แตกต่ า งกัน โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
วิ ธี การประมวลผลภาพ ร่ วมกั บ เทคนิ ค การเรี ยนรู ้
เครื่ องจักรเพื่อช่วยในการตรวจสอบอารมณ์บนใบหน้าโดย
มี ก ระบวนการ 3 ขั้น ตอน 1) ค้น หาใบหน้ า ด้ว ยวิ ธี ก าร
Haar-Like Feature 2) การหาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีการ
SIFT แล้วจากนั้นจึงใช้ 3) การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร MLP

Abstract
Currently, there are a variety of face recognition
applications and techniques used to improve
recognition; however, there are still limitations, and
one of them is emotional fact recognition. Thus, this
research presents an analysis of this recognition over
FRE 2013 dataset which contains all 5 emotions,
namely, happy, sad, disgusting, angry, and surprised.
through Haar-Like Feature face detection procedure,
then adding Facial Key-points to the face and
extracting special features with SIFT, which the result
will be fed into machine learning process, i.e., MLP,
400

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

เพื่ อ ท าการเรี ย นรู ้ ข องใบหน้า ในการจัด หมวดหมู่ ข อง
อารมณ์ โดยอารมณ์ ที่ เ ข้ามาใช้ท ดสอบประกอบด้วย มี
ความสุ ข, เศร้า, รังเกียจ, โกรธ และ ประหลาดใจ
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คุณลักษณะพิเศษในการคานวณรู ปภาพจะใช้ Convolution
โดยใช้ Gaussian Kernel ในการคานวณดังสมการที่ (1)
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) 𝑥 1(𝑥, 𝑦)
(1)
โดยที่ 1(𝑥, 𝑦) คือค่าความสว่างของแต่ ละพิ กเซล ณ
ตาแหน่ ง 𝑥, 𝑦 ของรู ปภาพ และ 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) คือ Gaussian
Kernel โดยก าหนดให้ σ เป็ นขนาดความกว้ า งของ
Gaussian Kernel
2.3 วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร
ในงานวิจยั นี้มีการทดสอบ 3 วิธีการดังนี้คือ
• Multi-Layer Perceptron [7] เ ป็ น โ ม เ ด ล ท า ง
คอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการ
ค านวณแบบคอนเนคชันนิ สต์ (Connectionist) โดย
ส่ วนประกอบของ Neural Network (NN) นั้นจะมี 4
ส่ วนได้แก่ 1) Neurons เป็ นโครงข่ายประสาทเที ย ม
โดยจะมีการรับค่า Layer และส่งค่าไปยัง Layer ถัดไป
2) Input Layer มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ ข้ อ มู ล เข้ า มาใน
โครงข่ายประสาทโดย Input Layer จะมีเพียงชั้นเดียว
เท่านั้น และมีหน้าส่ งข้อมูลไปยังชั้นถัดไป 3) Hidden
Layer มี หน้าที่ รับข้อมูลจาก Layer ก่ อนหน้า โดยที่
Hidden Layer สามารถมี จ านวนมากกว่ า 1 ได้ และ
โดยพื้ น ฐาน หากต้อ งการความแม่ น ย าที่ ม ากขึ้ น
สามารถเพิ่มจานวนชั้นของ Hidden Layer และจานวน
Neurons ให้มากขึ้นก็สามารถช่ วยแก้ขอ้ ผิดพลาดได้
4) Output Layer เป็ น Layer ที่อยู่ทา้ ยสุ ดรอรับค่าจาก
Hidden Layer โดยในชั้น Output นั้น แต่ ล ะ Neurons
จะมีค่าน้ าหนักของคลาสอยู่
การพัฒนา MLP ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา
XOR problem นั้น คื อ การเพิ่ ม Hidden Layer เข้า ไป
และมี Output Layer เชื่ อ มติ ด กั น โดยปกติ Neural
Network เราจะเรี ยกว่า Feed Forward / Forward Pass
คือการไปข้างหน้า โดยปกติแล้ว NN จะรับข้อมูลจาก
Input Layer ด้วยการสร้ า งน้ า หนัก แล้ว ประมวลผล
ผ่ า น Hidden Layer ออกที่ Output โดยจะท าให้
ย้อ นกลับ จาก Output กลับ มาที่ Input โดยในแต่ ล่ ะ
ครั้งจะทาการปรับค่าน้ าหนักในแต่ละเส้นอีกครั้งโดย
ดูจาก Error/Cost ที่เกิดขึ้นในแต่ละ Neurons

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การค้นหาใบหน้ าด้ วยวิธีการ Haar-like feature [6]
การค้นหาใบหน้าของรู ปภาพด้วย Sub-Window ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีส่วนสี ดาและสี ขาวใช้ในการ
หาความเข้มของแสงระหว่างพื้นที่ที่เป็ นสี ดาและสี ขาวโดย
ทาการตรวจจับใบหน้า หลาย ๆ ครั้ งบนภาพเดิ ม ซึ่ งเป็ น
เทคนิ ค ของ Haar-Like Feature ของ Viola-Jones แต่ ด้วย
ผลลัพ ธ์ ข อง Sub-Window จ านวนมากยัง คงเป็ นลบ ซึ่ ง
ปั ญหานี้ แก้ได้โดยใช้การปฏิเสธสิ่ งที่ ไม่ใช่ ใบหน้า แทน
การค้นหาใบหน้าเพราะการตัดสิ นใจว่าบริ เวณใด ๆ ไม่ใช่
ใบหน้ า นั้ น ท าได้เ ร็ ว กว่ า การค้น หาใบหน้ า เมื่ อ SubWindow ถูกจัดประเภทเป็ น ไม่ใช่ใบหน้า (Non-Face) จะ
ถูกตัดทิ้งทันที แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า Sub-Window นั้น
ถูกจาแนกว่าเป็ น มี โอกาสเป็ นใบหน้า (Maybe-Face) จะ
ถูกส่งต่อไปยัง Classifier ตัวถัดไปตามลาดับ
2.2 การหาคุณลักษณะพิเศษของใบหน้ า
โดยใช้ วิ ธี การ Scale-Invariant Features Transform
(SIFT) [5] เป็ นวิธีการคานวณหาจุดสาคัญ (Key point) จาก
รู ปภาพทั้ ง ภาพ จากนั้ นน าจุ ด Key point แต่ ล ะจุ ด มา
คานวณหาคุณลักษณะพิเศษ โดยมีท้ งั สิ้ น 128 จานวน ซึ่ ง
คานวณได้จากการนาพื้นที่บริ เวณรอบ ๆ จุด Key point มา
แบ่งออกเป็ น 4x4 พื้นที่ (Block) เท่าๆ กัน และนาแต่ ล ะ
Block ไปค านวณหา Gradient Magnitude และ Gradient
Orientation จากนั้ นค่ า ของ Gradient Orientation จะถู ก
จัด เก็บ ใน Orientation Bin ที่ กาหนดให้มี ขนาดเท่ากับ 8
ช่อง (Bin) ค่าที่คานวณได้จาก Key point จานวน 1 จุดจะมี
ขนาดเท่ า กับ 128 จ านวน (4x4x8) ดัง นั้น หากรู ป ภาพมี
จานวน Key point ทั้งหมด 4 จุดก็จะมีท้ งั สิ้ น 512 จานวน
ทั้ง นี้ การค านวณจุ ด Key point ในแต่ ล่ ะ รู ป มี ข นาดไม่
เท่ากันจึงได้แบ่งภาพออกเป็ นพื้นที่ยอ่ ย ซึ่งเรี ยกว่า Block มี
ขนาด (N x N) และน าแต่ ล่ ะ บล็อคไปนาคานวณเพื่อหา
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• Support Vector Machine [8] เป็ นตัวจาแนกเชิงเส้น
( Linear Classifier) แ บ บ 2 ค ล า ส ข้ อ ดี คื อ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อมูลที่มีมิติจานวนมาก
ได้ โดยการกาหนดเส้นไฮเปอร์ แพลนแบ่งระยะห่ าง
ระหว่ างจุ ดที่ ไ กลที่ สุดกับข้อ มู ลที่ เราน ามาฝึ กสอน
โดยการหาเส้นไฮเปอร์ เพลนจะใช้ระยะห่างของขอบ
สู งสุ ด (Maximum Margin) จากระยะของข้อมูลทั้ง 2
คลาสโดยมี เ ส้ น Support Vector ที่ อ ยู่ ห่ า งจากเส้ น
ไฮเปอร์ เพลน ซึ่ งเป็ นเส้นบอกให้ทราบว่าส่ วนถัดไป
เป็ นข้ อ มู ล ของ Support Vector จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นเส้ น
ไฮเปอร์ เพลนที่ ดีที่สุด จากสมการที่ (2) เพื่อหาการ
แ บ่ ง ข้ อ มู ล อ อ ก จ า ก กั น ห รื อ เ รี ย ก ว่ า Optimal
Separating Hyperplane โดยจะมี พ ารามิ เ ตอร์ C เป็ น
ค่าคงที่ ใช้กาหนดความกว้างของข้อผิดพลาดที่รับได้
จากระยะห่างจากเส้นไฮเปอร์เพลน
1
Minimize ∶ ‖𝑤‖2 + 𝑐 ∑𝑛𝑖=1 𝑠𝑖
(2)
2
หมายเหตุ การแบ่งข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบที่ไม่ใช่เชิง
เส้นก่อนนาข้อมูลไปใช้จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเปลี่ยนไป
ในรู ปแบบเชิ งเส้น ด้วยสมการ Kernel Function ของ
Radial Basis Function (RBF) ดังสมการที่ (3) เพื่อช่วย
ในการท างานให้ ง่ า ยขึ้ น และเพิ่ ม ความถู ก ต้อ งของ
ข้อมูล
2
𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝑒𝑥𝑝 (𝛾(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) )
(3)
โดยที่ 𝛾 เป็ นค่าที่ใช้ในการกาหนดของวงรอบ ใช้ใน
การแบ่งข้อมูลจากนั้นจะนาไปคานวณว่าข้อมูลอยูใ่ น
คลาสใดซึ่ งค านวณได้จ ากสมการที่ (4) โดยการ
กาหนดจากข้อมูลที่ได้จากการคานวณว่า หากข้อมูลที่
ได้ค่า f(x) > 0 จะอยู่ในคลาส 1 และ f(x) < 0 จะอยูใ่ น
คลาส 2 ซึ่ ง เป็ นการทาข้อ มู ล การฝึ กสอน (Training
Set) เมื่ อการรู ้ จาการทางานของส่ วนนี้ แล้วจะทาให้
ข้อมูลที่ ใช้ในการทดสอบมาทาการทดลองว่าได้ผล
ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
𝑓(𝑥) = ∑𝜆𝑖 𝑦𝑖 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 )
(4)
• K-Nearest Neighbour Algorithm (KNN) [9] ใช้ ใ น
การจัดแบ่งคลาส เทคนิ คนี้ จะตัดสิ นใจว่าคลาสใดที่
จะแทนเงื่ อ นไขหรื อกรณี ใ หม่ ๆ ได้บ้า ง โดยการ
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ตรวจสอบจ านวนบางจ านวน K ใน K-Nearest
Neighbour ของกรณี ห รื อ เงื่ อ นไขที่ เ หมื อ นกัน หรื อ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยจะหาผลรวมของจานวน
เงื่ อ นไข หรื อ กรณี ต่ า ง ๆส าหรั บ แต่ ล ะคลาส และ
กาหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาส
ที่ ใกล้เคียงกันมากที่ สุดในการนาเทคนิ คของ KNN
ไปใช้ในนั้น เป็ นการหาวิธีการวัดระยะห่ างระหว่ าง
แต่ ล ะ Attribute ในข้อ มู ล ที่ ใ ห้ จากนั้ น ค านวณค่ า
ออกมา ซึ่ ง วิ ธี น้ ี จะเหมาะสาหรั บข้อ มูลแบบตัวเลข
สาหรับชุดข้อมูลที่นาเข้า KNN คือจานวนข้อมูลที่อยู่
ในรู ป แบบของข้อ มู ล ที่ เ ป็ นคุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษของ
จานวน K ข้อมูล โดยผลลัพธ์ข้ ึนอยู่กบั K ที่ถูกเลือก
การคานวณหาระยะห่างระหว่างชุดข้อมูลและข้อมูลที่
ต้องจาแนกก็คือการหาแบบยุคลิตสามารถคานวณได้
ดังสมการที่ (5)
2
ⅆ(𝑥, 𝑦) = √∑𝑁
(5)
1=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )
โดยที่ N คือข้อที่เป็ นคุณลักษณะพิเศษ ขณะที่ x และ y
คื อ ข้ อ มู ล ชุ ด เรี ยนรู ้ และข้ อ มู ล ที่ ต้อ งการจ าแนก
ตามลาดับ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในปั จจุบนั มี งานวิจยั ได้ทาการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพ
การรู ้จาแต่ละวิธีเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาด้วยวิธีต่าง ๆ ที่
มีการพัฒนาขึ้นมากมาย เช่น
Hivi Ismat และคณะ [2] ได้เสนอการแยกฉากหลังออก
จากใบหน้าโดยใช้ทฤษฎีของ Haar-Like Feature ซึ่งเรี ยนรู ้
โดยใช้ SVM, MLP และ KNN โดยใช้ 10-Fold CrossValidation ในการ Classifier ซึ่ งผลลัพธ์ดี ที่สุดเป็ น SVM
อยูท่ ี่ 65.53%, MLP 62.87 % และ KNN 58.45% ตามลาดับ
ซึ่ งได้ทาการทดสอบกับฐานข้อมูล FRE 2013 นอกจากนี้
Mollahosseini และคณะ [3] ได้ใ ช้ Image Data Generator
หมุนภาพใบหน้าเพื่อเพิ่มความทนทานของโมเดลซึ่ งได้
ทดสอบโดยใช้ SIFT ร่ ว มกับ SVM ซึ่ งผลลัพ ธ์ 63.45%
โดยใช้ฐานข้อมูล FRE 2013
Liang, Jian และคณะ [4] ได้เ สนอการแยกฉากหลัง
ออกจากใบหน้าโดยใช้ทฤษฎีของ Haar-Like Feature และ
ได้ใช้ Local Binary Patterns ในการควบคุมความเข้มของ
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แสงจากนั้น ท าการหาคุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษด้ว ย SIFT และ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ SVM และ MLP ซึ่ ง ได้ผ ลลัพ ธ์ SVM 58%
และ MLP 52% โดยทดสอบกับฐานข้อมูล FRE 2013 อีก
ทั้ง Minaee และคณะ [5] ได้ท าการหาคุ ณลักษณะพิเศษ
ด้วย SIFT และเรี ยนรู ้โดยใช้ SVM ซึ่งผลลัพธ์ความแม่นยา
อยู่ที่ 66.31% โดยใช้ฐานข้อมูลของ FRE-2013 ซึ่ งมีปัญหา
กับอารมณ์รังเกียจเนื่องจากมีความแม่นยาต่าที่สุด
นอกจากนี้ Qingxuan Jia และคณะ [12] ได้น าเสนอ
การน า Facial Key-Points ของ SIFT เข้ า มาเพื่ อ เพิ่ ม
คุณสมบัติในการเรี ยนรู ้โดยการทดสอบจะใช้ SIFT ในการ
หาคุณลักษณะพิเศษ และเรี ยนรู ้โดยใช้ SVM ซึ่ งผลลัพธ์ที่
ได้ 60.6% โดยทดสอบกับฐานข้อมูล FRE 2013
จากงานวิจยั ข้างต้นโดยสรุ ปเป็ นการแยกฉากหลังออก
จากใบหน้ า และเพิ่ ม Facial Key-Points สามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพได้ ซึ่ งบางงานวิจยั SVM จะได้ผลลัพธ์ดีกว่า
แต่ยงั ไม่ปรากฏการทดลองกับ MLP ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้
นาเอาการแยกฉากหลังออกจากใบหน้า และเพิ่ม Facial
Key-Points มาท าการทดลอง ซึ่ งผู ้วิ จัย จะใช้ ฐ านข้อ มู ล
FRE 2013 เดียวกัน
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ไฟล์สาหรับชุดฝึ กสอนและชุดทดสอบที่ชื่อว่า Public Test
ซึ่งมีไฟล์รูปภาพที่แสดงอารมณ์ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ชุดฝึ กสอน (Train) และ ชุดทดสอบ (Test)
Emotion

Train Set

Test Set

โกรธ (Anger)
รังเกียจ (Disgust)
มีความสุ ข (Happy)
เศร้า (Sad)
ประหลาดใจ (Surprise)
รวมทั้งสิ้น

3,995
436
7,215
4,830
3,171
19,652

467
56
895
653
415
2,491

3.2 การตรวจจับใบหน้ า (Face Detection)
ด้วยวิธีของ Viola-Jones[13] ดังภาพที่ 2 โดยใช้สมการ
ที่ (6)
𝑦
(6)
𝐼𝐼(𝑥𝑦) = ∑ ∑𝑋𝑞=0 𝑌(𝑝, 𝑞)
𝑝=0

จากสมการที่ (6) เป็ นการคานวณโดยเพิ่มตัวเลขสี่ ตัว
เท่านั้น เช่น Integral ของพื้นที่ A, B, C และ D โดยคานวณ
ดัง ตัว อย่ า งนี้ 𝐼𝐼(𝑦𝐴, 𝑥𝐴) − 𝐼𝐼(𝑦𝐵, 𝑥𝐵)– 𝐼𝐼(𝑦𝐶, 𝑥𝐶) +
𝐼𝐼(𝑦𝐷, 𝑥𝐷)

3. วิธีการดาเนินงาน
ในงานวิจยั นี้ได้นาภาพใบหน้าที่มีอารมณ์ ได้แก่ โกรธ,
มีความสุ ข, ประหลาดใจ, รังเกียจ และ เศร้า โดยนามาเพิ่ม
Facial Key-Points บนใบหน้ า และท าการเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
เครื่ อ งจัก ร MLP และเปรี ย บเที ย บกับ SVM, KNN และ
MLP เดิม ซึ่งผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนดังภาพที่ 1

ภาพที่ 2 : การแยกฉากหลังกับใบหน้า
3.3 ทาการเพิม่ Facial Key-Points บนภาพ
เพื่อช่วยในการหาตาแหน่ง ดวงตา, คิ้ว, จมูก และปาก
โดยใช้ไลบรารี่ shape _predictor_68_face_ landmarks [11]
ซึ่ งถูกออกแบบมาให้สามารถวางจุดทั้งหมด 68 จุด และ
วิเคราะห์การอ่านองค์ประกอบของใบหน้า เพื่อให้จาแนก
ส่ วนต่ าง ๆได้ เช่ น ปาก, ตา, จมู ก , คิ้ ว และขอบใบหน้า
เป็ นต้น ยกตัวอย่างดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 นาเข้ าข้ อมูล (Dataset)
ทางผู ้วิ จัย ได้น าฐานข้อ มู ล FRE 2013 [10] มาใช้ใ น
การทดสอบซึ่ งข้อมูลประกอบด้วยภาพใบหน้าสี เทาขนาด
48x48 พิกเซล โดยที่ ฐานข้อมูล FRE 2013 ได้มีการแบ่ ง

ภาพที่ 3 : การตรวจหา Facial Key-Points จากใบหน้า โดย
สมมติว่ารู ปร่ างที่คาดการณ์คือ S จากนั้นสามารค้นหาโดย
ใช้ สมการที่ (7)
𝑚𝑖𝑛
(7)
‖𝑠 − 𝑠‖2
𝑠 0 = arg
𝑖 = 1, . . , 𝑛 𝑖
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(100,100), Random State ให้เป็ น 5 (เพื่อเวลาทดสอบครั้ง
ต่ อ ไปจะได้ค่ า Train และ Test ค่ า เดี ย ว), Learning Rate
เท่ากับ 0.001 (อัตราการเรี ยนรู ้ เริ่ มต้นที่ ใช้ควบคุมขนาด
ขั้นตอนในการปรั บปรุ งน้ าหนัก) Solver ชนิ ด sgd, lbfgs
และ adam
4.1.2 การเรียนรู้ด้วย SVM
กาหนดให้ค่า C อยูใ่ นช่วงระหว่าง 10−2 และค่าแกรม
ม่าอยู่ในช่ วงระหว่าง 10 −3 โดยได้กาหนด Kernel ชนิ ด
rbf และ sigmoid
4.1.3 การเรียนรู้ด้วย KNN
กาหนดให้ ค่ า C อยู่ใ นช่ วง 0.1 , Maxiter (จ านวนกา
รวนซ้ าสู งสุ ดที่จะเรี ยกใช้) เป็ น 20, Solver เป็ น liblinear
4.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์การคานวณในส่ วนของ Recall ดังสมการที่
(8) คือความแม่นยาที่สนใจในส่ วนของความเป็ นจริ ง และ
เป็ นการหาความแม่นยาของระบบ โดยสนใจแค่ในส่ วน
ของความเป็ นจริ ง
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑃 / (𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)
(8)
โดยที่ TP คือ True Positive และ FN คือ False Negative
และค่า F-Measure คือค่าเฉลี่ ยของ Precision และ Recall
ดังสมการที่ (9)
Precision * Recall
𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗ (
)
(9)
Precision + Recall
โดยที่ Precision จะคานวณได้ดงั สมการที่ (10)
𝑇𝑃
(10)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

3.4 การหาคุ ณ ลั ก ษณะพิเ ศษของใบหน้ า โดยใช้ วิ ธี ก าร
SIFT
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาภาพที่ มีใบหน้ามาเข้าสู่ การหา
คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษ ในการสร้ า งชุ ด ข้อ มู ล ตัว เลขเพื่ อ ให้
คอมพิ วเตอร์ สามารถน าไปค านวณเปรี ย บเที ย บได้โดย
ก าหนด Grid Spacing เป็ น 10 และ Patch Size เป็ น 20
จากนั้นก็ทาการเก็บข้อมูล Features ในรู ปแบบไฟล์ .xml
โดยแบ่งเป็ น 2 ไฟล์ ได้แก่ไฟล์ขอ้ มูลเรี ยนรู ้ (Train) และ
ไฟล์ขอ้ มูลทดสอบ (Test) ดังตารางที่ 1
3.5 การเรียนรู้ของเครื่ องจักรด้ วยเทคนิค KP-MLP
นาไฟล์ .xml จากวิธีขา้ งต้นมาคานวณซึ่ ง ประกอบไป
ด้วยข้อ มู ล เรี ย นรู ้ (Train) และข้อ มู ล ทดสอบ (Test) โดย
เรี ยนรู ้ ด้ ว ย MLP (โดยน า Facial Key-Points ผนวกกั บ
MLP ผลลัพธ์ที่ ได้คือวิธีการใหม่ที่เรี ยกว่า KPMLP) โดย
กาหนดค่ า ขนาดของ Hidden Layer (องค์ป ระกอบที่ เ ขา
แสดงจ านวนของเซลล์ป ระสาทในชั้น ที่ ซ่ อ นอยู่) เป็ น
(100,100), Random State ให้เป็ น 5 (เพื่อเวลาทดสอบครั้ง
ต่ อ ไปจะได้ค่ า Test และ Train ค่ าเดี ย ว) โดยมี Learning
Rate เท่ ากับ 0.001 (อัต ราการเรี ย นรู ้ เ ริ่ ม ต้น ที่ ใ ช้ค วบคุ ม
ขนาดขั้นตอนในการปรับปรุ งน้ าหนัก) Solver ชนิด adam
4. วิธีการดาเนินประสิทธิภาพ
4.1 วิธีการทดสอบ
การทดสอบทางผูว้ ิจยั ได้ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu
เวอร์ ชั น 16 และ Open CV เวอร์ ชั น 2.4 โดยการแบ่ ง
Dataset Train และ Test ดัง ตารางที่ 1 ซึ่ ง ในการทดสอบ
โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็ นสองส่วนดังนี้
• ส่วนแรกได้ทดสอบกับ MLP โดยกาหนด Solver
ให้เป็ น adam ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เพิ่ม Facial Key-Points
เข้าไปในส่วนของการหาคุณลักษณะพิเศษ
• ส่ ว นที่ ส อง ได้ท าการทดสอบร่ ว มกับ SVM, KNN
และ MLP โดยส่วนนี้จะไม่มี Facial Key-Points
4.1.1 เรียนรู้ด้วย MLP
โดยกาหนดให้ Hidden Layer Sizes (องค์ประกอบที่
เขาแสดงจานวนของเซลล์ประสาทในชั้นที่ซ่อนอยู่) เป็ น

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

ส่ วนค่า Accuracy คือค่าความแม่นยาโดยรวม โดยที่
TP คื อ True Positive, TN คื อ True Negative และ FP คื อ
False Positive โดยสามารถวัด ความแม่ น ย าของระบบ
ทั้งหมดดังสมการที่ (11)
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = (𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)/ 𝑁
(11)
4.3 ผลการทดสอบ
ได้ท ดสอบหาค่ า ผลลัพ ธ์ โ ดยท าการทดสอบแยก
อารมณ์ท้งั 5 อารมณ์ และสรุ ปผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 2 ถึง 7
จากตารางที่ 2 พบว่ า Kernel adam ในส่ วนของ
KPMLP มี ค่ า recall เท่ า กั บ 61% เป็ นอั น ดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง
มากกว่า MLP อยู่ 5% และ SVM มีค่าน้อยที่สุด โดยพบว่า
Kernel ชนิด sigmoid มีค่า Recall เท่ากับ 22%
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โดยที่ SVM มีค่าน้อยที่สุด โดยพบว่า Kernel ชนิด sigmoid
มีค่า Recall ที่ 55%
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบอารมณ์ เศร้า

ตารางที่ 2: ผลการทดสอบอารมณ์ โกรธ
Model

SVM
KNN

MLP

KPMLP

Kernel

rbf
sigmoid
K=1
K=3
K=5
sgd
adam
lbfgs
adam

SIFT (grid Spacing 10)
Recall
FAccuracy
measure
Score
49%
22%
51%
50%
44%
44%
56%
48%
61%

56%
25%
51%
44%
43%
43%
52%
48%
57%

64.19%
33.7%
63.23%
59.85%
59.61%
64.94%
64.40%
64.64%
67.74%

SVM
KNN

MLP

KPMLP

Kernel

rbf
sigmoid
K=1
K=3
K=5
sgd
adam
lbfgs
adam

Kernel

SVM

rbf
sigmoid
K=1
K=3
K=5
sgd
adam
lbfgs
adam

KNN

MLP

KPMLP

Kernel

SVM

rbf
sigmoid
K=1
K=3
K=5
sgd
adam
lbfgs
adam

MLP

KPMLP

SIFT (grid Spacing 10)
Recall
FAccuracy
measure
Score
50%
55%
64.19%
33%
0%
33.7%
49%
53%
63.23%
37%
47%
59.85%
37%
46%
59.61%
55%
53%
64.94%
51%
55%
64.40%
58%
57%
64.64%
55%
58%
67.74%

SIFT (grid Spacing 10)
Recall

Fmeasure

Accuracy
Score

45%
31%
59%
43%
34%
0%
45%
25%
48%

48%
11%
62%
38%
37%
0%
57%
31%
60%

64.19%
33.7%
63.23%
59.85%
59.61%
64.94%
64.40%
64.64%
67.74%

ตารางที่ 6: ผลการทดสอบอารมณ์ ประหลาดใจ
Model

Kernel

SVM

rbf
sigmoid
K=1
K=3
K=5
sgd
adam
lbfgs
adam

KNN

MLP

จากตารางที่ 3 พบว่ า KNN โดยที่ K เท่ า กับ 1 มี ค่ า
Recall 59% เป็ นอันดับหนึ่ง ซึ่ งมากกว่า KPMLP อยู่ 11%
และ MLP มี ค่าน้อยที่ สุด โดยพบว่า Kernel ชนิ ด sgd ไม่
สามารถคานวณได้
ตารางที่ 4: ผลการทดสอบอารมณ์ มีความสุ ข
Model

Model

KNN

ตารางที่ 3: ผลการทดสอบอารมณ์ รังเกียจ
Model

NCCIT2020

KPMLP

SIFT (grid Spacing 10)
Recall
FAccuracy
measure
Score
74%
76%
64.19%
39%
42%
33.7%
74%
72%
63.23%
68%
70%
59.85%
66%
69%
59.61%
71%
72%
64.94%
76%
71%
64.40%
77%
74%
64.64%
78%
74%
67.74%

จากตารางที่ 5 พบว่า MLP โดยที่ Kernel ชนิด lbfgs มี
ค่ า Recall 58% เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ซึ่ ง มากกว่ า KPMLP อยู่
3% และ SVM มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด โดยพบว่ า Kernel ชนิ ด
sigmoid มีค่า Recall ที่ 33%
จากตารางที่ 6 พบว่า KPMLP มี ค่า Recall 78 % เป็ น
อันดับหนึ่ ง ซึ่ งมากกว่า MLP อยู่ 1% โดยใช้ Kernel ชนิ ด
adam และ SVM มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด โดยพบว่ า Kernel ชนิ ด
sigmoid มีค่า Recall ที่ 39%
ตารางที่ 7 : ผลการทดสอบอารมณ์ โดยเฉลี่ย 5 อารมณ์

SIFT (grid Spacing 10)
Recall
FAccuracy
measure
Score
75%
75%
64.19%
55%
59%
33.7%
76%
72%
63.23%
79%
72%
59.85%
80%
72%
59.61%
77%
75%
64.94%
74%
75%
64.40%
75%
76%
64.64%
77%
78%
67.74%

จากตารางที่ 4 พบว่ า KNN โดยที่ K=5 มี ค่ า recall
เท่ากับ 80% เป็ นอันดับหนึ่ ง ซึ่ งต่างจาก KPMLP อยู่ 3%

Model

Kernel

SVM

rbf
sigmoid
K=1
K=3
K=5
sgd

KNN

MLP
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SIFT (grid Spacing 10)
recall
FAccuracy
measure
Score
58.60%
62.00%
64.19%
45.80%
27.40%
33.70%
61.80%
62.00%
63.23%
55.40%
54.20%
59.85%
52.80%
53.40%
59.61%
49.40%
48.60%
64.94%
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KPMLP

adam
lbfgs
adam

60.40%
56.60%
62.64%

62.00%
57.20%
65.46%

[6]

64.40%
64.64%
67.74%

จากตารางที่ 7 พบว่ า KPMLP มี ค่ า Recall 62.64 %
เป็ นอัน ดั บ หนึ่ ง ซึ่ งมากกว่ า KNN ที่ 0.84% โดยใช้ K
เท่ า กั บ 1 โดยที่ SVM มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด โดยพบว่ า Kernel
ชนิด sigmoid มีค่า Recall ที่ 45.80 %

[7]

[8]

5. สรุป
งานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการหาค่าผลลัพธ์ของอารมณ์ต่าง
ๆ ซึ่งผลการทดสอบ อารมณ์มีความสุ ขกับอารมรณ์รังเกียจ
ได้ผลลัพธ์ Recall ดีที่สุดด้วยเทคนิค KNN อารมณ์เศร้าได้
ผลลัพธ์ Recall ดีที่สุดด้วยเทคนิค MLP และอารมณ์โกรธ
กับ อารมณ์ ป ระหลาดใจได้ผ ลลัพ ธ์ Recall ดี ที่ สุ ด ด้ว ย
เทคนิ ค KPMLP ในส่ ว นของค่ า เฉลี่ ย Accuracy ทั้ ง 5
อารมณ์ เทคนิ ค ที่ มี ค่ า Accuracy สู งที่ สุ ดคื อ KPMLP
นอกจากนั้นแล้วเทคนิ ค KPMLP ยังให้ผลลัพธ์ค่า Recall
น้อ ยกว่ าเทคนิ ค KNN ซึ่ ง มาจากวิ ธีการตรวจหา Facial
Key-Points จากใบหน้า อย่างไรก็ตามบางครั้งการตรวจจับ
อาจเกิดข้อผิดพลาดในบางกรณี เช่นอารมณ์เศร้าเนื่องจาก
การแสดงริ มฝี ปากที่ตรงข้ามกับการยิม้ นั้นซึ่งวิธีการ Facial
Key-Points ตรวจจับ ริ มฝี ปากได้ ไ ม่ ถู ก ต้อ งซึ่ งเกิ ด จาก
ข้อจากัดของโมเดล

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
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ระบบสแกนใบหน้ าเพื่อปลดล็อคประตูโดยใช้ การเรียนรู้เครื่ อง
Face Recognition Access Control System using Machine Learning
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บทคัดย่อ

Machine learning system is working on the AWS EC2
with Intel TensorFlow Deep learning tool.

การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ผ่ านระบบเครื อข่ าย
อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อที่ เรี ย กว่ า Internet of thing(IoT) ได้ รั บ
ความนิ ย มมากในปั จ จุ บั น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าระบบ IoT มา
ประยุกต์ ใช้ กับการสแกนใบหน้ าเพื่ อปลดล็อคประตู บ้าน
สามารถควบคุมการทางานได้ แบบอัตโนมัติ โดยใช้ เทคนิค
การเรี ยนรู้ ของเครื่ อ ง มาช่ วยวิ เคราะห์ และจดจาใบหน้ า
ด้ วยหลักการถ่ ายรู ป ใบหน้ าจากกล้ องที่ ติดไว้ ห น้ าประตู
บ้ าน และนาภาพถ่ ายที่ได้ มาตรวจสอบกับโมเดลที่ผ่านการ
เทรนแล้ วซึ่ งติ ด ตั้ งไว้ ใน Raspberry Pi ในกล่ อ งควบคุ ม
ในส่ วนการเทรนโมเดลนั้นจะส่ งภาพใบหน้ าทั้งหมดไปยัง
AWS Cloud ที่ ติ ด ตั้ งเค รื่ อ งมื อ Intel TensorFlow Deep
learning จากนั้นระบบจะทาการเทรนโมเดล แล้ วนาผลที่
ได้ ส่งกลับมาที่กล่ องควบคุมที่ติดตั้งไว้ ที่ประตูบ้าน เพื่อทา
การวิเคราะห์ ใบหน้ าในครั้ งต่ อไป
คาสาคั ญ : อิ น เตอร์ ของสรรพสิ่ ง, การเรี ยนรู ้ ของเครื่ อ ง,
ปลดล็อคประตู

Keywords: Internet of Things, Machine Learning,
Unlock the door

1. บทนา
ความปลอดภัยในบ้านพักหรื อที่อยู่อาศัยเป็ นสิ่ งสาคัญ
โดยเฉพาะการล็อคประตูเข้าออกบ้านนั้นถือเป็ นการรักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในที่บา้ น ส่ วนใหญ่จะใช้
การป ลดล็ อ คด้ ว ยกุ ญ แจ คี ย ์ ก าร์ ด และ การสแกน
ลายนิ้วมือ ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีที่กาลังเป็ นที่นิยม คือการ
สแกนใบหน้าเพื่อการปลดล็อคประตูบ้าน อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีน้ ีส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศ
ดังนั้น ทางผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการออกแบบพัฒ นาระบบ
ควบคุมการปลดล็อคประตูบา้ นอัตโนมัติดว้ ยวิธีการสแกน
ใบหน้ า โดยน าเทคโนโลยี Internet of Things [1][2] มา
ควบคุ ม การปลดล้อ คประตู ทั้งแบบแมนนวลและแบบ
อัตโนมัติ ร่ วมกับ Machine Learning โดยใช้ TensorFlow
Machine learning tool [3] มาช่ ว ยวิ เคราะห์ ใ บหน้ า ด้ว ย
หลัก การถ่ ายรู ป ภาพใบหน้ าโดยกล้อ งที่ ติ ด ตรงทางเข้า
ประตู บ้ า น แล้ ว น ารู ปถ่ า ยที่ ไ ด้ ส่ ง ไปยัง Raspberry Pi
(ติ ด ตั้ง ไว้ข้า งประตู บ้า น) เพื่ อ ท าการวิ เคราะห์ ว่ าใช่ รู ป
ใบหน้าของผูใ้ ช้ที่จดจาในระบบหรื อไม่ ถ้าใช่ก็ให้ทาการ
ปลดล็อคประตูอญาตให้ผใู ้ ช้น้ นั เข้าไปข้างในบ้านได้ ซึ่ ง
จะท าให้ ก ารปลดล็ อ คประตู มี ค วามปลอดภั ย และมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

Abstract
Nowadays, the Internet of Things (IoT) has
gained popularity in the controlling electronic
device. We developed and applied an innovative way
to use IoT in the unlock door with face detection. The
unlock door system can be controlled automatically
using Machine learning model in Raspberry Pi to
analyze and recognize the face of house owner. The
model must be trained before by sending many face
pictures to AWS S3. Then, the trained model sends
back to Raspberry Pi in the control box, where the
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อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้ตอ้ งให้ระบบจดจารู ปใบหน้าก่อน
ด้ ว ยการถ่ า ยรู ปหลายๆรู ปแตกต่ า งกั น ไปแล้ ว ส่ ง ไป
Training ที่ AWS Cloud [4] โดยการเก็บรู ปภาพไว้ที่ AWS
Cloud Storage ที่เรี ยกว่า AWS S3 จากนั้นระบบจะดึงภาพ
ไปประมวลผลบนคอมพิ วเตอร์ เสมื อ น AWS EC2 ซึ่ ง
ติดตั้ง Intel TensorFlow tool ทาการเทรนเพื่อสร้างโมเดล
การวิเคราะห์รูปหน้า จากนั้นนาโมเดลที่ได้ส่งกลับไปเก็บ
ไว้ย งั Raspberry Pi เพื่ อ ใช้ เป็ นโมเดลวิ เคราะห์ รู ป หน้ า
ต่อไป ข้อดีของวิธีการนี้คือ Raspberry Pi ไม่ตอ้ งติดต่อกับ
AWS Cloud บ่ อ ยเกิ น ไป รวมถึ ง ยัง คงสามารถท างาน
ต่อไปได้แม้จะตัดขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต ซึ่ งตรงกับ
แนวคิดของ Edge computing [5]
งานวิจยั ที่นาเสนอจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วน
การพัฒนาระบบควบคุมการปลดล็อคประตูบา้ นและส่วน
การสร้างโมเดลเพื่อการรวิเคราะห์รูปใบหน้าด้วย Machine
learning ที่ติดตั้งบนเครื่ อง AWS EC2
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โครงสร้ า งการท างานด้ า นซอฟต์ แ วร์ ข องระบบ
ประกอบด้ ว ย ส่ วนฮาร์ ด แวร์ ที่ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ ด้ ว ย
Raspberry PI และใช้เก็บโมเดลที่ ผ่านการเทรนแล้ว และ
ส่ วน AWS Cloud ใช้สาหรับการเทรนโมเดลด้วยไลบรารี
TensorFlow Machine learning ทั้ ง หมดพัฒ นาด้ว ยภาษา
python แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
2.3 Use case
ไดอะแกรม Use case ของผูใ้ ช้ ประกอบด้วยผูใ้ ช้ที่มี
ในระบบและผูใ้ ช้ใหม่ แสดงดังรู ปที่ 3

2. การออกแบบและพัฒนา
2.1 ภาพรวมระบบ
การควบคุมระบบในส่วนของอุปกรปลดล็อคประตู
บ้านจะใช้ Raspberry PI 4 ซึ่งมีโมดูล WiFi สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีโมดูล Camera ใช้ในการ
ถ่ายรู ปใบหน้า นอกจากนี้ยงั สามารถแสดงผลออกมาทาง
จอภาพ เพื่อแสดงภาพในขณะใช้งาน ภาพรวมระบบแสดง
ดังรู ปที่ 1
รู ปที่ 3 ไดอะแกรม Use case
2.4 ส่ วนควบคุมกล้องถ่ ายภาพและเชื่ อมต่ อกับ AWS
Cloud
ระบบใช้อุปกรณ์ Raspberry PI ควบคุมการถ่ายภาพ
โดยโมดูลกล้องต่อ เข้ากับพอร์ ต CSI ส่ งภาพไปยัง AWS
Cloud ผ่าน WIFI และเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
ผ่านสาย USB แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 1 ภาพรวมระบบ
2.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
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ปลดล็อ คประตู และในตัว Raspberry Pi ก็ จ ะมี อุ ป กรณ์
ต่างๆ ได้แก่ กล้อง Web cam ปุ่ มกด Keypad และ จอภาพ
3.1.1 จอภาพ
รู ปที่ 4 แสดงฮาร์ดแวร์ควบคุมกล้องถ่ายภาพและเชื่อมต่อ
กับ AWS Cloud
2.5 เครื่ องมือสาหรับการเรียนรู้เครื่ อง
ในการจดจารู ปหน้าจะใช้โมเดล Neural Network ใน
การเรี ยน รู ้ ข องเครื่ องประเภท Convolutional Neural
Network (CNNs) [6][7] ซึ่ งจะมี ช้ ัน Convolutional Layer
เพิ่มขึ้นมาเป็ นส่ วนที่ใช้สกัดลักษณะสาคัญของภาพออก
จากรู ปหน้า จากนั้นจับคู่เวคเตอร์ของ 3 ใบหน้า แล้วนามา
คานวณหาค่า distance ของหน้าที่เหมือนและต่างกัน โดย
ใช้ ฟั ง ก์ ชั น Triplet loss เพื่ อ ให้ โ มเดลเรี ยนรู ้ แ ละสร้ า ง
embedding features ที่ แบ่งแยกความแตกต่างของรู ปหน้า
ออกมาให้ที่สุด สาหรับเฟรมเวิร์กจะใช้ FaceNet [8] และ
ใช้ SDK ของ TensorFlow Machine learning tool [3] ใน
การพัฒนาโมเดล ซึ่ งได้ติดตั้งไว้บนเครื่ อง AWS EC2 และ
ไฟล์ภาพรู ปหน้าที่ใช้เป็ นชุด Training จะเก็บไว้บน AWS
S3

รู ปที่ 6 ฮาร์ดแวร์ส่วนแสดงผลภายนอกกล่อง
รู ป ที่ 6 แสดงส่ วนภายนอกกล่ อ ง ประกอบด้วย จอภาพ
สาหรั บ ทาการแสดงใบหน้าของผูใ้ ข้ ขณะทาการสแกน
ใบหน้า รวมถึงหน้าจอของ UI เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการที่จะทาการ
เพิ่มใบหน้า
3.1.2 Keypad

3. ผลการดาเนินงาน
3.1 ฮาร์ ดแวร์ ระบบ

รู ปที่ 7 ฮาร์ดแวร์ส่วนแสดงผลภายนอก Keypad
รู ปที่ 7 แสดงส่ วน Keypad ซึ่งถูกติดตั้งไว้ภายนอกบ้าน จะ
มี ไว้เพื่ อ ท าการใส่ รหัสปลดล็อคประตู ในกรณี ที่ กล้อ งมี
ปั ญหา เมื่อกดรหัสผ่าน 4 หลักแล้วระบบนารหัสผ่านไป
ตรวจสอบกับรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ในในระบบ ว่าตรงกัน
ไหมหรื อไม่ ถ้ามีค่าตรงกันระบบจะทาการปลดล็อคประตู
5 วินาที หลังจากนั้นประตูจะทาการล็อคต่ออัตโนมัติ

รู ปที่ 5 ภาพรวมฮาร์ดแวร์ของระบบภายในกล่อง
ภายในกล่ อ งจะมี Raspberry Pi เป็ นตัวกลางการสั่ ง
การต่างๆภายในระบบ มีการเชื่อมต่อกับ Relay เพื่อสั่งการ
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3.1.3 ปุ่ มกด

รู ปที่ 9 แสดงสถานะการ Training โมเดล

รู ปที่ 8 ฮาร์ดแวร์ส่วนแสดงผลภายนอกปุ่ มกด
รู ป ที่ 8 แสดงปุ่ มกดที่ ถูก ติ ดตั้งไว้ภ ายในที่ พ กั ในกรณี ที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งการที่จะออกไปภายนอกที่พกั เมื่อผูใ้ ช้ทาการกด
ปุ่ มจากภายในห้อง ระบบจะทาการปลดล็อคและแสดงผล
ทางจอภาพเป็ น Unlock หลังจาก นั้น 5 วินาที ประตูจะทา
การล็อคต่อ เนื่องจากได้ทาการตั้ง sleep ให้ไว้ที่ 5 วินาที

รู ปที่ 10 สถานะการ Training โมเดล
ในขั้นตอนการ Upload นี้จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อ จะไม่สามารถที่จะ Upload รู ปภาพขึ้น
ไปยัง AWS S3 ได้ เมื่ อ Upload รู ป ภาพเสร็ จ จะขึ้ นว่ า
Success จากนั้ น รอให้ โ มเดลท าการ Training บน AWS
EC2 ต่อไป

3.2 การแสดงผลหน้ าจอและการใช้ งาน
3.2.1 UI แสดงการเพิม่ ผู้ใช้

3.2.2 สแกนใบหน้ า
รู ปที่ 8 ผลลัพธ์แสดงการทางานของการเพิ่มผูใ้ ช้
เมื่อต้องการที่จะเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่ตอ้ งทาการเปิ ดหน้า UI และ
พิมพ์ชื่อผูใ้ ช้ เพื่อจะใช้ชื่อนี้ เป็ นชื่ อของโฟนเดอร์ สาหรับ
เก็บ รู ป ใบหน้า เพื่ อการ Training โมเดลบน AWS Cloud รู ปที่ 11 การทางานของการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคประตู
จากนั้นกด Add User กล้องจะทาการบันทึกภาพของผูใ้ ช้
ในทุ ก มุ ม จนครบ 20 รู ป จึ ง จะหยุ ด แสดงดั ง รู ป ที่ 9
เมื่อผูใ้ ช้ทาการสแกนใบหน้าที่กล้องที่ติดอยูก่ บั หน้าประตู
หลังจากนั้น กดปุ่ ม Uploadเพื่อส่งภาพขึ้นไปเก็บบน AWS
ถ้ารู ปภาพของผูใ้ ช้มีตรงกับโมเดลที่เก็บอยูใ่ น Raspberry
S3 สาหรั บ ใช้ Training บน AWS Cloud ต่อ ไป แสดงดัง
PI ประตูกจ็ ะเปิ ด แต่ถา้ ไม่มี ประตูก็จะไม่เปิ ด แสดงดังรู ป
รู ปที่ 10
ที่ 11
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3.3 การ Training โมเดล
เริ่ มต้นทาการสร้างโฟนเดอร์ ของแต่ละผูใ้ ช้เพื่อเก็บ
รู ป ภาพส าหรั บ ใช้ใ นการ Training โมเดลบน AWS S3
และเมื่อมีการ Upload รู ปภาพใบหน้าผู ใ้ ช้ จานวน 20 รู ป
จาก Raspberry Pi ผลที่ได้แสดงดังรู ปที่ 12
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3.4 การทดสอบโมเดล
3.4.1 ทดสอบรูปภาพผู้ใช้ ที่มีในโมเดล

รู ปที่ 15 ผลการทดสอบในกรณี Know
ทดสอบโมเดลกับผูใ้ ช้ที่มีรูปภาพที่ มีอยู่ในโมเดล พบว่า
สามารถวิเคราะห์ถูก 100% แสดงดังรู ปที่ 15

รู ปที่ 12 รู ปภาพใน AWS S3 สาหรับการ Training
โมเดล

3.4.2 ทดสอบรูปภาพผู้ใช้ ที่ไม่ มีในโมเดล

จากนั้ นโปรแกรมบน AWS EC2 จะท าการ Download
รู ปภาพมาทาการ Preprocessing ก่อนที่จะทาการ Training
และส่ งต่อให้กบั โปรแกรมทาการ Training ด้วยเครื่ องมือ
TensorFlow Machine learning tool และข้ อ ความแสดง
สถานะระหว่างการ Training แสดงดังรู ปที่ 13

รู ปที่ 16 ผลการทดสอบในการณี Unknown
รู ปที่ 13 ขั้นตอนของการ Training

ทดสอบโมเดลกับผูใ้ ช้ที่ไม่มีรูปภาพที่มีอยูใ่ นโมเดล พบว่า
สามารถวิเคราะห์ถูก 100% แสดงดังรู ปที่ 16

โมเดลใหม่ที่ได้ จะถูก Upload มาเก็บไว้ที่ AWS S3 แสดง
ดั ง รู ป ที่ 14 เพื่ อ รอให้ Raspberry Pi ท าการเชื่ อมต่ อ
Dowload มาเก็บไว้ใช้งานต่อไป

4.สรุปผล
ระบบสแกนใบหน้าเพื่ อ ปลดล็อคประตู โดยใช้การ
เรี ยนรู ้ เ ครื่ อง ใช้ Raspberry Pi ในควบคุ ม การสแกน
ใบหน้าและปลอดล็อคประตู รวมถึงส่งรู ปภาพผูใ้ ช้ใหม่ไป
เก็ บ บน AWS S3 และจั ด เก็ บ โมเดลให ม่ ที่ ผ่ า น การ
Training เรี ย บร้ อ ยแล้ว ในส่ ว นของการ Training จะใช้
เครื่ องมือ TensorFlow Machine learning tool ที่ทางานบน
AWS EC2 ท าการ Training จากผลการทดลองพบว่ า
สามารถวิเคราะห์รูปภาพผูใ้ ช้ได้ 100%

รู ปที่ 14 โมเดลใหม่ถูกจัดเก็บไว้ที่ AWS S3
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Two Factor Authentication for Data Center
เกียรติศักดิ์ บุญทะโก (Kiattisak Boontago)1 และวัชรี วรรณ จิตต์ สกุล (Watchareewan Jitsakul)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6107021858718@email.kmutnb.ac.th, 2watchareewan.j@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

algorithm to develop Two Factor Authentication

งานวิจัยนีน้ าเสนอการพัฒนาระบบพิ สูจน์ ตัวตนแบบ
2 ปั จจั ยเพื่ อเข้ าศูนย์ ข้อมูลด้ วยอัลกอริ ทึมการรู้ จาใบหน้ า
ร่ วมกับรหัสผ่ าน โดยทาการเปรี ยบเทียบอัลกอริ ทึมการรู้จา
ใบหน้ า 2 วิธี ได้ แก่ อัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่ แพทเทิ นฮิ ส
โตรแกรม และอัลกอริ ทึมไอเกนเฟซ วัดค่ าความแม่ นยา
ในการรู้ จาใบหน้ า ซึ่ งผลการทดสอบพบว่ า อั ลกอริ ทึมโล
คอลไบนารี่ แ พทเทิ น ฮิ ส โตรแกรม ให้ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
เท่ ากับ 95% ซึ่ งสู งกว่ าอัลกอริ ทึมไอเกนเฟซ ที่ให้ ค่าความ
ถู กต้ อ งเท่ ากับ 80% จากนั้ น น าลกอริ ทึ มโลคอลไบนารี่
แพทเทิ น ฮิ สโตรแกรมไปใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบพิ สูจน์
ตัวตนแบบ 2 ปั จจัยเพื่ อเข้ าศูนย์ ข้อมูล โดยผลการทางาน
ของระบบ พบว่ า สามารถทาการยื นยันตัวตนได้ ถูกต้ อง
80% และทาการประเมินผลความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่ า มีความเหมาะสมเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 3.63 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.41 และการ
ประเมินการยอมรั บโดยผู้ใช้ งานพบว่ า มีการยอมรั บเฉลี่ย
อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.40 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.24
ค าส าคั ญ : การรู ้ จ าใบหน้า ไอเกนเฟซ โลคอลไบนารี่
แพทเทินฮิสโตรแกรม

System for data center. The test result is the Local
Binary Patterns Histogram accurate more than
Eigenface, the accuracy rate is 95% and 80%. Local
Binary Patterns Histogram is selected to developing
this system and the accuracy of two factor
authentication system for data center system is 80%,
mean and standard deviation of validating by expert
is 3.63 and 0.41. Mean and standard deviation of
validating by user is 4.40 and 0.24.
Keywords: Face Recognition, Eigenface, Local
Binary Patterns Histogram.

1. บทนา
ในปั จ จุ บัน แต่ ล ะองค์ก รนิ ย มตั้ง ศู น ย์ข้อ มู ล เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ ที่ แ ตกต่างกัน ไป การป้ อ งกัน การเข้าถึ ง และ
รักษาความลับของข้อมูลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างความ
น่าเชื่อถือของแต่ละองค์กร จึงทาให้ตอ้ งมีการพิสูจน์ตวั ตน
(Authentication) เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
สิ ทธิ์ เข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมู ลได้ โดยลักษณะของ
การพิสูจน์ตวั ตนนั้นมีดว้ ยกัน 3 ปัจจัย คือ การพิสูจน์ตวั ตน
ด้ว ยสิ่ ง ที่ คุ ณ รู ้ (Something You Know) การพิ สูจ น์ ตัวตน
ด้ ว ยสิ่ งที่ คุ ณ มี (Something You Have) และการพิ สู จ น์
ตัวตนด้วยสิ่ งที่ คุณเป็ น (Something You Are) ซึ่ งสาหรั บ
การเข้าถึงศูนย์ขอ้ มูลนั้นการพิสูจน์ตวั ตนเพียง 1 ปัจจัยอาจ
ยังไม่เพียงพอ และเนื่องจากการพิสูจน์ตวั ตน 2 ปั จจัยแรก
ข้างต้นสามารถทาการปลอมแปลงหรื อขโมยมาใช้งานได้
ดั ง นั้ น จึ ง ควรน าการพิ สู จน์ ตั ว ตนด้ ว ยสิ่ งที่ คุ ณ เป็ น

Abstract
This research aims to develop a two factor
authentication system for data center using a
combination method between face recognition and
password. Using comparison result between Local
Binary Patterns Histogram and Eigenface in face
recognition process, then select the most accurate

413

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

(Something You Are) มาใช้ร่วมกับการพิสูจน์ตวั ตนปัจจัย
อื่นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการยืนยันตัวตนให้สูงขึ้น
การนาข้อมูลทางชี วภาพ (Biometric) เข้ามาใช้ในการ
พิสูจน์ตวั ตน โดยเฉพาะการรู ้จาใบหน้าเป็ นที่นิยมมากใน
ปั จจุบัน ซึ่ งได้มีผูว้ ิจัยนาเสนอการนาอัลกอริ ทึมการรู ้จา
ใบหน้ามาประยุกต์ใช้งาน เช่น การพัฒนาระบบตรวจสอบ
นักศึกษาเข้าเรี ยนด้วยวิธีการรู ้จาใบหน้า [1] เว็บตรวจสอบ
ใบหน้ า จากวิ ดี โ อแบบขนาน [ 2 ] การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และรู ้จาใบหน้าบุคคลแบบ
Realtime [3] การพิ สูจ น์ ตัวตน 2 ปั จ จัย โดยใช้รหัสผ่าน
และการรู ้จาใบหน้าสาหรับการทาธุรกรรมบนสมาร์ ทโฟน
[4] การพัฒนาระบบบันทึกเวลาเรี ยนด้วยการตรวจจับ และ
รู ้จาใบหน้า [5] เป็ นต้น
จากปั ญหา และงานวิจยั ต่าง ๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
การใช้ เ ทคนิ ค การรู ้ จ าใบหน้ า เข้า มาช่ ว ยในการพิ สูจ น์
ตัวตนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย แต่ท้งั นี้หากนามาประยุกต์ใช้
เพื่อพิสูจน์ตวั ตนก่อนเข้าถึงศูนย์ขอ้ มูล อาจต้องมีระบบที่
ใช้ใ นการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ผู ้ดู แ ลศู น ย์ข้อ มู ล สามารถ
เรี ยกดู ประวัติการเข้าถึ งศูนย์ข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้น
ผูว้ ิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพัฒนาระบบพิ สูจน์ ตัวตนแบบ 2
ปั จจัยเพื่อเข้าศูนย์ขอ้ มูล โดยระบบจะมี ในส่ วนเว็บแอป
พลิเคชัน เพื่อให้ผดู ้ ูแลศูนย์ขอ้ มูลสามารถทาการตรวจสอบ
ประวิติการเข้าถึงศูนย์ขอ้ มูลได้
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2.1.2 การรู้จาใบหน้ า
การรู ้จาใบหน้า (Face Recognition) คือ กระบวนการที่
ได้นาภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ จากขั้นตอนการตรวจจับ
ใบหน้ามาทาการประมวลผล และเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ใบหน้าในฐานข้อมูลเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรง
กับบุคคลใด [3] แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การรู้จาใบหน้า
อัลกอริ ทึมไอเกนเฟซ (Eigenface) เป็ นอัลกอรึ ทึมที่ทา
การสร้ า งแบบจ าลอง โดยใช้ ข้ ัน ตอนวิ ธี ท างสถิ ติ จ าก
เมทริ ก ซ์ ค วามแปรปรวนร่ ว มเกี่ ย ว (covariance matrix)
และใช้ไอเกนเวกเตอร์ (Eigen Vector) ร่ วมกับทฤษฎีเรื่ อง
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ Principle component analysis
(PCA) คือ วิธีการแปลงภาพถ่ายใบหน้าบุคคลสองมิติไป
เป็ นเวคเตอร์ หนึ่งมิติ และนาไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล หาก
ต้องการเปรี ยบเทียบรู ปภาพใบหน้าบุคคลที่สนใจกับภาพ
ในฐานข้อมูลก็จะนาภาพดังกล่าวมาแปลงเป็ นเป็ นเวคเตอร์
หนึ่ งมิติ แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับเวคเตอร์ ในฐานข้อมูล
เพื่อหาผลลัพธ์ แสดงดังภาพที่ 2

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวนศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

ภาพที่ 2: ขั้นตอนการทางานของไอเกนเฟช
อัลกอริ ทึมอัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่ แพทเทินฮิสโตร
แกรมเป็ นการนาอัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่ แพทเทิน (LBP)
มารวมกับฮิสโตแกรม (Histogram) [1] ซึ่ งทาให้สามารถ
ทาการแยกพื้นผิวของวัตถุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้
จุ ด ศู น ย์ก ลางเป็ นค่ า อ้า งอิ ง และแปลงให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
เลขฐานสองซึ่ งสามารถน าไปสร้ า งเป็ นฮิ ส โตรแกรม
(Histogram) เพื่ อ แสดงคุ ณ สมบั ติ ข องพื้ น ผิ ว ภาพได้
แสดงดังภาพที่ 3

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 การพิสูจน์ ตัวตน
การพิสูจน์ตวั ตน (Authentication) เป็ นขั้นตอนที่ใช้ใน
การระบุว่าบุคคลนั้นเป็ นใคร และได้รับอนุญาตในการเข้า
ใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ได้หรื อไม่ เช่น การยืนยันตัวตน
ด้วยรหัสผ่าน การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้ วมือ การยืนยัน
ตัวตนด้วยบัตรประจาตัว [4] เป็ นต้น

414

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT2020

ฐานข้อมูลใบหน้าที่ได้ทาการบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ
การกระท าผิ ด หรื อไม่ ถ้า หากตรงกัน ที่ จ ะท าการเก็ บ
ประวัติการเข้าใช้งาน และแจ้งเตือนไปยังผูท้ ี่ดูแ ลอาคาร
สถานที่ ใ ห้ รั บ ทราบ ซึ่ งอัต ราความถู ก ต้อ งในการรู ้ จ า
ใบหน้าคิดเป็ น 90.00%
ณั ฐ สุ ด า [4] น าเสนอการพิ สูจ น์ ตัวตนแบบ 2 ปั จจัย
(Two-factor Authentication) ซึ่ งจะน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ บ น
อุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน โดยประยุกต์การใช้รหัสผ่านแบบ
สมมาตร (Symmetric Key Cryptography) ร่ วมกับการรู ้จา
ใบหน้าแบบไอเกนเฟซ (Eigenface) เข้า ด้ว ยกันเพื่อเพิ่ม
ช่วยป้ องกันข้อมูลจากผูไ้ ม่หวังดี และเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลของผูใ้ ช้งานมากยิ่งขึ้น โดยผลการทดสอบ
พบว่า การทางานของโปรแกรมนั้นสามารถจดจาใบหน้า
หน้ า ตรงได้ถู กต้อ งแม่ น ย า มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 80
การจดจาใบหน้าเอียงซ้ายได้ถูกต้องแม่นยา มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
ร้อยละ 72 การจดจาใบหน้าเอียงขวาได้ถูกต้องแม่นยา มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 76
พิชญา และภาสิ นี [5] นาเสนอระบบบันทึกเวลาเรี ยน
ด้วยการตรวจจับ และรู ้ จ าใบหน้า ในส่ วนการตรวจจับ
ใบหน้า (Face Detection) ได้นาอัลกอริ ทึมฮาร์ ไลค์ (HaarLike) ม า ใ ช้ แ ล ะ ใ น ส่ ว น ก า ร รู ้ จ า ใ บ ห น้ า ( Face
Recognition) ได้ทดลอง 3 อัลกอริ ทึมเพื่อค้นหาอัลกอริ ทึม
ที่ มีความแม่นยาที่ สุด ได้แก่ ไอเกนเฟซ (Eigenface) ฟิ ช
เชอร์ เ ฟส (Fisherfaces) และโลคอลไบนารี่ แ พทเทิ น ฮิ ส
โตรแกรม (Local Binary Patterns Histogram) ซึ่ งผลลัพ ธ์
พบว่ า อัล กอริ ทึ ม โลคอลไบนารี่ แ พทเทิ น ฮิ ส โตรแกรม
(Local Binary Patterns Histogram) มีความแม่นยาสู งสุ ด

ภาพที่ 3: ขั้นตอนการทางานของอัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่
แพทเทินฮิสโตรแกรม

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ภัคภัทร [1] นาเสนอระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรี ยน
ด้ว ยวิ ธี ก ารรู ้ จ าใบหน้ า ซึ่ งส่ ว นตรวจจับ ใบหน้ า ได้น า
อัล กอริ ทึ ม ฮาร์ ไ ลค์ (Haar-Like) มาใช้ เนื่ อ งจากมี ค วาม
แม่นยาค่อนข้างสู ง และใช้เวลาในการประมวลผลน้ อ ย
ในส่ วนของการรู ้ จาใบหน้า (Face Recognition) ได้น า 3
อัลกอริ ทึมมาทดลองเพื่ อหาอัลกอริ ทึ มที่ มีค วามแม่ น ย า
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ไอเกนเฟซ (Eigenface) ฟิ ชเชอร์ เฟส
(Fisherfaces) และโลคอลไบนารี่ แ พทเทิ น ฮิ สโตรแกรม
(Local Binary Patterns Histogram) ผลการทดลองพบว่ า
อัล กอริ ทึ ม มี ค วามแม่ น ย าเท่ า กับ 92.15%, 91.21% และ
94.21% ตามล าดั บ ส่ วนบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ใ ช้ Google
Spreadsheet เป็ นฐานข้ อ มู ล และส่ ว นแสดงผลได้ น า
Google Site มาใช้งาน
วีรชน และอภิ ญญา [2] ได้ทาการทดสอบอัลกอริ ทึม
ฮาร์ ไลค์ (Haar-Like) กั บ อั ล กอริ ทึ ม โลคอลไบนารี่
แพทเทิน (Local Binary Patterns) เพื่อค้นหาอัลกอริ ทึมที่มี
ความแม่นยาสู งสุ ดในการตรวจสอบใบหน้าจากวิดีโอแบบ
ขนาน ผลการทดลองพบว่ า อัล กอริ ทึ ม โลคอลไบนารี่
แพทเทิ น (Local Binary Patterns) มี ค วามแม่ น ย าสู ง กว่ า
อัลกอริ ทึมฮาร์ ไลค์ (Haar-Like) เล็กน้อย โดยอัลกอริ ทึม
ฮาร์ ไ ลค์ (Haar-Like) ตรวจจั บ ถู ก ต้ อ ง 9 7 . 0 7 % และ
อัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่ แพทเทิน (Local Binary Patterns)
ตรวจจับถูกต้อง 95.63%
พิษณุ [3] นาเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบ และรู ้ จ าใบหน้าบุ ค คลแบบทัน ที (Realtime)
เพื่อใช้ในการกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย โดยน าอัล กอริ ทึม ฮาร์ ไลค์ (Haar-Like)
มาใช้ในการตรวจจับใบหน้า และใช้อลั กอริ ทึมไอเกนเฟซ
(Eigenface) ในการรู ้ จ าใบหน้าเพื่ อ ตรวจสอบว่ า ตรงกับ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ระบบพิสูจน์ตวั ตนแบบ 2 ปัจจัยเพื่อเข้าศูนย์ขอ้ มูลแบ่ง
กระบวนการทางานแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ น
การคัด เลื อ กอัล กอริ ทึ ม แบบรู ้ จ าใบหน้ า ส่ ว นที่ 2 การ
พัฒนาระบบ ส่วนที่ 3 เว็บแอปพลิเคชันสาหรับการเรี ยกดู
ประวัติการเข้าถึงศูนย์ขอ้ มูล แสดงดังภาพที่ 4
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4. ผลการดาเนินงาน
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน คือ ผลการคัดเลื อ ก
อั ล กอริ ทึ ม ผลการพั ฒ นาระบบ ผลการพั ฒ นาเว็ บ
แอปพลิเคชัน ผลการทดสอบความแม่นยาในการท างาน
ร่ วมกั บ ระบบ ผลการประเมิ น ความเหมาะสมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผลการประเมินประเมินความพึงพอใจจาก
ผูใ้ ช้งาน
ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดงานวิจยั

4.1 ผลการคัดเลือกอัลกอริทึม
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพอัลกอริ ทึมการรู ้จาใบหน้าจากชุด
ข้อมูลของบุคคล 5 บุคคล คนละ 4 ภาพ รวมเป็ น 20 ภาพ
ด้ว ยค่ า ความแม่ น ย า (Accuracy) และระยะเวลาในการ
ประมวลผล (Time) แสดงผลดังตารางที่ 1

3.1 การคัดเลือกอัลกอริทึมการรู้จาใบหน้ า
ทาการทดสอบอัลกอริ ทึมระหว่างอัลกอริ ทึมไอเกน
เฟซ (EigenFace) และอัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่ แพทเทิ น
ฮิ ส โตรแกรม (Local Binary Patterns Histogram) โดย
ประเมินจากความแม่นยาในรู ้จาใบหน้าจานวน 20 ใบหน้า
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความแม่นยานั้นแบ่งออกเป็ น
2 ชุด คือ ข้อมูลที่ใช้ในการฝึ กสอน (Training Data) ได้แก่
ข้อมูลบุคคล 5 บุคคล คนละ 5 ภาพ รวมเป็ น 25 ภาพ และ
ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ (Testing Data) ได้แ ก่ ข้อ มู ล
บุคคล 5 บุคคล คนละ 4 ภาพ รวมเป็ น 20 ภาพ

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
Test
Image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Avg.

3.2 การพัฒนาระบบ
นาอัลกอริ ทึมที่ได้จากการคัดเลือกมาพัฒนาระบบด้วย
ภาษาไพธอน (Python( โดยระบบจะรั บ รหั ส ผ่ า นจาก
ผูใ้ ช้งาน หลังจากนั้นจะเปรี ยบเทียบใบหน้าของผูใ้ ช้งาน
กับ ในฐานข้อ มู ล ซึ่ งข้อ มู ล ในฐานข้อ มู ล นี้ มาจากการ
ลงทะเบียนของผูใ้ ช้งาน หากรหัสผ่านตรงกับฐานข้อมูล
ระบบจะทาการตรวจจับใบหน้า หากใบหน้าของผูใ้ ช้งาน
ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะสามารถเข้าถึงศูนย์ขอ้ มูลได้ ซึ่ ง
ผลลัพธ์ของการพิสูจน์ตวั ตนจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล
และแสดงประวัติการยืนยันตัวตนบนเว็บแอปพลิเคชัน

LBPH
Time (s)
Result
0.3161
Correct
0.2952
Correct
0.2949
Correct
0.5395
Correct
0.2543
Correct
0.3690
Correct
0.2374
Correct
0.2285
Correct
0.2244
Correct
0.2314
Incorrect
0.2144
Correct
0.2763
Correct
0.2679
Correct
0.2124
Correct
0.2184
Correct
0.2264
Correct
0.2314
Correct
0.2134
Correct
0.2149
Correct
0.2344
Correct
0.2650
95%

Eigenface
Time (s)
Result
1.3113
Correct
1.2556
Incorrect
1.2596
Correct
1.4867
Incorrect
1.2161
Correct
1.3215
Correct
1.2068
Correct
1.1941
Correct
1.2005
Correct
1.2028
Incorrect
1.1808
Correct
1.2447
Correct
1.2357
Correct
1.1789
Correct
1.1878
Correct
1.1898
Correct
1.1898
Correct
1.1918
Incorrect
1.1838
Correct
1.1968
Correct
1.2317
80%

จากตารางที่ 1 พบว่าอัลกอริ ทึมโลคอลไบนารี่ แพทเทิน
ฮิสโตรแกรม มีความแม่นยาที่สูงกว่าอัลกอริ ทึมไอเกน

3.3 เว็บแอปพลิเคชันสาหรับการเรียกดูประวัตกิ ารเข้ าถึง
ศูนย์ข้อมูล
เว็บแอปพลิ เคชันเป็ นส่ วนที่ จะเข้ามาช่ วยผูด้ ู แลศูนย์
ข้อมูล ทาให้สามารถตรวจสอบประวัติการยืนยันตัวตน
ย้อนหลังได้ ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรู ปแบบกราฟ
และตาราง โดยเว็บแอพลิเคชันนั้นได้เลือกภาษา C# .Net
เข้ามาใช้ในการพัฒนา

4.2 ผลการพัฒนาระบบ
โปรแกรมยืนยันตัวตนแบบ 2 ปั จจัยจะแบ่งการทางาน
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของการลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน และ
ส่วนของการยืนยันตัวตนแสดงดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6
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จากภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บแอปลิเคชันที่ใช้ใน
การตรวจสอบประวัติการยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ ได้แก่ รหัสพนักงาน, ชื่ อ-สกุล, วัน/เวลาที่ ทาการ
ยืนยันตัวตน และผลการยืนยันตัวตน ซึ่ งสามารถทาการ
ค้นหาประวัติการยืนยันตัวตนย้อนหลังด้วยการใส่ คาหลัก
(Key Word) ที่ตอ้ งการลงในช่องค้นหาได้

ภาพที่ 5: ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนของผูใ้ ช้งาน

4.4 ผลการทดลองความแม่ น ย า และการทางานร่ ว มกั น
ของระบบ
ในส่ วนนี้ได้นาโปรแกรมลงไปทางานใน raspberry pi 4
ใ ช้ ชิ พ Broadcom BCM2711 Quad-Core ARM CortexA72 ความเร็ ว 1.5 GHz มี ห น่ ว ยความจ า LPDDR4-2400
ขนาด 4 GB แสดงดังภาพที่ 8

จากภาพที่ 5 แสดงหน้า จอตัว อย่า งของขั้น ตอนการ
ลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกข้อมูล และ
ตั้งรหัสผ่าน รวมถึงถ่ายรู ปเพื่อใช้ในการรู ้จาใบหน้าของ
ระบบ

ภาพที่ 6: ตัวอย่างหน้าการยืนยันตัวตน
จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอตัวอย่างของขั้นตอนการ
ยืนยันตัวตน โดยระบบจะตรวจสอบจาก 2 ปั จจัย ได้แก่
รหัสผ่าน และใบหน้าของผูใ้ ช้งาน หากทั้ง 2 ปั จจัยตรงกับ
ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะแจ้งผูใ้ ช้งานว่าการยืนยัน
ตัวตนสาเร็ จ

ภาพที่ 8: raspberry pi 4
โดยน าบุ ค คลจ านวน 10 บุ ค คลมาลงทะเบี ย น และ
ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการฝึ กสอน หลังจากนั้นจะทาการยืนยัน
ตัวตน พร้อมบันทึกผลการยืนยันตัวตน โดยผลการยืนยัน
ตัวตนจะแสดงบนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งผลการยืนยันตัวตน
มีความถูกต้องอยูท่ ี่ 80% แสดงดังตารางที่ 2

4.3 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
เว็บแอปพลิเคชันจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการค้นหา
ข้อมูล เพื่อตรวจสอบประวัติการยืนยันตัวตน โดยข้อมูลจะ
แสดงในรู ปแบบของกราฟ และตาราง

ตารางที่ 2: ผลการยืนยันตัวตน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ภาพที่ 7: ตัวอย่างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
417

รหัสพนักงาน
88946
71240
42351
67842
96742
34261
44889
98426

ผลการยืนยันตัวตน
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
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ลาดับที่
รหัสพนักงาน
9
87667
10
555888
ยืนยันตัวตนสาเร็จ
ยืนยันตัวตนไม่สาเร็ จ

5. สรุป

ผลการยืนยันตัวตน
ไม่สาเร็จ
สาเร็จ
80%
20%

งานวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาระบบพิสูจน์ตวั ตนแบบ
2 ปั จจัยเพื่อเข้าศูนย์ขอ้ มูล โดยนาเอาวิธีการพิสูจน์ตวั ตน
ด้วยการรู ้ จ าใบหน้ามาใช้ร่ วมกับรหัสผ่าน พบว่ าระบบ
สามารถน ามาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม มี ค วามปลอดภัย และความ
น่ าเชื่ อถือให้กบั การยืนยันตัวตนได้มากยิ่งขึ้น โดยผลการ
ยืนยันตัวตนที่ได้จากโปรแกรมยืนยันตัวตนแบบ 2 ปัจจัยมี
ความถูกต้องอยูท่ ี่ 80%

4.5 ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
คนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 แสดงดังตารางที่ 3

เอกสารอ้างอิง

ตารางที่ 3: ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้
ด้านความถูกต้องของการทางาน
ของฟังก์ชนั ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นระบบ
ด้านความง่ายและเหมาะสมใน
การใช้งานระบบ
ด้านความรวดเร็วในการทางาน
ของระบบ
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและ
การใช้งานระบบ
เฉลี่ยรวม

Mean S.D.

ระดับ

3.77

0.30

มาก

4.13

0.26

มาก

[1]

[2]

3.53

0.15

มาก

3.67

0.15

มาก
[3]

3.00

0.26

มาก

3.63

0.41

มาก

4.6 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานจานวน 20 คน
เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.40 และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 แสดงดังตารางที่ 4

[4]

ตารางที่ 4: ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งาน
รายการประเมิน
ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับ
ผูใ้ ช้ระบบ
ด้านการประมวลผลของระบบ
ด้านความปลอดภัยของระบบ
ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้
เฉลี่ยรวม

Mean

S.D.

ระดับ

4.07

0.09

มาก

4.48
4.40

0.14
0.50

มาก
มาก

4.65

0.11

มากที่สุด

4.40

0.24

มาก
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[5]
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เกรี ยงศักดิ์ ตรี ประพิณ ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย
ภัคภัทร. (2561(. “การพัฒนาระบบตรวจสอบนัก ศึกษาเข้า
เรี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารรู้ จ าใบหน้ า ” วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ปี ที่ 20 ฉบับ ที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561. (92-105(.
วีรชน วันแอเลาะ สุ พลชัย โพธิ์ ทอง อภิญญา เจริ ญชัย และ
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ. (2561( “เว็บตรวจสอบใบหน้าจาก
วิ ดี โ อแบบขนาน” การประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จัย
ระดับชาติ 2018. (1007-1012(.
พิษณุ เกิดเจริ ญ และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ. (2560(. “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และรู้จาใบหน้า
บุคคลแบบ Realtime”. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ.
ณั ฐ สุ ด า ฟั ก แฟ และมหศัก ดิ์ เกตุ ฉ่ า . (2558(. “การพิ สู จน์
ตัวตน 2 ปั จจัย โดยใช้รหัสผ่านและการรู้จาใบหน้าสาหรั บ
การทาธุ รกรรมบนสมาร์ ทโฟน”. ปั ญหาพิเศษวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาค
วิ ช าการจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง.
พิชญา จตุรวัฒน์ ภาสิ นี พงศ์มานะวุฒิ และมานพ พันธ์ โคก
กรวด. (2558(. “การพัฒนาระบบบันทึก เวลาเรี ยนด้วยการ
ตรวจจั บ และรู้ จ าใบหน้ า ”. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
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บทคัดย่อ

1. บทนา

งานวิจัยชิ ้นนี ้ ใช้ โครงข่ ายประสาทเที ยมเชิ งลึ กแบบ
คอนโวลูชันเพื่ อทานายว่ าภาพถ่ ายดาวเที ยมเป็ นพื ้นที่ ใน
เขตเมือง พืน้ ที่การเกษตร หรื อแหล่ งนา้ โดยประสิ ทธิ ภาพ
เชิ งปริ มาณถูกวิเคราะห์ ด้วยตัววัด ความแม่ นยาคะแนนเอฟ
วัน ความเที่ยงตรง และ รี คอล โดยใช้ วิธีการพืน้ ฐาน 3 วิธี
คื อ ตัวจาแนกแบบเบย์ อย่ างง่ ายซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
และ ความถดถอยโลจิสติคส์ เพื่อเปรี ยบเทียบกับโครงข่ าย
ประสาทเทียมเชิ งลึกแบบคอนโวลูชัน จากผลการทดลอง
พบว่ าโครงข่ ายประสาทเที ยมเชิ งลึ กแบบคอนโวลูชัน มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดีที่สุดที่ 0.9764 นอกจากนีป้ ระสิ ทธิ ภาพเชิ ง
คุ ณ ภาพของการเรี ย นรู้ เชิ ง ลึ ก แบบคอนโวลู ชั น จะถู ก
วิเคราะห์ โดยวิธี Grad-Cam เพื่อสร้ างมโนภาพสาหรั บการ
วิเคราะห์
คาสาคัญ: โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชนั ,
ภาพถ่ายดาวเทียม, ตัวจาแนกแบบเบย์อย่างง่าย, ซัพพอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน, ความถดถอยโลจิสติคส์

ปั จจุบัน ภาคเกษตรมี บทบาทความส าคัญ อย่างยิ่งต่ อ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ เนื่ อ งจาก เป็ นแหล่ ง ผลิ ต
อาหาร และเป็ นฐานวัตถุดิบให้กบั ภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ การพัฒนาภาคเกษตรให้ยงั่ ยืน
จึงถื อเป็ นหัวใจของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของ
ประเทศ ดัง นั้ นจึ ง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ในการจัด สรรพื้ น ที่
ทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการผลิ ต และให้สอดคล้อง
กับ บริ บ ทของพื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น ตามนโยบายแผนพัฒ นา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
[1 ] ดัง นั้ นผู ้วิ จัย ได้มี แ นวคิ ด ในการน าข้อ มู ล ภาพถ่ า ย
ดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาจาแนกข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็ น
แนวทางในการจ าแนกพื้ น ที่ ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทาง
การเกษตร และเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการช่วยจัดสรรพื้นที่
ทางการเกษตรในอนาคต
การจ าแนกประเภทข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม นั้ น
จาเป็ นต้อ งอาศัย ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการแปลภาพ เพื่ อท าการ
แยกแยะและเทียบสี ของแต่ละประเภทข้อมูล รวมทั้งการ
วิเคราะห์ ลกั ษณะทรงพุ่ ม หรื อคุณลักษณะของพืชแต่ละ
ชนิ ด ซึ่ งวิธีน้ ี จะกระทาได้โดยง่ายถ้าข้อมูลแต่ละประเภท
ปรากฏสี และลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
มี แ นวคิ ด ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจ าแนก
ข้อ มู ล ภาพถ่ ายดาวเที ย มเพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้อ ง และ
แม่นยาโดยไม่ตอ้ งใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการแปลภาพ
ในงานวิจัยชิ้ น นี้ ผูว้ ิจัยเลื อกใช้การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ กแบบ
คอน โวลู ชั น (Deep Convolutional Neural Network)
ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ งของวิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ข องเครื่ องจั ก ร
เนื่ องจากการเรี ยนรู ้เชิงลึกแบบคอนโวลูชันมีคุณสมบัติที่
สามารถเรี ยนรู ้วิธีการสกัดคุณลักษณะจากข้อมูลได้ ซึ่งต่าง
จากวิ ธีการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจัก รแบบอื่ น ที่ ต้อ งกาหนด

Abstract
In this work, a deep convolution neural network
is used to predict classes of satellite images which
are City, Farm and River. The quantitative
performances are anlyzed by accuracy, F1-score,
precision and recall. The performances are
compared with three baselines which are Naïve
Bayes, Support Vector Machine and Logistic
Regression with the Deep Convolution Neural
Network. The F1-score of Deep Convolution Neural
Network is 0.9764 which is the highest among these
four classifiers. The Grad-Cam method is used for
visualization, and analysing the qualitative results.
Keyword: Deep Convolutional Neural Network,
Satellite Image, Naïve Bayes, Support Vector
Machine, Logistic Regression.
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วิธีการสกัดคุณลักษณะด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้เชิ งลึ กเป็ น
โครงข่ายประสาทเที ยมรู ปแบบหนึ่ งแต่จะมีจานวนชั้นที่
มากกว่า โดยจานวนชั้นที่ มากขึ้นเหล่านี้ จะทาการเรี ยนรู ้
วิธีการสกัดคุณลักษณะที่สาคัญออกมา
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ภาพที่ 1: ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่การเกษตร (Farm)

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ภาพที่ 2: ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เมือง (City)

2.1 ภาพถ่ ายดาวเทียม (Satellite Image)
การสารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เป็ น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของการรั บ รู ้ข้อมูลเกี่ ยวกับพื้น ที่
แล้วน ามาวิ เคราะห์ โดยใช้อุ ป กรณ์ ที่ มิ ไ ด้ไ ปสั ม ผัส กับ
พื้นที่น้ นั ๆ แต่อาศัยคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ น
สื่ อในการได้มาของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้เรี ยกว่าข้อมูลภาพ
ดาวเทียมเชิงตัวเลข (Satellite Image)
ภาพถ่ ายดาวเที ยมเป็ นเครื่ อ งมื อที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเลโดยเฉพาะบนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ และยาก
ต่อการเข้าสารวจ ข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขช่วยในการ
แปลผลด้วยคอมพิ วเตอร์ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ส ามารถอธิ บ าย
ความหมายด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการ การทา
แผนที่ และการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ซึ่ ง
ดาวเทียมจานวนมากถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ โดยมีวตั ถุประสงค์
การใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่ งดาวเทียมที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
ดาวเที ย มส ารวจทรั พ ยากร (Remote Sensing Satellite)
เป็ นดาวเที ยมที่ ใช้สาหรั บหาข้อมูลหรื อข่าวสารเกี่ ยวกับ
วัตถุ สิ่ งของ หรื อพื้นที่เป้าหมาย เช่น ดาวเทียม IKONOS,
ดาวเที ยม LANDSAT-5, ดาวเที ยม SPOT-5, ดาวเที ยม
LANDSAT-7เป็ นต้น [2], [3]
ภาพถ่ ายดาวเที ย มที่ ใ ช้ในงานวิ จัย นี้ มาจาก Google
map ซึ่ งเป็ นภาพถ่ายดาวเทียมที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท้ งั
ประเทศ และทั่ว โลก ซึ่ งในการวิ จัย ได้มี การเก็ บ ข้อ มู ล
ภาพถ่ ายดาวเที ย มโดยแบ่ งออกเป็ นพื้ น ที่ 3 ประเภทคื อ
พื้นที่การเกษตร (Farm) พื้นที่แหล่งน้ า (River) และพื้นที่
เมือง (City) ดังภาพตัวอย่าง

ภาพที่ 3: ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่แหล่งน้ า (River)

2.2 การแยกประเภทรูปภาพและการเรียนรู้เชิงลึก
การแยกประเภทรู ป ภาพ (Image Classification) คื อ
การทานายว่ารู ปภาพนั้นอยู่ในประเภทใดโดยประเภทจะ
ถู ก ก าหนดขึ้ น มาล่ ว งหน้ า ซึ่ งในการวิ จัย ได้ท าการแบ่ ง
รู ป ภาพเป็ น 3 ประเภท คือ ภาพพื้น ที่ การเกษตร (Farm)
ภาพพื้ น ที่ เมื อ ง (City) และ ภาพพื้ น ที่ แ หล่ ง น้ า (River)
งานวิ จัย ที่ ท าเกี่ ย วข้อ งการแยกประเภทรู ป ภาพเช่ น ใน
[4][5][6] ใน[6] นั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการสกัดคุณลักษณะสาคัญ
ของรู ปภาพออกมาก่อน
จากนั้นใช้วิธีการ SVM ในการทานายจากคุณลักษณะ
ที่สกัดออกมานี้ วิธีการนี้ อาจจะได้ผลดีในปั ญหาการแยก
ประเภทรู ป ภาพให้ หั วข้อ หนึ่ ง และอาจไม่ ไ ด้ผ ลในอี ก
หัวข้อหนึ่ง ดังเช่นใน[10] และ [11] ใน [10] Al-Azzawy
ได้ท าการทดลองคุณ ลักษณะต่างๆเช่ น SIFT และ PCA
ในการแยกประเภทรู ปในหน้าชายและหญิง ผลการทดลอง
พบว่ าความแม่ น ย าของคุ ณ ลัก ษะ SIFT น้ อ ยกว่ า PCA
โดยตัวแบบท านายที่ ใช้คือ SVM อย่างไรก็ต ามใน [11]
Ambardekar และคณะ ทาการทดลองพบว่า คุณลักษณะ
PCA นั้ น ให้ ค วามแม่ น ย าต่ า กว่ า Constellation Model
ซึ่ งเป็ น Dense Representation ของ SIFTในการจาแนก
ประเภทรถ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะแต่ละประเภท
จะมีความเหมาะสมกับแต่ละหัวข้อต่างกัน
ข้อเสี ยหลักสองประการของวิธีการนี้ คือผูว้ ิจยั จะต้อง
เสี ยเวลาในการคิ ด และทดลองวิ ธี ก ารท าวิ ศ วกรรม
คุณลักษณะ (Feature Engineering) ค่อนข้างมาก ในทาง
กลับ กัน โครงข่ ายประสาทเที ย มเชิ ง ลึ ก สามารถเรี ย นรู ้
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คุณลักษณะสาคัญเหล่านี้ ได้จากข้อมูล ในปั ญหาการแยก
ประเภทรู ปภาพ ชั้ นคอนโวลู ชั น จะถู ก ใช้ เ พื่ อ สกั ด
คุณลักษณะของรู ปภาพ ชั้นคอนโวลูชนั เหล่านี้ เทียบเคียง
ได้กบั ฟิ ลเตอร์ แบบต่างๆในสาขาการประมวลผลด้วยภาพ
เช่ น ฟิ ลเต อ ร์ ใน ก ารห าเส้ น ข อ บ (Edge detection)
ตัวอย่างงานวิจัยที่ ใช้โครงข่ายประสาทเที ยมเชิ งลึกแบบ
คอนโวลูชนั ในงานแยกประเภทรู ปภาพคือ [7]
ข้อเสี ยข้อหนึ่ งของโครงข่ายประสาทเที ยมเชิ งลึกคือ
ต้องการข้อมูลจานวนมากวิธีการหนึ่งใช้ในการแก้ปัญหานี้
คื อ การใช้ เ ทคนิ คการเรี ยนรู ้ แ บบส่ งผ่ า น (Transfer
Learning) หนึ่ งในโครงข่ายประสาทเที ยมที่นิยมนามาใช้
ในเทคนิค Transfer Learning ของปัญหาการแยกประเภท
รู ปภาพคื อ VGG16 โดย VGG16 นั้ น เป็ นโครงข่ า ย
ประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชันพัฒนาโดย Oxford

3.2 โครงข่ ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน
ในงานวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยมี สมมุ ติฐานว่า โครงข่ายประสาท
เที ย มเชิ ง ลึ ก แบบคอนโวลู ชั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ท านายสู ง ที่ สุ ด โดยผู ้วิ จัย ได้ใ ช้ส ถาปั ต ยกรรมตามรู ป
ด้านล่าง

ภาพที่ 4: สถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ
คอนโวลูชนั ที่ใช้ในงานวิจยั

โดยโครงข่ายประสาทเทียมจะถูกแบ่งเป็ นชั้น (Layer)
ในตอนต้น ของโครงข่ ายประสาทเที ยมนี้ จะเป็ นการยื ม
เลเยอร์ที่ผา่ นการสอนมาแล้วจากข้อมูลรู ปภาพจานวนมาก
เรี ยกเทคนิ คนี้ ว่ า Transfer Learning โดยเลเยอร์ ที่ ใ ช้
ได้ยืมมาจากโครงข่ายประสาทเทียมที่เรี ยกว่า VGG16 [7]
โดยทาการยืมตั้งแต่เลเยอร์แรกจนถึงเลเยอร์ Block5_pool
เลเยอร์ ที่ยืมมานี้ องค์ประกอบหลักคือ คอนโวลูชัน และ
พู ล ลิ่ ง จุ ด ประสงค์ ห ลัก ของชุ ด เลเยอร์ น้ ี คื อ การสกั ด
คุณลักษณะสาคัญของรู ป และจุดประสงค์หลักของการทา
Transfer Learning คื อ ลดปริ มาณจ านวนพารามิ เ ตอร์
เรี ยนรู ้ลง ซึ่ งจะลดปริ มาณข้อมูลที่ใช้เรี ยนรู ้ที่จะไม่ทาให้
เกิ ด ปั ญ หา Overfitting ลงด้ว ย รายละเอี ย ดเชิ ง ลึ ก ของ
VGG16 สามารถศึกษาได้จาก [7]
ในส่ วนถัดมา ผูว้ ิจยั ใช้เลเยอร์ แบบหนาแน่ น (Dense)
ทั้งหมดสองชั้น ชั้นละ 256 นิ วรอน โดย พารามิเตอร์ ส่วน
นี้ ตัวแบบทานายจะทาการเรี ยนรู ้จากข้อมูล จุดประสงค์
หลักของส่ วนนี้คือการเรี ยนรู ้วิธีการผสมผสานคุณลักษณะ
ที่สกัดมาจากชั้นก่อนหน้า ด้วยค่าน้ าหนักที่เหมาะสม และ
ส าม าร ถ เรี ย น รู ้ ข อ บ เข ต ก าร ตั ด สิ น ใจ (Decision
boundary) แบบไม่เป็ นเชิงเส้น (Non-linear) ได้
ในส่ วนสุ ดท้าย เป็ นชั้นแบบหนาแน่ น เช่ นกัน แต่ฟัง
ชั น การกระตุ้ น (Activation Function) เป็ นแบบ Soft
max จุดประสงค์ของส่ วนนี้ คือการทานายความน่ าจะเป็ น
ในแต่ละประเภท โดยคาตอบสุ ดท้ายคือ ประเภทที่มีความ
น่ า จะเป็ นสู ง ที่ สุ ด ในชั้ น นี้ จะมี จ านวนนิ ว รอนเท่ า กับ
ประเภทของรู ปภาพซึ่ งในงานวิจัยนี้ คือ 3 ปะเภท (City,

Visual Geometry Group [7].

3. วิธีการ
3.1 ข้ อมูล
ข้อมูลถูกเก็บจาก Google Map โดยผูจ้ ดั เก็บ 2 คนแยก
เก็บข้อมูลคนละชุด โดยข้อมูลถูกแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
พื้นที่การเกษตร (Farm) พื้นที่แหล่งน้ า (River) และพื้นที่
เมือง (City) ดังภาพที่ 1, 2 และ 3 ข้อมูลของผูเ้ ก็บทั้งสอง
คนถูกนามารวมกันและทาการสุ่ มแบบสม่าเสมอเพื่อแยก
ข้ อ มู ล เป็ นชุ ด เรี ยนรู ้ (Training set) และชุ ด ทดสอบ
(Test set) โดยจะไม่ มี รู ป ในชุ ด ทดสอบในชุ ด เรี ยนรู ้
อัตราส่ วนโดยประมาณของชุ ดเรี ยนรู ้ ต่อ ชุ ด ทดสอบคื อ
80:20 ปริ ม าณข้อ มู ล ในแต่ ล ะประเภทในชุ ด เรี ย นรู ้ แ ละ
ทดสอบเป็ นดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1: ปริ มาณข้อมูลในชุดเรี ยนรู้และทดสอบในแต่ประเภท

ประเภท

ชุดเรี ยนรู ้

ชุดทดสอบ

รวม

City

194

74

268

Farm

652

177

829

River

159

40

199

รวม

1005

291

1296

NCCIT2020

Farm, River)
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ในการด าเนิ น งาน (Implementation) ผูว้ ิ จัยใช้ภาษา
ไพธอน (Python) และไลบรารี คีราส (Keras) ในการสร้าง
โครงข่ ายประสาทเที ยม จานวนพารามิ เตอร์ ที่ ใช้ในการ
เรี ยนรู ้ ท้ ั ง หมด คื อ 6,489,347 โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นค่ า
น้ าหนัก ระหว่ างนิ วรอนจาก VGG16 กับ Dense Layer
ชั้นแรก (6422784 พารามิเตอร์)
3.3 วิธีการมาตรฐานที่นามาใช้ เปรียบเทียบ
วิธีการมาตรฐาน (Baselines) ที่ใช้เปรี ยบเทียบมีท้ งั หมด 3
วิธีการ คือตัวจาแนกแบบเบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) ซัพ
พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support Vector Machine) และ
ความถดถอยโลจิสติคส์ (Logistic Regression) ทั้งหมดนี้
ในการดาเนิ นงาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้ภาษาไพธอน และไลบรารี
ไซคิ ท เลิ น (Scikit-learn) ในการสร้ า งตั ว แบบท านาย
เหล่านี้ โดยพารามิ เตอร์ แบบไฮเปอร์ ของตัวแบบทานาย
เหล่ า นี้ จะใช้ ค่ า ปริ ยายของไลบรารี หรื อค่ า ที่ เป็ นใน
ตั ว อ ย่ า งจากเว็ บ ไซ ต์ ข อ ไซ คิ ท เลิ น (https://scikitlearn.org/) https://scikit-learn.org/) เช่ น ค่ า kernel ของ
svm จะใช้เป็ น Radial Basis Function : RBF ซึ่ งเป็ นค่ า
ปริ ยายของไลบรารี ค่าไฮเปอร์ พารามิเตอร์ เหล่านี้ มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นเพียงวิธีการอย่าง
ง่ า ยที่ น าม าใช้ เ ป รี ยบ เที ยบ ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไม่ ไ ด้ ท ดลอง
ปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้
นอกจากนี้ ผลการทดลองพบว่ า โครงข่ ายประสาท
เที ยมเชิ งลึกแบบคอนโวลูชัน มี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าอย่าง
มาก ดังนั้นการเปลี่ยนค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ น่าจะไม่มีผล
ต่อข้อสรุ ปของงานวิจยั ชิ้นนี้ ที่ว่า โครงข่ายประสาทเทียม
เชิงลึกแบบคอนโวลูชนั มีประสิ ทธิภาพสู งที่สุด

ทแยงของเมทริ กซ์สับสนเป็ นศูนย์ท้ งั หมด) ความแม่นยา
คืออัตราส่ วนระหว่างจานวนรู ป ภาพทานายที่ ถูกต้องต่อ
จานวนรู ปภาพที่ ทานายทั้งหมด ข้อดี ของการใช้มาตรวัด
ความแม่นยา คือแปลผลได้ง่าย อย่างไรก็ตามในชุดข้อมูล
นี้มีความไม่สมดุลของประเภทข้อมูล (Imbalance Class)
การใช้ ค วาม แม่ น ย าอ ย่ า งเดี ยวอ าจท าให้ แป ลผ ล
คลาดเคลื่ อ นได้ ตั ว อย่ า งเช่ น ในข้ อ มู ล ชุ ด นี้ มี ข้ อ มู ล
ทั้งหมดในชุดทดลอง 291 รู ป มีรูปที่เป็ นพื้นที่การเกษตร
ถึ ง 167 รู ป ดัง นั้ นหากท าการสุ่ ม เป็ นพื้ น ที่ ก ารเกษตร
ทั้งหมด 291 รู ป จะได้ค วามแม่ น ยาถึ ง 167/291 ซึ่ งก็คื อ
0.5738 ดัง นั้ น จึ ง ต้อ งวัด คะแนนเอฟวัน ควบคู่ ไ ปด้ว ย
คะแนนเอฟวันเป็ นการคานวณค่าเฉลี่ยฮาร์ โมนิค ระหว่าง
ความเที่ยงตรง (Precision) และ รี คอล (Recall) เมทริ กซ์
สั บ สน (Confusion Matrix) ใช้ เพื่ อ ดู ว่ าตัวแบบท านาย
ทานายค่าในแต่ละคลาสเป็ นอย่างไรบ้าง โดยผลรวมของ
ตัวเลขในแต่ ล ะแถวจะบอกว่ามี ข้อ มู ล ในคลาสนั้น กี่ ตัว
และผลรวมของตัวเลขในแต่ ล ะหลักจะบอกว่ าตัวแบบ
ทานายทานายในคลาสนั้นเป็ นจานวนเท่าใด เช่นในตาราง
เมทริ กซ์ความสับสนของวิธีการซับพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
จะพบว่า SVM เลือกที่จะไม่ทานายคลาส River เลยนั่นก็
คือค่าในหลัก River จะเป็ น 0 ทั้งหมด โดยข้อมูลที่มีป้าย
ข้อ มู ล จริ ง เป็ น River นั้ น SVM เลื อ กที่ จ ะท านายเป็ น
Farm ทั้งหมดดังนั้นในแถว Farm จึงมีค่าเป็ น 0,40,0 หรื อ
กล่ า วคื อ ท านายป้ า ยข้ อ มู ล จริ ง River เป็ น City 0 ตั ว ,
Farm 40 ตัว และ River 0 ตัว
ความแม่นยาและคะแนนเอฟวันดังตารางในหัวข้อ 4.1
โด ยแ ต่ ล ะ วิ ธี มี อั ก ษ รย่ อ ดั ง นี้ Deep Convolutional

4. ผลการทดลอง

Neural Network (DCNN), Naïve Bayes (NB),
Support Vector Machine (SVM), Logistic
Regression (LGRG)

มาตรวัด (Metrics) ที่ ใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพของ
ตัวแบบทานายคือ ความแม่นยา(Accuracy), คะแนนเอฟ
วั น ( F1-Score), ค วาม เที่ ยงต รง (Precision), รี ค อ ล
(Recall) โดยมาตรวัด ทั้ ง หมดถู ก ค านวณจากเมทริ ก ซ์
สับสน (Confusion Matrix)
ในกรณี ที่ดีที่สุด ตัวแบบทานายควรจะทานายประเภท
รู ปภาพ (Predicted Label) ได้ตรงกับประเภทของรู ปภาพ
ที่แท้จริ ง (True Label) ทั้งหมด (ค่าอื่นที่ ไม่ได้อยู่ในเส้น

4.1 ค่าความแม่ นยาและคะแนนเอฟวัน
ตารางที่ 2: ค่าความแม่นยาและคะแนนเอฟวัน
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Accuracy

F1-Score

DCNN

0.9857

0.9764

NB

0.5587

0.4924

SVM
LGRG

0.6370
0.6120

0.3534
0.4112

Precision

Recall

0.9591

0.9678

0.4864

0.5128

0.5167
0.4938

0.3898
0.4177
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4.2 เมทริกซ์ ความสับสน
ตารางที่ 3: เมทริ กซ์ความสับสนของวิธีการ DCNN
Predicted Label
City
Farm
City
71
0
Farm
0
166
River
2
0
ตารางที่ 4: เมทริ กซ์ความสับสนของวิธีการ NB
Predicted Label
True
City
Farm
Label
City
29
25
Farm
38
108
River
9
11
ตารางที่ 5: เมทริ กซ์ความสับสนของวิธีการ SVM
Predicted Label
True
City
Farm
Label
City
13
61
Farm
1
166
River
0
40
ตารางที่ 6: เมทริ กซ์ความสับสนของวิธีการ LGRG
Predicted Label
True
City
Farm
Label
City
12
56
Farm
7
153
River
5
28
True
Label

River
3
1
38

ภาพที่ 5: ตัวอย่างการใช้วิธี Grad-Cam บนภาพถ่ายประเภทเมือง
(City) และโครงข่ายประสาทเทียมทานายได้ถูกต้อง

River
20
21
20

ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง วิ ธี ก าร Grad-Cam จ ะ ท าก าร ห า
ความส าคัญ ของแต่ ล ะพิ กเซลที่ มี ผ ลต่ อ การท านายโดย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการใช้แผนที่ความร้อนเพื่อแสดงค่าน้ าหนักนี้
ค่าที่ เข้ม ใกล้สีแดง แปลว่ามี น้ าหนักมากจะเห็ นว่าในรู ป
ด้านบนตรงบริ เวณกลุ่ ม พิ กเซลที่ เ ป็ นหลังคาเป็ นส่ วนที่
โครงข่ายใช้เป็ นคุณลักษณะสาคัญในการทานาย

River
0
0
0

River
7
7
7

4.3 การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพด้ วยวิธีแกรดแคม
แม้ว่าโครงข่ ายประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชัน จะมี
ความแม่นยาเหนื อกว่าวิธีอื่นๆดังตารางที่ 2 แต่ขอ้ เสี ยข้อ
หนึ่งของวิธีการเรี ยนรู ้เชิงลึกคือความเป็ น “กล่องดา” ของ
วิธีการ กล่าวคือวิธีการนี้ เรี ยนรู ้ตวั เลขพารามิเตอร์ จานวน
หลายตัวที่อยู่ในรู ปแบบที่มนุ ษย์เข้าใจได้ยาก[8] แม้ว่าจะ
สามารถวัดผลความแม่นยาได้ แต่หากถามคาถามที่ลึกลง
ไปกว่านั้น เช่นทาไมโครงข่ายจึงตัดสิ นใจว่ารู ปที่เห็นคือ
เมือง หรื อตาแหน่งพิกเซลใดที่โครงข่ายใช้ในการตัดสิ นใจ
ว่ารู ปนี้ คือเมือง การสร้างมโนภาพเพื่อทาความเข้าใจเป็ น
สิ่ งสาคัญสาหรับข้อมูลมิติสูงเช่นรู ปภาพ
การสร้ างมโนภาพสาหรั บ โครงข่ายประสาทเที ยมมี
หลากหลายวิธีในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีที่ชื่อว่าแกรด
แคม (Grad-Cam) [8][9] ซึ่ งวิ ธี แกรดแคมจะท าการ
กระจายค่ าของฟั ง ก์ชันกระตุ้น กลับ (Backpropagation)
จากชั้นสุ ดท้ายของโครงข่ายประสาทเที ยมกลับไปยังชั้น
แรก (Input Layer) ซึ่งในที่น้ ีคือแต่ละพิกเซลของรู ปภาพ

ภาพที่ 6: ตัวอย่างภาพถ่ายประเภทพื้นที่แหล่งน้ า (River)
โครงข่ายประสาทเทียมทานายได้ถูกต้อง

ในกรณี ข องท านายรู ป แหล่ ง น้ าได้ถู ก ต้อ งจะพบว่ า
โครงข่ายมองไปที่กลุ่มพิกเซลบริ เวณขอบแม่น้ ากับพื้นดิน
มากกว่ า ที่ จ ะเป็ นสี ของแม่ น้ า และนอกจากนี้ ยัง ให้
ความสาคัญบริ เวณพื้นที่ตน้ ไม้

ภาพที่ 7: ตัวอย่างภาพถ่ายประเภทพื้นที่เมือง (City) แต่โครงข่าย
ประสาทเทียมทานายผิดเป็ นแม่น้ า (River)
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ภาพด้านบนโครงข่ายท านายผิ ด แต่เนื่ องด้วยวิธีการ
Grad-Cam เราสามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่าทาไมโครงข่าย
จึงคิดเช่นนั้น โครงข่ายเลือกใช้พิกเซลบริ เวณถนนในการ
ทานายว่าเป็ นแม่น้ า ผูว้ ิจยั คาดว่าเป็ นเพราะในชุดข้อมูลนี้
รู ปภาพประเภทแม่น้ าจะมีขอบระหว่างแม่น้ า และพื้นดิน
โครงข่ายประสาทเทียมจึงเรี ยนรู ้คุณลักษณะนี้ (แทนที่จะ
เป็ นสี น้ าตาลของแม่ น้ า) เมื่ อ เจอถนนที่ มี ค วามคดเคี้ ย ว
คล้ายแม่น้ าจึงทานายผิด ดังนั้นชุดข้อมูลเรี ยนรู ้ (Training
set ) ควรจะต้อ งมี ต ัวอย่างของรู ป ประเภทพื้ น ที่ เมื อ ง ที่ มี
รู ป ถนนคดเคี้ ยวคล้ายแม่ น้ าดังรู ป ที่ ท ายผิด นี้ ให้ มากขึ้ น
เพื่ อ ให้ โ ครงข่ ายเรี ย นรู ้ ในการวิ จัย นี้ ผูว้ ิ จัยได้ใ ช้ภ าษา
ไพธอน และคี ร าสในการด าเนิ น การ (Implementation)
วิธีการแกรดแคม
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การจำแนกเสี ยงเรื อด้ วยเทคนิคดีมอนและโลฟาร์ บนไมโครคอนโทรเลอร์ STM32
Classification of Vessel Sound using DEMON and LOFAR Techniques
on STM32 Microcontroller
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือการศึกษาการจำแนกเสี ยงเรื อ
ด้วยเทคนิคดีมอนและโลฟาร์บนไมโครคอนโทรเลอร์ ข้อมูล
เสี ยงเรื อได้จากการบันทึกด้วยไฮโดรโฟนและเสี ยงอื่น ๆ ได้
จากการบันทึกด้วยสมาร์ทโฟนและดาวน์โหลดจากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ คำนวณสเปกโทรแกรมของดีมอนและโลฟาร์ที่ความ
ละเอีย ด 0.25 และ 8 เฮิร ตซ์ต ่อ พิก เซลตามลำดับ ออกแบบ
แ บ บ จ ำ ล อ ง ส ำ ห ร ับ ก า ร จ ำ แ น ก ข อ้ ม ูล ด ว้ ย
Conv2D/MaxPooling2D จ ำนวน 1 ชั้น และช ้ นั หนาแน่น
จำนวน 2 ขั้น ผลการทดลองพบว่าแบบจำลองนี้สามารถจำแนก
เสี ยงได้โดยมีความความถูกต้อง 98.01 และมีค่าสู ญเสี ย 0.07
คำสำคัญ : การจำแนกเสี ยง, การเรี ยนรู ้เชิงลึก, ดีมอน, โลฟาร์ ,

ด้ว ยเทคนิค ดีม อน (detection envelope modulation on noise :
DEMON) [2] แ ล ะ โ ล ฟ า ร ์ (low frequency analysis and
recording : LOFAR) ซึ่งเป็ นเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เรื อ ด ำน ้ำจากข อ้ มูล โซนาร์แ บบพาสซิฟ (passive sonar
analysis) [3] โดยดีม อนนั้น เป็ น วิเ คราะห์แ ถบแคบ (narrow
band) ที่สามารถสกัดคุณลักษณะเกี่ยวกับใบจักร (blades) และ
เพลา (shafts) ได้ สำหรับ โลฟาร์ เป็ นการวิเ คราะห์แ ถบกว้า ง
(wide band) ซึ่ง สามารถสกัด คุณ ลัก ษณะเกี่ย วกับ เรื อ เช่น
จำนวนและรายละเอียดของเครื่ องยนต์เรื อได้ ดังนั้นการศึกษา
นี้จึงต้องการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจำแนกข้อมูลเสี ยงเรื อ
จากเสี ยงอื่นด้วยเทคนิค ดีมอนและโลฟาร์ ซ่ ึงสามารถทำงานได้
บนไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุก ต์เ พื่อ การ
ระบบการแจ้ง เตือ นต่า ง ๆ แบบเวลาจริ ง หรื อ เพื่อ การรู ้จ ำ
(recognize) เสี ยงเรื อแต่ละลำได้

Abstract
The objective of this paper is to study a classification of
vessel sound on a microcontroller using DEMON and LOFAR
techniques. The underwater sound is manually recorded using
the H1A hydrophone, while the other datasets are recorded
using smartphones or downloaded from online data sources.
The spectrogram of DEMON and LOFAR are extracted at
resolutions of 0.25 and 8 Hertz/pixel, respectively. A CNN
model is implemented with 1 Conv2D/MaxPooling2D layer
and 2 denses layers. The result shows that the proposed model
can reach the accuracy at 98.01 with loss at 0.07.
Keyword : auio classification, deep learning, DEMON,
LOFAR

2. วิธีการทดลอง
ขั้นตอนหลัก ในงานวิจ ยั นี้ ประกอบด้ว ยการเตรี ย มข้อ มูล
สำหรับการจำแนกข้อมูลด้วยการเรี ยนรู ้เชิงลึก และขั้นตอนที่
สองคือการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์ ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้

1. บทนำ
การจำแนก (classification) เสี ยงยานพาหนะทางน้ำจากเสี ยง
อื่น มีป ระโยชน์ห ลาย ๆ ด้า น เช่น การแจ้ง เตือ นเมื่อ มีเ รื อ
(vessel) ลุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนหรื อพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์เสี ยงบนบกมักจะทำด้วยการวิเคราะห์
เอ็มเอฟซีซี (MEL-frequency cepstral coefficients : MFCC) [1]
สำหรับการวิเคราะห์เสี ยงเรื อซึ่งเป็ นเสี ยงใต้น ้ำนั้นอาจจะทำได้

ภาพที่ 1: ไฮโดรโฟนที่ใช้ในการทดลอง
2.1 การเตรียมข้ อมูลเสี ยง
คณะผูว้ ิจยั บันทึกเสี ยงใต้น ้ำโดยใช้ไฮโดรโฟน H1A
[4] ดังตัวอย่างในภาพที่ 1 โดยต่อไฮโดรโฟนเข้ากับเครื่ องขยาย

425

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

เสี ยงและบันทึกเสี ยงลงบนเครื่ องบันทึกเสี ยงแบบพกพา โดย
ทำการบันทึกเสี ยงใต้น ้ำบริ เวณท่าเรื อในจังหวัดสมุทรสงคราม,
กรุ งเทพมหานคร และ ระยองในช่วงเดือนสิ งหาคม 2561 ถึง
ธันวาคม 2562 รวมทั้งมีการบันทึกเสี ยงยานพาหนะบนบกด้วย
สมาร์ทโฟน สำหรับกรณี ของเสี ยงอื่น ๆ นั้นผูว้ ิจยั ใช้ฐานข้อมูล
เสี ย ง UrbanSound8K [5], เสี ยงเครื่ องยนต์ร ถยนต์ และ เสี ย ง
สัญญาณรบกวนแวดล้อมใต้น ้ำ (underwater ambient noise) ซึ่ง
บางส่ ว นรวบรวมจาก [6,7,8] จากนั้น จึง นำไปสกัด ฟี เจอร์
ที่ตอ้ งการ
2.2 การคำนวณดีมอนและโลฟาร์
การคำนวณดีมอนและโลฟาร์ น้ นั มีความแตกต่างกัน
ไปบ้าง เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลใบจักรนั้นอาจทำด้วยตัวกรอง
ต่ำผ่า น (lowpass filter) [9] หรื อ อาจทำได้ด ว้ ยเทคนิค ไอซีเ อ
(independent component analysis : ICA) [3,10] อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั นี้ จะคำนวณดีมอนและโลฟาร์ โดยอ้างอิงแนวทางจาก
[10] และ [11] เป็ นหลัก โดยผูว้ ิจยั เตรี ยมข้อมูลเสี ยงอินพุตจาก
แหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีอตั ราการสุ่ม (sampling rate) ไม่เท่ากัน
และจากการทดลองเบื้องต้น พบว่า ความถี่สู ง สุ ดสำหรับ การ
คำนวณดีม อนอยูใ่ นช่ว งประมาณ 2500 – 3000 เฮิร ตซ์ และ
สำหรับโลฟาร์ อยูใ่ นช่วงประมาณ 3000 - 4000 เฮิรตซ์ ดังนั้น
ผูว้ ิจ ยั จึง ปรับ อัต ราการสุ่ ม ข้อ มูล ของข้อ มูล ทุก ชุด ให้เ ท่า กับ
8192 เฮิร ตซ์ ครอบคลุม ความถี่ 0 - 4196 เฮิร ตซ์ ซึ่งเพีย งพอ
สำหรับการวิเคราะห์ท้ งั ดีมอนและโลฟาร์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.2.1 การคำนวณดีมอน
การสกัด ฟี เจอร์ ดีม อน มีข้นั ตอนหลัก สามขั้น ตอน
ดัง แสดงในภาพที่ 2 การคำนวณเริ่ ม ด้ว ยการนำข้อ มูล เสี ย ง
อิน พุต มาผ่า นตัว กรองแถบผ่า น (bandpass filter) เพื่อ กรอง
เฉพาะช่วงความถี่ที่สนใจ เช่น อาจจะเป็ นช่วงความถี่ของการ
เกิดโพรงหรื อคาวิเตชัน (cavitation) [3] ซึ่งเป็ นความถี่ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนสภาพของน้ำจากของเหลวเป็ นไอซึ่งอาจจะเนื่องมา
จากแรงดันของใบจักรกับน้ำ หลังจากกรองข้อมูลแล้ว จึงนำ
สัญญาณนี้ มาคำนวณเอ็นเวลโลป (envelope) ซึ่งในงานวิจยั นี้
ทำด้วยการแปลงฮิลเบิร์ต (Hilbert transform) [12] เสร็ จแล้วจึง
ลดอัตราการสุ่ มสัญญาณนี้ จากช่วงกว้างให้อยูใ่ นช่วงแคบตาม
ช่วงความถี่สนใจ เช่น 35 ถึง 150 เฮิรตซ์ เสร็ จแลัวนำผลลัพธ์น้ ี
ไปเก็บในบัฟเฟอร์แบบคิว (queue) เมื่อเวลาผ่านไปตามช่วงที่
กำหนดจึงนำข้อมูลในบัฟเฟอร์ท้ งั หมดมาแปลงให้อยูใ่ นโดเมน
ความถี่ (frequency domain) ด้ว ยการแปลงฟูริ เ ยร์ (Fourier
transform) เพื่อสกัดฟี เจอร์ (feature) ดีมอนที่ตอ้ งการ

NCCIT2020

Audio

BPF

LPF

ENV

DEC

DEC

FFT

FFT

DEMON

LOFAR

ภาพที่ 2: การคำนวณดีมอนและโลฟาร์
2.2.2 การคำนวณโลฟาร์
ขั้น ตอนแรกของการสกัด ฟี เจอร์ โ ลฟาร์ ค ือ การนำ
ข้อมูลเสี ยงอินพุตมาผ่านตัวกรองความถี่ต ่ำผ่านเพื่อลดข้อมูล
ความถี่ที่สูงเกินช่วงความถี่ที่สนใจ หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลนี้
ในบัฟ เฟอร์แ บบคิว แล้ว แปลงให้อ ยูใ่ นโดเมนความถี่ต าม
แนวทางเดียวกับการคำนวณดีมอน
2.2.3 การคำนวณสเปกโทรแกรม
ข ้นั ตอนต่อ ไปคือ การค ำนวณสเปกโทรแกรม
(spectrogarm) ของดีม อนและโลฟาร์ ซึ่ง ท ำด้ว ยเทคนิค การ
แปลงฟูริ เ ยร์เ วลาสั้น (short-time Fourier transform : STFT)
โดยนำข้อมูลดีมอนและโลฟาร์ที่สกัดได้ก่อนหน้านี้ มาเรี ยงต่อ
กันเป็ นแถว โดยให้แ กนนอนเป็ นความถี่แ ละแกนตั้งโดยให้
ข้อมูลที่ใหม่กว่าอยูด่ า้ นบน จะได้ผลลัพธ์เป็ นข้อมูลสองมิติที่
เรี ย กว่า วอเตอร์ฟ อล (waterfall) โดยงานวิจ ยั นี้ จ ำนวนข้อ มูล
อินพุตสำหรับการคำนวณสเปกโทรแกรมเท่ากับ 1024 ข้อมูล
และกำหนดให้มีส่วนซ้อน (overlap) ระหว่างข้อมูลแต่ละแถว
เท่ากับ 0.2 วินาที ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 3

(ก) ดีมอน

(ข) โลฟาร์
ภาพที่ 3: ตัวอย่างฟี เจอร์ที่สกัดได้
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ตารางที่ 3: สถาปัตยกรรมโครงข่ายของการทดลอง

ตารางที่ 1 สรุ ปพารามิเตอร์ที่ส ำคัญสำหรับการสกัดดีมอน
โดยงานวิจยั นี้ ก ำหนดช่วงความถี่ (fBPF_min, fBPF_max) ของตัวกรอง
ความถี่แถบผ่านในช่วง [500, 2500] เฮิรตซ์ กำหนดช่วงความถี่
เป้าหมายของการวิเคราะห์ดีมอนที่ 128 เฮิรตซ์ ซึ่งจะได้ขอ้ มูล
สเปกโทรแกรมของดีมอนที่มีความละเอียดแกนนอนเท่ากับ
0.25 เฮิรตซ์ต่อพิกเซล และตารางที่ 2 สรุ ปพารามิเตอร์ส ำหรับ
การคำนวณโลฟาร์
ตารางที่ 1: พารามิเตอร์สำหรับการสกัดดีมอน
พารามิเตอร์

ค่ า

หน่ วย

FS

8192

เฮิรตซ์

N

1024

ข้อมูล

fBPF_min

500

เฮิรตซ์

fBPF_min

2500

เฮิรตซ์

sDEC

32

ไม่มีหน่วย

NFFT

256

ข้อมูล

ตารางที่ 2: พารามิเตอร์สำหรับการสกัดโลฟาร์
พารามิเตอร์

ค่ า

หน่ วย

FS

8192

เฮิรตซ์

N

1024

ข้อมูล

fLPF_max

2046

เฮิรตซ์

sDEC

32

ไม่มีหน่วย

NFFT

256

ข้อมูล
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ชั้น
Conv2D
MaxPooling2D
Dropout
Flattern
Dense
Dropout
Dense

ขนาด
(None, 10, 128, 8)
(None, 5, 64, 8)
(None, 5, 64, 8)
(None, 2560)
(None, 64)
(None, 64)
(None, 2)

พารามิเตอร์
152
0
0
0
163904
0
195

ตารางที่ 4 สรุ ปข้อมูลจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง ซึ่ง
เป็ นเสี ยงเรื อ จำนวน 58 ไฟล์แ ละเสี ย งอื่น ๆ รวม 2421 ไฟล์
รวมความยาวเสี ยงทั้งหมดประมาณ 5 ชัว่ โมง
ตารางที่ 4: สรุ ปจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง
คลาส

การฝึ กฝน

การทดสอบ

รวม

เรื อ

5176

1235

6471

อื่น ๆ

5810

1453

7263

รวม

10986

2688

13734

2.4 การพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์
ผูว้ จิ ยั พัฒนาชุดคำสัง่ ทั้งหมดบนไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล STM32 จ ำนวน 3 รุ่ น ได้แ ก่ STM32F429-DISCO,
STM32F746-DISCO และ STM32F508 โดยอ่านข้อมูลเสี ยงเข้า
ด้ว ยการอ่า นค่า จากเอดีซี (analog-to-digital converter : adc)
โดยกำหนดความละเอีย ดของการควัน ไทซ์เ ท่า กับ 12 บิต
ต่อข้อมูล และกำหนดค่าพรี ส เกลลาร์ (prescalar) และตัว นับ
(counter) ของตัวจับเวลา (timer) ของแต่ละบอร์ดให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้อตั ราการสุ่ มเท่ากับ 8192 เฮิรตซ์ โดยข้อมูลจากเอดีซี
จะถูกนำมาเก็บลงในแถวลำดับแบบวงกลม (circular array) ซึ่ง
ถูก นำไปสกัด และสร้า งสเปกโทรแกรมทุก 0.2 วิน าที และ
ข้อมูลสเปกโทรแกรมนี้ จะส่ งไปจำแนกข้อมูลโดยใช้โครงข่ายที่
เรี ย นรู ้ใ นข ้นั ตอนที่ผ า่ นมา ซึ่ง ท ำด ว้ ยคล งั โปรแกรม
STM32CUBE-AI [14]

2.3 การจำแนกข้ อมูลด้ วยการเรียนรู้เชิงลึก
ผูว้ ิจยั นำข้อมูลสเปกโทรแกรมที่ได้จากขั้นตอนที่ 2.2
มาจัดเรี ยงและตัดแบ่งเป็ นข้อมูลช่วงละ 2 วินาที และกำหนดให้
มีส่ว นซ้อ นระหว่า งข้อ มูล แต่ล ะชุด เท่า กับ 0.2 วิน าที ซึ่ง จะ
ทำให้ขอ้ มูลแต่ละชุดมีขนาด HxWxC โดยที่ H และ W คือความ
สู ง และความกว้า งของสเปกโทรแกรม และ C คือ จำนวน
แชนแนล โดยกำหนดแชนแนลแรกเป็ น ข้อ มูล ดีม อนและ
แชนแนลที่สองเป็ นข้อมูลโลฟาร์ กำหนดอัตราส่ วนการฝึ กฝน
(train) ต่อการทดสอบ (test) เท่ากับ 80:20 และกำหนดคลาส
สำหรับการจำแนกข้อมูลเป็ นสองคลาสคือ เรื อ (เขียนแทนด้วย
SHP) และไม่ใช่เรื อ (เขียนแทนด้วย OTH) ตารางที่ 3 แสดงราย
ละเอียดโครงสร้างแบบจำลองสำหรับ การเรี ยนรู ้เชิงลึก (deep
learning) ที่ได้จากคลังโปรแกรมเทนเซอร์โฟลว์ (Tensorflow)
[13]

3. ผลการทดลอง
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการสกัดฟี เจอร์บนไมโครคอนโทร
เลอร์ STM32F429-DISCO ซึ่งบริ เวณส่ วนของหน้าจอในภาพ
แบ่งเป็ นสี่ ส่วนหลัก ส่ วนบนสุ ดแสดงข้อมูลเสี ยงในบัฟเฟอร์
ต่อลงมาเป็ นแถบความถี่ท้ งั หมดของข้อมูลเสี ยงนี้ ส่ วนที่สาม
และสี่ แสดงฟี เจอร์ดีมอนและโลฟาร์ตามลำดับ จากภาพจะเห็น
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ว่าโปรแกรมสามารถสกัดความถี่หลักในดีมอนได้ที่ประมาณ 4,
8, 12 และ 16 เฮิรตซ์ และข้อมูลโลฟาร์ในตัวอย่างนี้ พบความถี่
ที่โดดเด่นในช่วง 600 – 650 เฮิรตซ์ ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างของ
สเปกโทรแกรมดีมอนและโลฟาร์ในแบบวอเตอร์ฟอล

(ก)

(ข)
ภาพที่ 6: ตัวอย่างการจำแนกข้อมูลแบบเวลาจริ ง

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการจำแนกข้อมูลแบบเวลาจริ งบน
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F746G-DISCO กรอบสี ข าวใน
ภาพที่ 6 (ก) แสดงข้อมูลเสี ยงในบัฟเฟอร์ , ดีมอน และโลฟาร์
ตามลำดับ สำหรับภาพที่ 6 (ข) แสดงสเปกโทรแกรมของเสี ยงนี้
โดยข้อมูลดีม อนในภาพที่ 6 (ก) แสดงความถี่ที่ส ำคัญตั้งแต่
ประมาณ 6, 12, 18, 24, 35 และมีค่าสู งสุ ดที่ประมาณ 40 เฮิรตซ์
โดยบริ เวณด้านซ้ายล่างของหน้าจอแสดงผลการจำแนกเสี ยงนี้
ว่าไม่ใช่เสี ยงเรื อ (คลาส OTH) ซึ่งสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
เนื่องจากเสี ยงอินพุตนี้ เป็ นเสี ยงเครื่ องยนต์รถบรรทุก [6]
ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างความถี่ที่ส ำคัญในดีมอนที่ประมาณ
6, 12 และ 24 เฮิรตซ์ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็ นจริ งเนื่องจาก
เสี ยงนี้ เป็ นเสี ยงของเรื อที่มี 4 ใบจักรและมีความเร็ วรอบต่อนาที
เท่ากับ 360

ภาพที่ 4: ตัวอย่างฟี เจอร์ที่สกัดได้บนไมโครคอนโทรเลอร์

ภาพที่ 5: ตัวอย่างการแสดงผลแบบวอเตอร์ฟอล

ภาพที่ 7: ตัวอย่างการจำแนกข้อมูลเสี ยงเรื อ
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ภาพที่ 8 แสดงผลการฝึ กฝนโครงข่ายจำนวน 1000 รอบ
(แสดงเฉพาะรอบที่ 1 – 500) เส้นสี น้ำเงินเข้มและแดงเข้มแทน
ค่าความถูกต้อง (accuracy) และค่าสู ญเสี ย (loss) ตามลำดับ เส้น
สี ฟ้าและสี สม้ แทนค่าค ว า ม ถ ูก ต อ้ ง ต ร ว จ ส อ บ (validation
accuracy) และค่าสู ญเสี ยตรวจสอบ (validation loss) ตามลำดับ
จากภาพจะเห็นว่าโครงข่ายสามารถเรี ยนรู ้ได้โดยมีความถูกต้อง
ประมาณ 98% เมื่อพิจารณาพบว่าโครงข่ายสามารถคำนวณจนมี
ความถูกต้องเกิน 95% ตั้งแต่ประมาณรอบที่ 25 ซึ่งทั้งค่าความ
ถูกต้องและค่าสู ญเสี ยเริ่ มคงที่หลังจากรอบที่ 100 เป็ นต้นไป
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ภาพที่ 9 (ก) แสดงผลการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 1000 รอบ และภาพ
ที่ภาพที่ 9 (ข) แสดงภาพขยายของรอบที่ 1 – 100 โดยแทน
แบบจำลอง A, B, C, และ D ด้วยสี น ้ำเงิน , สี เ ขียว, สี ส้ม และ
สี ชมพู ตามลำดับ จากภาพจะเห็นว่าแบบจำลอง A (สี น ้ำเงิน )
มีการเรี ยนรู ้ได้เร็วกว่าและมีความถูกต้องมากกว่าแบบอื่น และ
แบบ D (สี ชมพู) เรี ยนรู ้ได้ชา้ กว่าและมีความถูกต้องน้อยที่สุด
และทุกแบบเริ่ มมีการเรี ยนรู ้คงที่หลังจากรอบที่ 200 เป็ นต้นไป
เมื่อ พิจ ารณาพบว่า การเพิม่ แบบชั้น Conv2D/MaxPooling2D
นั้นช่วยให้โครงข่ายเรี ยนรู ้เร็วขึ้นเล็กน้อย (ความถูกต้องของ
เส้นสี ส้มเพิ่มขึ้นสู งกว่าเส้นสี อื่นในช่วงประมาณรอบที่ 1 – 20)
แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ช่วยเพิ่มความถูกต้องของการเรี ยนรู ้
ได้แ ตกต่างแบบแบบจำลองอื่น อาจจะเนื่องมาจากความซับ
ซ้อนของแบบจำลองมีมากเกินจนไม่สามารถเพิม่ ความถูกต้อง
ได้ภายใน 1,000 รอบ

(ก) ค่าความถูกต้อง

(ก) รอบที่ 1 - 1000

(ข) ค่าสูญเสี ย

ภาพที่ 8: ผลการฝึ กฝนโครงข่าย
4. อภิปรายผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั ทดลองปรับ รายละเอีย ดของโครงข่า ยและทดสอบ
ความถูกต้องทั้งหมด 4 แบบ โดยแบบ A หมายถึงแบบจำลอง
โครงข่ายที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ สำหรับแบบ B เป็ นการนำ
แบบจ ำลอง A มาลดจำนวนโหนดในชั้น dense เหลือ 16
โหนด และในกรณี ของแบบจำลอง C และ D นั้นเป็ นการนำ
แบบจ ำลอง A และ B มาเพิ่ม ชั้น Conv2D/MaxPooling2D
จำนวน 1 ชั้น ดังแสดงรายละอียดในตารางที่ 5

(ข) รอบที่ 1 - 100
ภาพที่ 9: ตัวอย่างดีมอนที่สกัดได้

5. สรุป
งานวิจยั นี้ ศึกษาการจำแนกเสี ยงเรื อด้วยเทคนิคดีมอนและ
โลฟาร์ โดยใช้เสี ยงเรื อผิวน้ำและเสี ยงอื่น ๆ มาเป็ นข้อมูลหลัก
ในการจำแนกเสี ยงเรื อออกจากเสี ยงอื่น ๆ ซึ่งการจำแนกเสี ยงทำ
ด้ว ยการเรี ยนรู ้เชิงลึก ผูว้ จิ ยั เสนอสถาปัตยกรรมที่มีความซับ
ซ้อ นน้อ ย สามารถจำแนกเสี ย งได้โ ดยมีค วามความถูก ต้อ ง
ประมาณ 98% อย่า งไรก็ต ามงานวิจ ยั นี้ ย งั คงมีข อ้ จำกัด ด้า น
จำนวนและประเภทของเสี ยงที่น ำมาใช้ในการฝึ กฝนเนื่องจาก
ยังมีเสี ยงสภาพแวดล้อมและเสี ยงอื่น ๆ ที่ปรากฏใต้น ้ำน้อยเกิน

ตารางที่ 5: การทดลองการรู้จ ำที่สถาปัตยกรรมโครงข่ายขนาดต่าง ๆ
A

B

C

D

พารามิเตอร์

164186

41162

33698

8978

CM

1

1

2

2

dense

32

16

32

16
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ดังนั้นการเพิ่มจำนวนข้อมูลเสี ยงเหล่านี้อาจจะช่วยเพิม่ ความถูก
ต้องของการจำแนกข้อมูลให้สูงขึ้นได้
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แบบจำลองอนุกรมเวลำสำหรับกำรพยำกรณ์จำนวนผู้ป่วยในสถำนพยำบำล
Time Series Model for Forecasting the Number of Patients in the Infirmary
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บทคัดย่อ

staffs sometime provide ineffective services that

การเจ็ บ ป่ วยของมนุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ ้น ได้ ต ลอดเวลา ท าให้
หลายครั้ งจ านวนผู้ ป่ วยที่ จ ะเข้ า รั บบริ การใน สถาน
พยาบาลมี ม ากเกิ น กว่ า ที่ เ จ้ าหน้ า ที่ ท างการแพทย์ จ ะ
สามารถให้ บริ การได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ ผ้ ูป่วย
เกิดความไม่ พึงพอใจในการบริ การ ซึ่ งหากสถานพยาบาล
สามารถคาดการณ์ จานวนผู้ป่วยได้ ล่วงหน้ าจะสามารถบริ
หารจั ดการอัตรากาลังเจ้ าหน้ าที่ และงบประมาณในการ
จ้ างงานได้ อย่ างเหมาะสม ส่ งผลดีต่อสถานพยาบาลและ
ผู้ป่วย
ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึงได้ ศึกษาเพื่อหาแบบจาลองอนุกรม
เวลาที่ เ หมาะสมในการพยากรณ์ จ านวนผู้ ป่ วยใน
สถานพยาบาลโดยใช้ โปรแกรม Minitab 17 ซึ่ งมีด้วยกัน
3 วิ ธี คื อ 1) วิ ธีการวิ เคราะห์ แนวโน้ ม ( Trend Analysis)
2) วิ ธี ก ารปรั บ ให้ เรี ย บเอ็ ก โปเนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง
( Double Exponential Smoothing) แ ล ะ 3) วิ ธี แ ย ก
องค์ ประกอบ (Decomposition) ผลการวิจัยพบว่ า วิธีแยก
องค์ ประกอบ (Decomposition) ชนิด Additive Model มี
ความเหมาะสมมากที่ สุ ด โดยมี ค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ ความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์ เฉลี่ย (MAPE) เท่ ากับ 9.86 เปอร์ เซ็นต์
คำสำคัญ: การพยากรณ์, แบบจาลองอนุกรมเวลา, วิธีแยก
องค์ ป ระกอบ, เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามผิ ด พลาด
สัมบูรณ์เฉลี่ย

cause patients’ unsatisfaction. Prediction of patient
volume can facilitate hospitals’ owner to manage
medical staffs’ manpower and employment budget
appropriately.
The objective of this research is to develop a time
series model for predicting patient volume in the
infirmary by using Minitab 17. This research
considers 3 methods that are Trend Analysis, Double
Exponential Smoothing and Decomposition. The
result shows that Decomposition type Additive model
is the best model to predict patient volume with
accuracy of mean absolute percentage error (MAPE)
9.86 percent.
Keywords: Forecasting, Time Series Model,
Decomposition, MAPE

1. บทนำ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีสวัสดิการด้านการรักษาหรื อ
สถานพยาบาลเป็ นของตนเอง บางองค์กรให้สวัสดิ การ
การรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานและผู ้
เกษี ย ณอายุ ด้ว ย การให้ สิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารที่ ค รอบคลุ ม นี้
ส่ งผลให้จานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
มี จ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในแต่ ล ะปี จากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างอายุของประชากรไทยเข้าสู่ การเป็ น “สังคม
ผู ้สู ง อายุ ” ซึ่ งกลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ เ ป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามต้อ งการ
สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลเป็ นจานวนมาก กอปรกับวิถี
การดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีรูปแบบพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง การไม่
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ออกกาลังกาย การมีความเครี ยดสู ง เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิด
ความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (Noncommunicable diseases; NCDs) เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ๆ ปี
ทาให้สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจต้องรับภาระในการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยมากขึ้น
ปั จจุบนั ในต่างประเทศได้มีผทู ้ าการศึกษาแบบจาลอง
การพยากรณ์ จ านวนผู ้ป่ วย เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ตัด สิ น ใจด้า นการแพทย์ต่ า ง ๆ อาทิ เ ช่ น การพยากรณ์
จ านวนผู ้ป่ วยที่ เ ข้า มายัง แผนกฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
วางแผนอัตรากาลังของแผนกฉุ กเฉิ นในโรงพยาบาล[1]
การศึกษาแบบจาลองการพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยที่เข้ามายัง
แผนกฉุ กเฉิ นรายชั่วโมง เพื่อช่ วยสนับสนุ นการจัดและ
ปรับปรุ งตารางงานของแผนกฉุกเฉิน[2] และการพยากรณ์
การมาถึ ง ของผูป้ ่ วยแผนกฉุ กเฉิ น โดยใช้การวิ เ คราะห์
อนุกรมเวลา เพื่อใช้เป็ นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจใน
อุตสาหกรรมการดูแลสุ ขภาพ[3] เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในสถานพยาบาลขององค์กรรัฐวิสาหกิจประเทศไทย เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ จานวนผูป้ ่ วย ซึ่ งเป็ นส่ วน
ช่ วยในการสนับสนุ นการวางแผนอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ และควบคุมงบประมาณการจ้างหน่วยงาน
ภายนอกให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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2.1.2 วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Average Methods)
2.1.2.1 วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา ( Simple Average
Method) เป็ นการหาค่ า เฉลี่ ย จากข้ อ มู ล ในอดี ต จนถึ ง
ปั จ จุ บั น แล้ ว น าค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ ไ ปหาค่ า พยากรณ์ ข อง
ช่วงเวลาอนาคต เหมาะสาหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและ
ไม่มีอิทธิพลการแปรผันของฤดูกาล
2.1.2.2 วิ ธี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย แบบเคลื่ อ นที่ อย่ า งง่ า ย
(Simple Moving Average Method) โดยหาค่าเฉลี่ ยจาก
ค่ า สั ง เกตที่ ผ่ า นมาชุ ด หนึ่ ง น าไปหาค่ า พยากรณ์ ใ น
ช่ วงเวลาถัดไป ซึ่ งเหมาะสาหรั บข้อมูลที่ ไม่มีแนวโน้ม
และไม่มีอิทธิพลการแปรผันของฤดูกาล
2.1.3 วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential
Smoothing Techniques)
2.1.3.1 วิ ธี ปรั บ เรี ยบเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ล อย่ า งง่ า ย
( Single Exponential Smoothing) เ ป็ น วิ ธี ก า ร ที่ ใ ห้
น้ า หนัก หรื อ ความส าคัญ ของข้อ มู ล ไม่ เ ท่ า กัน โดยให้
น้ าหนักกับข้อมูลที่เกิดล่าสุ ดมากที่สุด และลดลงเรื่ อย ๆ
ตามลาดับ เหมาะสาหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและไม่มี
อิทธิพลการแปรผันของฤดูกาล
2.1.3.2 วิ ธีป รั บ เรี ยบเอ็กซ์โ ปเนนเชี ย ลแบบสองครั้ ง
(Double Exponential Smoothing) โดยครั้ งแรกจะเป็ น
การปรับเรี ยบของข้อมูลเดิม และครั้งที่สองเป็ นการปรับ
เรี ย บข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการปรั บ เรี ย บในครั้ งแรก เหมาะ
สาหรั บข้อมูลที่มีแนวโน้มและไม่มีอิทธิ พลการแปรผัน
ของฤดูกาล
2.1.3.3 วิ ธีป รั บ เรี ยบเอ็กซ์ โปเนนเชี ย ลแบบสามครั้ ง
(Triple Exponential Smoothing) ใช้หลักการเดียวกับวิธี
ปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบสองครั้ง แต่จะปรับเรี ยบ
เพิ่มอีกหนึ่ งครั้ง เหมาะสาหรับข้อมูลที่มีแนวโน้มและมี
อิทธิพลการแปรผันของฤดูกาล
2.1.4 วิ ธี วิ เ ค ร าะ ห์ อ นุ กรมเวลาแ บบแ ยกส่ วน
( Classical Decomposition Method) ใช้ ห ลั ก การแยก
ส่ วนประกอบของแต่ละตัวในอนุกรมเวลา คือ ส่ วนของ
แ น ว โ น้ ม ( Trend Component) ส่ ว น ข อ ง ฤ ดู ก า ล
( Seasonal Component) ส่ วนของวั ฏ จั ก ร ( Cyclical
Component) และส่ วนของความผั น แปรที่ ผิ ด ปกติ

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค การ
พยากรณ์ดว้ ยอนุกรมเวลาดังนี้
2.1 แบบจำลองอนุกรมเวลำ (Time Series Models)
คื อ การใช้ข้อ มู ล อดี ต ในการพยากรณ์ ข้อ มู ล ในอนาคต
โดยไม่นาตัวแปรอื่น ๆ มาพิจารณา ซึ่ งมีเวลาเป็ นตัวแปร
อิ ส ระ อาจก าหนดเป็ นเดื อ น ปี หรื อ อื่ น ๆ และมี สิ่ ง ที่
ต้องการพยากรณ์เป็ นตัวแปรตาม [4]
2.1.1 วิธีแนวโน้มเชิ งเส้น ( Trend Analysis) เป็ นวิธี
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่ าง
เวลากับสิ่ งที่ตอ้ งการทราบ เหมาะกับข้อมูลที่มีแนวโน้ม
และไม่มีอิทธิพลการแปรผันของฤดูกาล
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( Irregular Component) ซึ่ งวิ ธี น้ ี ท าให้ ก ารพยากรณ์ มี
ความแม่นยา และช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของอนุกรมนั้น
ได้ดียิ่งขึ้น
ก. รู ปแบบการบวก (Additive Model ) คือ รู ปแบบที่
ส่วนประกอบทั้ง 4 ของอนุกรมเวลาเป็ นอิสระต่อกัน
ข . รู ป แ บ บ ก า ร คู ณ ( Multiplicative Model) คื อ
รู ปแบบที่ ส่ วนประกอบทั้ ง 4 ของอนุ กรมเวลามี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่เป็ นอิสระต่อกัน
2.2 กำรตรวจสอบควำมแม่ นยำ
2.2.1 ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute
Deviation: MAD) เป็ นการพิจารณาความแตกต่างของค่า
ข้อมูลจริ งกับค่าพยากรณ์โดยไม่คานึงถึงเครื่ องหมาย
|e |
MAD = ∑nt=1 t
(2-1)
n
2.2.2 ค่ าความผิ ดพลาดก าลังสองเฉลี่ ย (Mean Sum of
Square Error: MSE หรื อ Mean Squared Deviation: MSD)
เป็ นการพิ จารณาความแตกต่างของค่าข้อมู ล จริ งกับค่า
พยากรณ์ดว้ ยวิธียกกาลังสอง
MSE= ∑nt=1

e2t

(MAPE) ที่ ต่ า ที่ สุ ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า วิ ธี แ ยกส่ ว น
ประกอบเป็ นแบบจาลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
บุญชัย แซ่ สิ้วและศุภรั ชชัย วรรัตน์ [6] ศึกษาเทคนิ ค
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในการพยากรณ์
การพยากรณ์ยอดขายอาหารสัตว์ 3 วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 2) วิธีการปรับให้เรี ยบเอ็กโปเนนเชียลแบบสอง
ครั้ง และ 3) การประยุกต์ใช้วิธีแยกองค์ประกอบ ผลพบว่า
การพยากรณ์แบบประยุกต์ใช้วิธีแยกองค์ประกอบมีความ
เหมาะสมมากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) ต่าที่สุด
Kibaek Kim และคณะ [7] ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บ
แบบจาลองการพยากรณ์ปริ มาณผูป้ ่ วยในแผนกอายุกรรม
คือ วิธีการปรับเรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชียล วิธีบอกซ์-เจนกินส์
วิธี GARCH และ วิธี VAR โดยเปรี ยบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย (MAPE) กับ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ถดถอยซึ่ งเป็ นตัวแบบหลักในการเปรี ยบเที ยบ
ผลการวิจยั พบว่าแบบจาลอง ARIMA มีประสิ ทธิ ภาพใน
การพยากรณ์ ม ากที่ สุด และการลดค่ าเปอร์ เ ซ็ น ต์ค วาม
คลาดเคลื่ อนสั ม บู ร ณ์ เฉลี่ ยท าให้ ก ารพยากร ณ์ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

(2-2)

n

2.2.3 เปอร์ เซ็ นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์ เฉลี่ ย (Mean
Absolute Percentage Error: MAPE) เป็ นวิ ธี ว ั ด ความ
แม่ น ย าโดยค านวณเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามผิ ด พลาดในการ
พยากรณ์ โดยไม่คานึงถึงเครื่ องหมาย
MAPE= ∑nt=1

e ×100
|t
|
Yt

n
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3. วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
นาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้ในการสร้างและ
เปรี ยบเทียบแบบจาลองในการพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาล 3 วิธี คือ 1) วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม 2)
วิธีการปรับให้เรี ยบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองครั้ง และ 3)
วิ ธี แ ยกองค์ป ระกอบ โดยใช้โ ปรแกรม Minitab 17 ซึ่ ง
แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 4 ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 สร้ ำงกรอบแนวควำมคิด

(2-3)

2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เฉลิมชาติ [5] ศึกษาและเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์
ความต้องการใช้ไ ฟฟ้ าในจังหวัดนครพนมด้วยเทคนิ ค
อนุ กรมเวลา 6 วิ ธีคื อ 1) วิ ธีค่ าเฉลี่ ย เคลื่ อนที่ 2) วิ ธี ก าร
วิเคราะห์แนวโน้ม 3) วิธีปรับเรี ยบเอ็กโปเนนเชี ยลอย่าง
ง่าย 4) วิธีการปรับให้เรี ยบเอ็กโปเนนเชี ยลแบบสองครั้ง
5) วิธีปรับเรี ยบเอ็กโปเนนเชี ยลแบบสามครั้ง และ 6) วิธี
แยกองค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม Minitab 16 และใช้
เกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD)
และค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ เฉลี่ ย

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิด
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จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิ ด การหา
แบบจ าลองอนุ ก รมเวลาจากข้ อ มู ล จ านวนผู ้ป่ วยใน
สถานพยาบาล เพื่ อ พยากรณ์ จ านวนผูป้ ่ วยร่ วมกับ การ
พิ จ ารณาภาระงานประจ า ช่ ว ยในการสนั บ สนุ น การ
วางแผนอัตรากาลังและงบประมาณด้านการจ้างบุคลากร
ด้านการแพทย์
3.2 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลเบื้องต้ น
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลจานวนผูป้ ่ วยในสถานพยาบาล
รัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งแบบรายเดือนระหว่างปี 2557-2562
โดยวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ด้ว ย Time Series
Plot ร่ วมกับ กราฟในโปรแกรม Microsoft Excel และ
หาค่ า ผิ ด ปกติ (Outliers) ด้ว ยวิ ธี Boxplots หากพบค่ า
ผิดปกติ จะแทนที่ค่าผิดปกติ น้ นั ด้วยค่าเฉลี่ยของจานวน
ผูป้ ่ วยทั้งหมดของเดือนและปี ของค่าผิดปกติน้ นั ๆ และ
ตรวจสอบค่าผิดปกติดว้ ยวิธี Boxplots อีกครั้ง
3.3 กำรสร้ ำงและเลือกแบบจำลองพยำกรณ์
ผูว้ ิจัยใช้ข้อมูลชุ ดทดสอบปี 2557-2561 ในการสร้ าง
แบบจ าลองพยากรณ์ จากนั้น น าแต่ ล ะแบบจ าลองมา
เปรี ย บเที ย บค่ าความแม่ น ย า 3 ค่ า คื อ 1) ค่ า เปอร์ เ ซ็ นต์
ความผิ ด พลาดสั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย (MAPE) 2) ค่ า ความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAD) และ 3) ค่าความผิดพลาด
กาลังสองเฉลี่ย (MSD ) ซึ่ งหากแบบจาลองพยากรณ์ ใด
ให้ค่าทั้ง 3 ต่าที่สุด ให้แบบจาลองนั้นเป็ นแบบจาลองที่มี
ความเหมาะสมกับ ชุ ดข้อมูล และนาไปตรวจสอบความ
แม่นยาของแบบจาลองต่อไป
3.4 กำรตรวจสอบควำมแม่ นยำของแบบจำลอง
ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลชุดพยากรณ์ปี 2562 ในการตรวจสอบ
ความแม่ น ย าของแบบจ าลองด้ว ยค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
MAPE= ∑nt=1

เมื่อ

e ×100
|t
|

Yt = ข้อมูลจริ ง ณ เวลา t

Yt

n
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4. ผลกำรดำเนินงำน
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้น

ภำพที่ 2: Time Series Plot

ภำพที่ 3: กราฟในโปรแกรม Microsoft Excel
จากภาพที่ 2 และภาพที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้อ มู ล มี
ลักษณะแบบมีแนวโน้มและไม่มีอิทธิ พลการแปรผันของ
ฤดูกาล ผูว้ ิจยั จึงเลือกแบบจาลองจากโปรแกรม Minitab
17 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม และวิธีการปรับให้
เรี ยบเอ็กโปเนนเชี ยลแบบสองครั้ง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มวิธี
แยกองค์ประกอบเข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่งเป็ นวิธีที่ให้ความ
แม่นยาในการพยากรณ์ เนื่ องจากวิเคราะห์ครอบคลุมทุก
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา

(3-1)

̂ t = ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลา t
Y

= Yt -Ŷ t
n = จานวนค่าพยากรณ์ 1, 2, 3, ..., n
หากค่าดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 10% แสดงว่าแบบจาลอง
มีความแม่นยาและเหมาะสมในการใช้ในการพยากรณ์
et

ภำพที่ 4: ค่าผิดปกติ(Outliers)
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จากภาพที่ 4 หาค่ า ผิ ด ปกติ ด้ ว ยวิ ธี Boxplots พบ
ทั้งหมด 2 ค่า ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงแทนที่ค่าผิดปกติดว้ ยค่าเฉลี่ย
ของจานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดของเดือนและปี ของค่าผิดปกติ
นั้น ๆ ดังตารางที่ 1 และตรวจสอบอีกครั้ง ผลแสดงไม่พบ
ค่าผิดปกติ จึ งทาการสร้ างและเปรี ยบเที ยบแบบจ าลอง
ต่อไป

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แบบจ าลองวิ ธี แ ยก
องค์ป ระกอบ ( Decomposition) ชนิ ด Additive Model
มีค่าความคลาดเคลื่อน MAPE MAD และ MSD ต่าที่สุด
จึงนาแบบจาลองดังกล่าวไปตรวจสอบหาค่าความแม่นยา
ของแบบจาลองต่อไป
4.3 ผลกำรตรวจสอบค่ำควำมแม่ นยำของแบบจำลอง
การตรวจสอบค่าความแม่นยาของแบบจาลองวิธีแยก
องค์ประกอบชนิ ด Additive Model ด้วยค่าเปอร์ เซ็ นต์
ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) แสดงดังตารางที่ 3
และสมการที่ 4-1

ตำรำงที่ 1: ข้อมูลจานวนผูป้ ่ วยปี 2557-2561 ที่ได้รับการแก้ไขค่า
ผิดปกติ
พ.ศ.

2557
เดือน
มกราคม 2217.07
กุมภาพันธ์ 2216
มีนาคม
2216
เมษายน
2116
พฤษภาคม 2116
มิถุนายน
2242
กรกฎาคม
2210
สิงหาคม
2135
กันยายน
2512
ตุลาคม
2423
พฤศจิกายน 2101
ธันวาคม
2429

2558

2559

2560

2225
2105
2169
2224
1938
2147
2148
2183
2216
2197
2273
2316

2038 1966
2226 1926
2389 2171
1913 2107.87
1977 2136
2164 2139
1945 1939
2236 2395
2239 2119
2114 2071
2325 2311
2307 2276
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2561

ตำรำงที่ 3: ข้อมูลสาหรับการหาค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด

2311
2251
2311
1916
2274
2323
2135
2495
2225
2296
2300
2156

สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
จานวนผูป้ ่ วย ค่าพยากรณ์
̂ t = et
Yt -Y
̂ t)
(Y
ปี 2562 (Yt)
2270
2118.29
151.71
1935
2131.12
-196.12
2082
2225.86
-143.86
1951
2038.85
-87.85
1838
2086.31
-248.31
1957
2180.91
-223.91
1976
2052.78
-76.78
2046
2229.05
-183.05
2102
2250.30
-148.3
2118
2180.23
-62.23
1871
2285.98
-414.98
1939
2329.69
-390.69

4.2 ผลกำรเปรียบเทียบแบบจำลองพยำกรณ์
ผลการเปรี ย บเที ย บแบบจ าลอง จากการสร้ างแบบ
จาลองด้วยข้อมูลชุดทดสอบดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2: แสดงผลค่าความคลาดเคลื่อน MAPE MAD และ

MAPE = ∑nt=1

MSD ของแบบจาลอง
MAPE

MAD

MSD

=

Trend Analysis

4.9%

106.7

18044.3

=

Double Exponential
Smoothing

6.1%

131.4

28794.8

Decomposition ชนิด
Multiplicative Model

4.4%

96.2

13221.2

Decomposition ชนิด
Additive Model

4.4%

95.8

13196.1

แบบจาลอง

e ×100
|t
|
Yt

n

et ×100
|
|
Yt

0.066833
0.101354
0.069097
0.045028
0.135098
0.114415
0.038856
0.089467
0.070552
0.029381
0.221796
0.20149
∑ =1.1833

(4-1)

1.1833
12

9.86 %

จากการตรวจสอบค่าความแม่นยาของแบบจาลองวิธี
แยกองค์ ป ระกอบ ( Decomposition) ชนิ ด Additive
Model พบว่ามีค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ ย
เท่ากับ 9.86 %
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5. สรุป
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาเพื่อหาแบบจาลองอนุกรมเวลา
ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร พ ย า ก ร ณ์ จ า น ว น ผู ้ ป่ ว ย ใ น
สถานพยาบาล 3 วิธี คือ 1) วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม 2)
วิธีการปรับให้เรี ยบเอ็กโปเนนเชียลแบบสองครั้ง และ 3)
วิธีแยกองค์ประกอบ ซึ่งวิธีแยกองค์ประกอบแบ่งออกเป็ น
2 ชนิ ด คือ Multiplicative Model และ Additive Model
ผลพบว่าแบบจาลองวิธีแยกองค์ประกอบชนิ ด Additive
Model มีความเหมาะสมในการพยากรณ์จานวนผูป
้ ่ วยใน
สถานพยาบาลมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของยุพิน
ภรณ์ อารี พงษ์ [4] ที่กล่าวว่า วิธีการปรับเรี ยบไม่ได้เป็ น
การพิสูจน์ให้เห็นถึงส่ วนประกอบต่าง ๆ หากมีการแยก
รู ป แบบให้ ล ะเอี ย ดขึ้ น จะท าให้ ก ารพยากรณ์ มี ค วาม
แม่นยาขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิมชาติ ธี ระวิริยะ[5] และ บุญชัย แซ่สิ้วและศุภรัชชัย วรรัตน์[6]
ในการตรวจสอบค่าความแม่นยาของแบบจาลองวิธี
แยกองค์ประกอบ มีค่าเปอร์ เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์
เฉลี่ ย เท่ า กับ 9.86% สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์
อ นุ ก ร ม เ ว ล า ภ า ค วิ ช า ส ถิ ติ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น[8] ที่กล่าวว่า ค่าเปอร์ เซ็นต์ความ
ผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยน้อยกว่า 10% จัดว่าการพยากรณ์
ค่อนข้างแม่นยา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kibaek
Kim และคณะ[7]
ทั้งนี้ ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจัยใช้ตัวแปรเวลาเพียงตัว
แปรเดี ยวในการพยากรณ์ ซึ่ งในความเป็ นจริ งนั้นอาจมี
ปั จจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิอากาศ อุบตั ิภยั
หมู่ จานวนประชากรในพื้นที่ เป็ นต้น ที่อาจมีผลต่อการ
เข้ารั บ บริ การในสถานพยาบาล ดัง นั้น จึ ง ควรพิ จ ารณา
ศึ กษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องด้วย อี ก ทั้ง ผูว้ ิ จัยได้คาด
ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการวิ จัย ในครั้ งนี้ คื อ ข้อ มู ล การ
พยากรณ์ จ านวนผู ้ป่ วยเป็ นส่ ว นช่ ว ยในการวางแผน
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ดา้ นการแพทย์และเป็ นส่ วนช่วยใน
การจัดสรรงบประมาณด้านการจ้างบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการแพทย์ จึงควรมีการศึกษาต่อถึงผลลัพธ์ต่อไป
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บทคัดย่อ

data during the Songkran festival and the New Year
festival between year 2016 and 2018. Binary Logistic
regression was used as data analysis method. In this
data analysis, all data were analyzed using the IBM

บทความนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อสร้ างแบบจ าลอง
พยากรณ์ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน โดยอาศั ย ปั จจั ย
ทางด้ านกายภาพของผู้ ป ระสบอุ บั ติ เหตุ และทางด้ าน
สภาพแวดล้ อม ซึ่ งผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาล
ปี ใหม่ โดยใช้ ข้อมูลย้ อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) มา
ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผ่ านกระบวนการถดถอยทาง
โลจิ สติ กส์ (Logistic Regression) ด้ วยฟั งก์ ชั น Binary
Logistic Regression โดยการกาหนดตั วแปรตามและตั ว
แปรอิสระที่มีแนวโน้ มของโอกาสที่ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนน โดยในการวิเคราะห์ ข้อมูลครั้ งนีไ้ ด้ นา
ข้ อมู ลทั้ งหมดมาใช้ ในการวิ เคราะห์ ด้ วยโปรแกรม IBM
SPSS Statistics version 26
จากการทดสอบสามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยที่มีความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จนเกิ ด การบาดเจ็บ และเสี ยชี วิต ต่ อ
ชี วิ ต และสร้ างความเสี ย หายต่ อทรั พย์ สิ น ได้ อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 นั้น ได้ แก่ ปั จจั ยด้ านเวลา
ปั จจัยด้ านการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และปั จจัยทางด้ าน
ถนนที่ใช้ ในการสัญจร และตัวแปรอิสระที่ไม่ ส่งผลต่ อการ
เกิ ดอุบัติเหตุ โดยมีค่า Sig. เท่ ากับ .116 คื อตัวแปร Safety
หรื อตัวแปรการป้องกันอุปกรณ์ นิรภัย
คาสาคัญ: การพยากรณ์ อุบตั ิเหตุ การถดถอยทางโลจิ
สติกส์ การบาดเจ็บและเสี ยชีวิต

SPSS Statistics version 26.
The results from statistical inference indicated
that alcohol, road type, and time factor can cause
injures and death are with statistical significance at
the level of 0.05.
Keywords: Forecasting , Accident , Logistic ,
Regression , Injury and death

1. บทนา
จากการเปิ ดเผยของเว็บ ไซต์ เวิ ล์ด แอตลาสเกี่ ย วกับ
ประเทศที่มีการเสี ยชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ใน
ปี 2560 ปรากฏว่า ประเทศไทยได้ขยับขึ้นมาเป็ นอันดับ 1
ของโลก มี อ ัต ราผู ้เสี ย ชี วิต 36.2 รายต่ อ แสนประชากร
ท าให้ ป ระชากรไทยที่ เป็ นก าลัง ส าคัญ ในการพัฒ นา
ประเทศลดน้อยลง โดยในการบาดเจ็บ และเสี ยชี วิตจาก
การจราจรทางถนนจะมีปริ มาณมากขึ้นในช่วงเทศกาล คือ
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปี ใหม่ น้ ั น ท าให้ มี ก าร
สั ญ จรด้ว ยพาหนะบนท้ อ งถนนเป็ นจ านวนมาก ซึ่ งมี
พาหนะที่ ใช้ในการสั ญ จรและกฎในการควบคุม การใช้
ยานพาหนะนั้ นมี ค วามแตกต่ า งกัน ไป โดยต่ อ ให้ ก าร
ควบคุ มด้วยกฎหมายต่ างๆ มี อยู่อ ย่างมากมายและมี การ
รณรงค์จากหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน แต่ก็ยงั มี
การละเมิ ด กฎหมายออกมาให้ ไ ด้เห็ น และส่ งผลให้ เกิ ด
อุบัติ เหตุบ่ อยครั้ง อีกทั้งการเดิ น ทางกลับ ภูมิ ลาเนาและ
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อพักผ่อนหรื อพบปะครอบครัว ทา
ให้มีปริ มาณรถที่สัญจรบนท้องถนนเป็ นจานวนมาก และมี

Abstract
This research aims to develop a model for
predicting road accidents by focusing on physical
factors and environment factors of the accidents. The
data used in this research come from the accident
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การจราจรที่ ห นาแน่ น ในทุ กเส้ น ทางและในจังหวัด ที่ มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญหรื อเมืองท่องเที่ยว โดยสถิติการ
เกิดอุบตั ิเหตุน้ นั มากขึ้น ทาให้มีผบู ้ าดเจ็บและเสี ยชีวิตจาก
การเกิ ด อุ บัติ เหตุ แ ต่ ล ะครั้ งเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ างเห็ น ได้ชัด
ปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การบาดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ต ในรู ปแบบ Real Time จาก
ส ถ า น พ ย า บ า ล ทั่ ว ป ร ะ เท ศ ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์ ictpher.moph.go.th ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบาดเจ็บและเสี ยชี วิตจากการจราจรทางถนน โดยทุก
เทศกาลจะมีการนาข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจร
ทางถนนในแต่ละสถานพยาบาลจากพยาบาลฉุ กเฉิ นที่ มี
การรั บ รายงานการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เป็ นผู ้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต และเมื่อเสร็ จสิ้ นเทศกาลในช่วง 7
วัน อั น ตรายแล้ ว ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวัด และ
ส่วนกลางก็จะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
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การจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
และค้น คว้างานวิ จัย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งไว้ และเลื อ กใช้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้าเพื่อนาเข้ามาใช้ดาเนิ นการวิจยั ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 อุ บั ติ เห ตุ จ าก ก าร จ ร าจ ร ท าง ถ น น ( Road
Accident) คาว่าอุบต
ั ิเหตุ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ.2542 [1] ได้ ใ ห้ ค วามหมายของอุ บั ติ เ หตุ
หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบังเอิญ และให้
ความหมายจราจร หมายถึง การที่ยวดยานพาหนะ คน หรื อ
สั ต ว์พ าหนะเคลื่ อ นไปตามทาง โดยสาเหตุ ใ นกาเกิ ด
อุบัติเหตุ สามารถเกิ ดขึ้นได้หลายปั จจัยด้วยกัน โดยจาก
ข้อมูลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2553 ได้ออก
เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ พบว่า สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุมาก
ที่สุด คือการขับรถเร็ วขับและประมาท บุคคลผูข้ บั ขี่ไม่มี
ค วาม พ ร้ อ ม ใน การขั บ ขี่ แ ละ ไม่ ช าน าญ เส้ น ท าง
สิ่ งแวดล้อมทางด้านของสภาพอากาศและสภาพถนน และ
กฎหมายยังขาดการประชาสัมพันธ์และบทลงโทษผูก้ ระทา
ผิ ด ยัง ไม่ รุ น แรงเท่ า ที่ ค วร ซึ่ งสาเหตุ เหล่ า นี้ ได้มี ก ารน า
ข้อ มู ล มาท าการวิ จัย อย่างมากมายถึ ง สาเหตุ ในการเกิ ด
อุบตั ิเหตุของประเทศไทย อาทิเช่น บุษบา เพ็ญสุ วรรณ [2]
ได้มีการศึ กษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ความรุ นแรงของการ
บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ จ ราจรทางบกของผู ้ป่ วยใน ณ
โรงพยาบาลร้ อ ยเอ็ ด ปั ญ หาการบาดเจ็ บ และตายด้ว ย
อุบตั ิเหตุจราจรทางบกมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย
โดยปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บจาก
อุ บั ติ เหตุ จ ราจรทางบกของผู ้ป่ วยใน ณ โรงพยาบาล
ร้ อ ยเอ็ด เป็ นการศึ กษาเชิ งพรรณนา เก็บ ข้อ มู ล โดยการ
สั ม ภาษณ์ จ ากแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ระหว่าง วัน ที่ 1
พ.ย. 2539-15 ม.ค. 2540 จานวน 420 ราย ผลการศึ กษา
พบว่า ผูบ้ าดเจ็บส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มี
ลักษณะการเกิ ดอุบัติเหตุแบบรถชนกัน (ร้อยละ 57.6) มี
การดื่มสุ รา (ร้อยละ 46.7) ใช้ยาม้าหรื อยาบ้า (ร้อยละ 4.0)
ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 95.4)
ซึ่งจากผลวิจยั ทีได้กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถสรุ ปได้ว่า
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด อุ บัติ เหตุ น้ ัน มาจาก การดื่ ม สุ ร า
และการเกิดอุบตั ิเหตุของรถสาธารณะนั้นมาจากด้านความ

ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นว่าข้อมูล ผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต นั้น มี
จานวนมากและมีขอ้ มูลที่หลากหลาย ไม่สามารถนาข้อมูล
มาสรุ ปได้ จึงต้องมีการนาแนวคิดที่ได้ศึกษามาใช้การการ
วิเคราะห์ โดยผูว้ ิจยั จึงได้เลือกวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
ทางโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistic Regression) ผ่ านฟั ง ก์ ชั่น การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยทางโลจิ ส ติ ก ส์ แ บบทวิ ( Binary
logistic regression) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ
้ มูลมากกว่า 1
ตั ว แปร และมี ค่ า ในตั ว แปร เพี ย ง 2 ค่ า เท่ า นั้ น โดย
วัตถุ ป ระสงค์ของในการศึ กษาการวิเคราะห์ การถดถอย
ทางโลจิ ส ติ ก ส์ ผู ้วิ จัย ต้ อ งการศึ ก ษาหาความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตามที่ มี โ อกาสเกิ ด
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ หรื อตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุ
จากการจราจรทางถนน จนทาให้มีผบู ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต
จากการจราจรทางถนน โดยทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสดงให้ผใู ้ ช้
รถใช้ถ นนเห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมในการขับ ขี่ ย านพาหนะที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ลูกหลาน และทรัพย์สิน อีกทั้ง
ยัง เป็ นการสร้ า งความตระหนั ก ให้ แ ก่ ผู ้ข ับ ขี่ เกิ ด ความ
ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึ้น

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ การถดถอยทางโลจิ สติ กส์ ข้อมู ล อุบัติ เหตุ จาก
438

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

พร้อมทางสภาพร่ างกายของผูข้ บั ขี่ แต่ผวู ้ ิจยั มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างออกไปว่ามีปัจจัยอื่น นอกเหนือจากการดื่มสุ รา
ที่สามารถทาให้เกิดอุบตั ิได้จึงได้นาตัวแปรอิสระ หลายตัว
แปรเข้ามาร่ วมใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ดว้ ย
2.2 การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistic
Regression Analysis) การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยโลจิ
สติกส์ เป็ นการศึกษาการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระ โดยเป็ นการนาสมการความถดถอย
ที่ได้ทาการพยากรณ์ตามค่าของตัวแปรตาม โดยเมื่อทาการ
กาหนดค่าตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามในที่น้ ีก็จะต้องเป็ นตัว
แปรเชิงกลุ่ม ซึ่งในขณะที่ตวั แปรอิสระจะทาหน้าที่เป็ นตัว
แปรเชิงปริ มาณ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ การ
วิเคราะห์ ค วามถดถอยโลจิ สติ กส์ เป็ นการศึ กษาการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดย
เป็ นการนาสมการความถดถอยที่ได้ทาการพยากรณ์ตามค่า
ของตัวแปรตาม โดยเมื่อทาการกาหนดค่าตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตามในที่น้ ี ก็จะต้องเป็ นตัวแปรเชิ งกลุ่ม ซึ่ งในขณะที่
ตัวแปรอิสระจะทาหน้าที่ เป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ โดยใน
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
2.2.1 การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ พ หุ ก ลุ่ ม
(Multinomial logistic regression analysis) โดยในการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พหุ กลุ่ม เป็ นการใช้เมื่อตัว
แปรตาม Y เป็ นตั ว แปรเชิ ง กลุ่ ม ที่ มี ม ากกว่ า 2 กลุ่ ม
(Polotomous variable) ตัวอย่างเช่น ประเภทยานพาหนะ
จักรยานยนต์ รถยนต์ รถโดยสารประจาทาง
2.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (Binary
logistic regression analysis) โดยในการวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ ท วิ จะมี ก ารใช้ตัว แปรที่ เป็ น 2 กลุ่ ม
(Dichotomous variable) และมี 2 ค่ า ได้แ ก่ ค่ าที่ เป็ น 0
และค่าที่เป็ น 1 โดยในที่น้ ีการการกาหนดตัวแปรอิสระจะ
สามารถแบ่งออกได้อีก 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 กรณี ตวั แปรอิสระ 1 ตัวแปร ซึ่ งจะมีสมการที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ที่อยู่ในรู ปสมการเชิ ง
เส้น ดังนี้
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แต่ในการวิเคราะห์ความถดถอยทางโลจิสติกส์ เมื่อ Y
มี จานวน 2 ค่า จะพบว่าความสัมพันธ์ x และ y จะไม่อยู่
ในรู ปสมการเชิงเส้น แต่อยูใ่ นรู ปสมการนี้
(2-2)

โดยเราจะเรี ยกสมการนี้ ว่ า Logistic Response Function
โ ด ย ที่ 0 <= E(Y) <= 1 ห รื อ E(Y) = P(event) = P(
เห ตุ การณ์ ที่ น่ าสน ใจ) และ P(no event) = P(ไม่ เกิ ด
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ) ตัวอย่างเช่น P(event) = P(ผูข้ บั ขี่ที่ดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ Y = 1) และ P(no event) = P(ผูข้ บั ขี่ที่
ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ Y = 0) ดังนั้นจะได้สมการ

(2-3)

กรณี ที่ 2 กรณี มี ตั ว แปรอิ ส ระมากกว่ า 1 ตั ว แปร
สมการ Logistic Response Function ก็จะได้รูปสมการ
ดังนี้
(2-4)

= ความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
(2-5)

= ความน่าจะเป็ นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
จากสมการดังกล่าวจะพบว่า สมการ Logistic Response
Function ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ระหว่างตัว
แปรตามและตัวแปรอิสระที่ไม่ได้อยูใ่ นรู ป สมการเชิงเส้น
จึงมีการปรับให้อยูใ่ นรู ปสมการเชิงเส้น โดยกาหนดให้
(2-6)
คืออัตราส่วนความน่าจะเป็ นของการเกิด
เหตุการณ์ที่ศึกษา (P) กับความน่าจะเป็ นที่จะไม่เกิด
เหตุการณ์ที่ศึกษา (1-P)

(2-1)
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ช่วงเวลาเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 17.00 – 05.59 น. เป็ น
ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งมีการกาหนดค่าเป็ น 1 และช่วงเวลา
06.00 – 16.59 น. เป็ นช่วงเวลากลางวัน ซึ่งกาหนด ค่าเป็ น 2
3.1.2 ข้อ มู ล การดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องผู ้ป ระสบเหตุ
กาหนดให้ผูด้ ื่ มแอลกอฮอล์ เป็ น 1 และกาหนดให้ผูท้ ี่ไม่
ดื่มแอลกอฮอล์ เป็ น 2
3.1.3 ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันนิรภัยของผูบ้ าดเจ็บ
กาหนดให้ผทู ้ ี่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันเป็ น 1 และผูท้ ี่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันเป็ น 2
3.1.4 ข้อมูลถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุ กาหนดให้ถนนชนบท
เป็ น 1 และถนนทางหลวงเป็ น 2
3.1.5 ข้อมูลอาการของผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ ผูเ้ สี ยชีวิต
เป็ น 1 และผูบ้ าดเจ็บเป็ น 2

(2-7)

ซึ่งจากจากศึกษาทฤษฎีการถดถอยทางโลจิสติกส์ ได้มี
ผูส้ นใจและนาทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และทานายหาโอกาสที่เกิดเหตุการณ์น่าสนใจ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาให้ผวู ้ ิจยั
ทราบถึ ง เทคนิ ค การถดถอยทางโลจิ ส ติ ก ส์ และน ามา
ประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการจัดทา
กรอบแนวความคิดการวิจยั ซึ่งมีข้นั ตอนการดาเนินการวิจยั
ตามภาพที่ 1

3.2 การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
3.2.1 การกาหนดตัวแปร เมื่อทาความสะอาดข้อมูล
เรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง ได้ด าเนิ น การน าข้อ มู ล เข้าโปรแกรม
IBM SPSS Statistics ด้ ว ย ฟั ง ก์ ชั น Binary logistic
regression โดยได้มีการกาหนดตัวแปรตามตาราง ที่ 1
ตารางที่ 1 การกาหนดตัวแปร
การจัดเก็บข้ อมูล
ตัวแปร
ประเภท

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั

ข้อมูลบาดเจ็บและเสียชีวิต
การป้องกันอุปกรณ์นิรภัย
เวลาในการเกิดอุบตั ิเหตุ
การใช้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ถนนที่เกิดเหตุ

3.1 การรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จัย ได้น าข้อ มู ล จากการ
บาดเจ็ บ และเสี ยชี วิ ต จากการจราจรทางถนน ผ่ า น
ฐานข้ อ มู ล http://ict-pher.moph.go.th ซึ่ งเป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากสถานพยาบาลทัว่ ประเทศ โดยผูว้ ิจยั ได้
นาข้อมูลผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวิตจากการจราจรทางถนน 3 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ.2559 – 2561) ซึ่ งมี ขอ้ มูลการบาดเจ็บและ
เสี ยชี วิ ต ข้ อ มู ล การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล การดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ข้อมูลเวลาที่ เกิดเหตุ ข้อมูลถนนที่
เกิดเหตุ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถเปิ ดเผยได้ และได้มีการ
ทาความสะอาดข้อมูลให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ โดยมี
ข้อ มู ล ที่ สามารถน ามาใช้ ใ นการวิเคราะห์ ท้ ัง สิ้ น 19,188
เรทคอร์ด มีดงั นี้
3.1.1 ข้อมูลช่วงเวลาในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจร
ทางถนน ผูว้ ิจยั ได้ทาการแบ่งช่วงเวลาโดยมีการกาหนด

Result
Safly
acc_time_num
alcohol
road_type

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

3.2.2 การทดสอบสั มประสิ ทธิ์ การถดถอยทางโลจิ สติ กส์
และสถิ ติ วอลด์ (Wald test) ของปั จจัยที่ มี โอกาสท าให้ เกิ ด
อุบตั ิเหตุ ซึ่งสามารถเขียนสมการในการทานายได้ดงั นี้
(3-1)
3.2.3 สมการพยากรณ์ ค่าความน่ าจะเป็ นการถดถอย
ทางโลจิ ส ติ ก ส์ โดยในการวิ เ คราะห์ Binary logistic
regression กรณี มี ต ั ว แปรอิ ส ระมากกว่ า 1 ตั ว แปร ดั ง
สมการที่ 3-2 ถึงสมการที่ 3-3
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ตารางที่ 4 : ตาราง Variables in the Equation
(3-2)
Step 1a

(3-3)

4. ผลการดาเนินงาน

Step 1

Acc_time
Safety
Alc
road
Constant

S.E.

Waild

df

Sig

Eig(β)

.054
.054
.053
.022
.133

14.066
2.475
240.281
240.189
7.170

1
1
1
1
1

.000
.116
.000
.000
.007

.816
1.107
2.289
1.402
1.429

Waild

df

Sig

Eig(β)

-.203
.828
.338
.357

.054
.053
.022
.133

14.066
240.281
240.189
7.170

1
1
1
1

.000
.000
.000
.007

.816
2.289
1.402
1.429

จากสมการดั ง กล่ า วสามารถเขี ย นสมการถดถอยทาง
โลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ พยากรณ์ ค วามน่ า จะเป็ นของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุได้ ดังนี้

จากตารางที่ 2 ตารางนี้จะนาค่า Chi-square มาใช้ใน
การทดสอบ โดยพบว่าค่าสถิติ ใน Step Block และ
model มีค่าเท่ากันคือ 458.938 และมี ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ
.000
ตารางที่ 3 : ตาราง Variables in the Equation
β
-.203
.101
.828
.338
.357

S.E.

จากภาพที่ 4 เมื่อทาการตัดตัวแปรอิสระที่ไม่ผลต่อการ
เกิดอุบตั ิ เหตุแล้ว ผูว้ ิจยั จึงนาค่าเบต้าในตาราง Variables
in the Equation มาเขียนสมการเพื่อทดสอบสัมประสิ ทธิ์
การถดถอยทางโลจิสติกส์และสถิติวอลด์ (Wald test) ของ
ปัจจัยที่มีโอกาสทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ได้ดงั นี้

จากการวิเคราะห์ การถดถอยทางโลจิ สติ กส์ ด้วยฟั งก์ชัน
Binary logistic regression ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 2 ตาราง Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df
Sig.
Step 1
Step
458.938
4
.000
Block
458.938
4
.000
Model
458.938
4
.000

a

Acc_time
Alc
road
Constant

β

โดยที่

ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ลที่ ผูว้ ิจัยได้กล่ าวมาแล้ว
ทั้งหมดนั้น ตารางที่ 5 คือผลการวิเคราะห์ Classification
ตารางนี้ เป็ นการแสดงเปอร์ เซ็ น ต์ ใ นการท านายความ
ถูกต้องของข้อ มูล โดยผูว้ ิจัยกาหนดค่ าให้ ตัวแปรอิ สระ
Result (ข้อมู ล การบาดเจ็บ และเสี ย ชี วิต ) การตาย เป็ น 1
และ การบาดเจ็ บ เป็ น 2 ซึ่ งข้อ มู ล ชุ ด นี้ สามารถท านาย
ความถูกต้องได้ ร้อยละ 90.9 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 5 : ตาราง Classification Tablea,b
Predicted
result
Percentage
Observed
1
2
Correct

จากตารางที่ 3 จะสั งเกตุ ได้ว่าในตาราง Variables in
the Equation จะเห็นได้ว่า มี 1 ตัวแปร ที่มีค่า Sig. เท่ากับ
.116 นั่น คือ ตัวแปร Safly หรื อ ตัวแปรด้านการป้ องกัน
อุป กรณ์ นิ รภัย และ มี 3 ตัวแปร มี ค่ า sig. น้อ ยกว่า 0.05
ได้แ ก่ ตัว แปร acc_time_num หรื อ ตัวแปรด้านเวลาใน
การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ตั ว แปร alcohol หรื อ ตั ว แปรการใช้
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ตวั แปร road_type หรื อ
ตัวแปรถนนที่เกิดเหตุ
จากการสรุ ปผลข้างต้นแล้วนั้น จะพบได้ว่ามี ตัวแปร
อิสระ 1 ตัวแปรที่ มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ ง
ได้มี ก ารน าตัว แปร Safty หรื อ ตัวแปรด้านการป้ อ งกัน
อุป กรณ์ นิ รภัย ออกและท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล ใหม่ ก็จ ะ
ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 4

Step 0

1
0
2
0
Overall Percentage
a.Constant is included in the model
b.The cut value is .500
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result

1753
17435

.0
100.0
90.9
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อย่างไรก็ต ามข้อ มู ล ชุ ด นี้ สามารถท านายโอกาสเกิ ด
อุ บัติ เหตุ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.4 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามค่ า Cox &
Snell R Square ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ตาราง Model Summary

NCCIT2020

ผู ้วิ จั ย ยัง สามารถค้ น พบตั ว แปรที่ ท าให้ มี โ อกาสเกิ ด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน นั่น คือ เรื่ องของสภาพ
ถนนอีกด้วย ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดที่ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ เป็ นไป
ตามสมมติฐานโมเดลการทานายนั้นสามารถทานายความ
ถู ก ต้อ งได้ม ากกว่ าร้ อ ยละ 85 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งพบว่ า จาก
โมเดลที่ ได้ทาการวิเคราะห์น้ ันร้อยละการทานายโอกาส
เกิ ด อุ บัติ เหตุ มี ค วามถู กต้อ งถึ ง ร้ อ ยละ 90.9 เปอร์ เซ็ น ต์
และมี โอกาสที่ จะเกิ ดอุบัติเหตุจากปั จจัยดังกล่าวคิดเป็ น
ร้อยละ 2.4 เปอร์ เซ็น ต์ เท่านั้น ทาให้พบว่านอกเหนื อจาก
ปั จจัยที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมมานั้น ยังไม่เพียงพอและ
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทาให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรทาง
ถนนได้เช่นกัน

-2 Log Cox & Snell R Nagelkerke R
Step
likelihood
Square
Square
1
11271.502a
.024
.052
a. Estimation terminated at iteration number 5
because parameter estimates changed by less
than .001
ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ า ยัง มี ปั จ จัย อื่ น ที่ ส่ ง ผลท าให้ เกิ ด
อุ บัติ เหตุ จ ากการจราจรทางถนน โดยต้อ งท าการศึ กษา
ข้อมูลปัจจัยเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง
[1]

5. สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการถดถอยทางโลจิสติกส์
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Binary logistic regression แล้ว
นั้น ข้อมูลที่ นามาใช้มีท้ ังสิ้ น 19,188 เรดคอร์ ด ซึ่ งข้อมูล
สามารถน าใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ไ ด้ 100% จากการวิ จั ย
สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ ทาให้ เกิ ดอุบัติเหตุ มี ท้ ังสิ้ น 3
ปัจจัย เนื่องจาก มีค่า sig. ที่เป็ น .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่
1.ตัวแปร acc_time_num หรื อตัวแปรด้านเวลาในการ
เกิดอุบตั ิเหตุ
2.ตั ว แป ร alcohol ห รื อตั ว แป รการใช้ เ ครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในขณะขับขี่
3.ตัวแปร road_type หรื อตัวแปรถนนที่เกิดเหตุ
และมี 1 ตั ว แปร ที่ มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ .116 ซึ่ งมี ค่ า
มากกว่ า .05 ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 นั่น คื อ ตัว
แปร Safly หรื อตัวแปรด้านการป้ องกันอุปกรณ์ นิรภัย ซึ่ ง
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อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนได้และจากการวิจยั ด้วย
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การพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง PM2.5
โดยใช้ เทคนิคเหมืองข้ อมูล กรณีศึกษา: สถานีชุมชนเคหะดินแดง
Development of PM2.5 forecasting model by using data mining techniques
Case study: Din Daeng community housing station
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บทคัดย่อ

Abstract

เนื่ องจากปั จจุบัน ประเทศไทยประสบปั ญหาเกี่ย วกับ
มลพิ ษทางอากาศเพิ่ มขึน้ โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่ า 2.5ไมครอน (PM2.5) ทาให้ ส่งผลกระทบกับสุขภาพ
และการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น เป็ นอย่ า งมาก งานวิ จั ย นี ้จึ ง
นาเสนอการพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ ค่าฝุ่ นละออง
PM2.5 เพื่อนาผลลัพธ์ ที่ได้ ไปวางแผนและรั บมือกับปั ญหา
ฝุ่ นละอองPM2.5 โดยใช้ ข้อมูลความเข้ มข้ นของฝุ่ นละออง
PM2.5 (µg./m3) และข้ อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2558 – 2562โดยใช้ เทคนิคเหมืองข้อมูล ด้ วยการสร้ าง
ตั ว แบบผสม (Hybrid Models) ซึ่ งใช้ ตั ว แบบอารี มา
(ARIMA) ร่ วมกั บ ตั ว แบบซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น

Nowadays, Thailand has an air pollution problem,
especially dust smaller than 2.5 microns (PM2.5). The
problem can damage Thai people’s health. This
research aims to solve the problem by developing a
model for forecasting PM2.5 in Thailand. The PM2.5
(µg. /m3) data and related data were collected from
the Meteorological Department during 2014 to 2019.
Data mining techniques were used for developing the
model.
The prediction model can create by using the
Hybrid Models between ARIMA and Support Vector
Machines. The ARIMA results indicated that the
suitable linear prediction model for this data set was

(Support Vector Machines)

ผลการศึ กษาพบว่ าตัวแบบการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงที่
เหมาะสมสาหรั บข้ อมูลชุดนี ้ คือ ARIMA (1,1,2) และนาค่ า
ส่ วนที่เหลือที่ได้ จากการพยากรณ์ (Residual) มาสร้ างตัว
แบบซั พ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น โดยตั้ ง ค่ า พารามิ เ ตอร์
Kernel Type เป็ น Radial และ SVM.C=1.4. เพื่อทาให้ ผล
การพยากรณ์ มีความแม่ นยาเพิ่มมากขึน้ ซึ่ งผลการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองที่พัฒนาขึน้ ในงานวิจัยนีม้ ีค่า
MAE, MSE, RMSE และ MAPE เท่ ากั บ 6.447, 85.571,
9.250 และ 20.004 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การทาเหมืองข้อมูล การพยากรณ์ ฝุ่ นละออง PM
2.5 ตัวแบบผสม

ARIMA (1,1,2). The Residual from ARIMA were
brought to create Support Vector Machines by
settings parameter Kernel Type is Radial and
SVM.C=1.4 to make the forecasting results more
accurate. Moreover, the result also indicated that the
model is efficient with MAE, MSE, RMSE and MAPE
values

of

6.447,

85.571,

9.250

and

20.004

respectively.
Keywords: Data Mining, Forecasting, PM2.5, Hybrid
Models
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1. บทนา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

ปั จ จุ บันประเทศไทยกาลังประสบปั ญ หามลพิษทาง
อ า ก า ศ ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ชี วิตประจาวันมากขึ้น และยังมี แนวโน้มที่ จะเพิ่มขึ้นอีก
เรื่ อย ๆ โดยสาเหตุของมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจาก 2
แหล่ ง ใหญ่ คื อ ยานพาหนะและภาคอุ ต สาหกรรม [1]
จังหวัดกรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหนึ่งที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
มลพิ ษ ทางอากาศ เนื่ อ งจากเป็ นเมื อ งที่ มี ป ระชากร
หนาแน่ นทาให้มีการจารจรที่คบั คัง่ และมีการก่อสร้างใน
หลายพื้นที่ ทาให้มลพิษจากยานพาหนะ เขม่าจากน้ ามัน
ดีเซล ฝุ่ นละอองจากถนน การก่อสร้าง จึงเป็ นสาเหตุหลัก
ที่ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศในกรุ งเทพฯ และด้วยลักษณะ
ของเมืองกรุ งเทพฯมีตึกสู งอยู่ทวั่ เมืองทาให้เมืองกลายเป็ น
เหมือนแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝุ่ นละอองกระจายตัวขึ้นสู่ ช้ นั
บรรยากาศทาให้การถ่ายเทอากาศเป็ นไปได้ไม่ดี มวลสาร
ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศที่สาคัญ คือ ฝุ่ นละออง
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และ 2.5
ไมครอน (PM10 และ PM2.5)
ด้ว ยสถานการณ์ คุ ณ ภาพอากาศของประเทศไทยปี
2561 พบว่าค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่ า เฉลี่ ย 24 ชั่ว โมงอยู่ใ นช่ ว ง 3 133 µg./m3 (ค่ามาตรฐาน 50) ค่าเฉลี่ยรายปี 9 - 41 µg./m3
เฉลี่ยทัว่ ประเทศ 24 µg./m3 (ค่ามาตรฐาน 25) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เกิ น ค่ า มาตรฐานที่ อ งค์ก ารอนามัย โลก (World Health
Organization, WHO) ได้กาหนดไว้
ผู ้วิ จัย จึ ง น าเสนอการพัฒ นาแบบจ าลองแบบผสม
(Hybrid Models) ในการพยากรณ์ค่าความเข้มข้นของฝุ่ น
ละ อ อ ง PM2.5 โ ด ยใ ช้ แ บบจ าลอ งตั ว แ บบอารี มา
(ARIMA) ที่เป็ นตัวแบบอนุ กรมเวลาที่มีความโดดเด่นใน
การพยากรณ์ขอ้ มูลที่มีความสัมพันธ์เป็ นแบบเชิงเส้นตรง
ร่ วมกับแบบจาลองซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น (Support
Vector Machines) ที่ มีความสามารถตรวจจับรู ปแบบไม่
เป็ นเชิงเส้นได้ดี เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้ไปวางแผนและรับมือ
กับปัญหาฝุ่ นละอองต่อไป

เพื่ อ พัฒ นาแบบจาลองสาหรั บการพยากรณ์ ค่าความ
เข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษาทฤษฎี
และค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรื อ PM2.5 เป็ น
ฝุ่ นละอองที่ มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน
สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็ นผลทาให้เกิดโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับฝุ่ นละอองและมลภาวะอากาศ ส่วนใหญ่
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิ ดฝุ่ นละออง PM2.5 คือ ยาพาหนะ
จากการจราจรเป็ นสาเหตุ ห ลัก [1] โดยเฉพาะจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครที่มีประชากรหนาแน่น ทาให้การจารจร
หนาแน่นตามไปด้วยรวมไปถึงการก่อสร้าง การทาโรงงาน
หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ และการเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่ า
ซึ่ งตัว แปรที่ มี ค วามสั ม พัท ธ์ กับ การเกิ ด ฝุ่ นละออง เช่ น
ความเร็ วลม อุณภูมิตามฤดูกาล และปริ มาณน้ าฝน [2] เป็ น
ต้น
2.2 ตัวแบบอารีมา
อารี ม า (ARIMA) เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ อ นุ กรม
เวลาที่ ถูกพัฒนาขึ้นโดย George E.P.Box และ Gwilym
M.Jenkins ในปี ค.ศ. 1970 เป็ นวิธีการพยากรณ์ที่นาข้อมูล
อนุ กรมเวลาในอดี ต ที่ เก็บ รวบรวมตามลาดับเวลาอย่าง
ต่อเนื่ องมาหาตัวแบบที่เหมาะสม และนาตัวแบบที่ได้มา
พยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาในอนาคต
อารี มา (ARIMA) ย่ อ มาจากค าว่ า Autoregressive
Integrated Moving Average คื อ Autoregressive (AR)
เป็ นส่ วนของค่าสั ง เกตในอดี ตที่ อยู่ในตัวแบบเรี ยกเป็ น
เทอมถดถอยในตัวเอง Moving Average (MA) เป็ นส่ วน
ของความคลาดเคลื่อนสุ่ มในอดีตที่อยู่ในตัวแบบเรี ยกเป็ น
เทอมค่าเฉลี่ ยเคลื่ อ นที่ และ อนุ กรมเวลาที่ ต้อ งมี การหา
ผลต่างก่อนเพื่อแปลงให้เป็ นอนุ กรมเวลาที่มีลกั ษณะคงที่
เรี ยกว่า Integrated (I) [3] โดยข้อมูลอนุ กรมเวลาที่นามา
วิเคราะห์น้ นั เป็ นได้ท้ งั แบบคงที่(Stationary) และไม่คงที่
(Non-stationary) ได้ ซึ่ งการพยากรณ์ ดว้ ยตัวแบบอารี ม า
(ARIMA) มีข้ น
ั ตอนดังนี้
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2.1.1 ตรวจสอบข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
พยากรณ์ ว่ามี ความคงที่ (Stationary) หรื อไม่คงที่ (Nonstationary) กรณี อ นุ ก รมเวลาไม่ ค งที่ ต ้อ งสร้ า งอนุ ก รม
เวลาชุ ดใหม่โดยการหาผลต่างอันดับที่ 1 เพื่อให้อนุ กรม
เวลามีความคงที่
2.1.2 ค า น ว ณ ห า ค่ า ฟั ง ก์ ชั น อั ต ส ห สั ม พั น ธ์
(Autocorrelation Function: ACF) และฟั ง ก์ ชั น อัต สห
สั ม พั น ธ์ บ างส่ วน (Partial Autocorrelation Function:
PACF) ของอนุ ก รมเวลา เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
กาหนดรู ปแบบหรื อใช้ในการเลือกตัวแบบ
2.1.3 กาหนดตัวแบบสาหรับใช้พยากรณ์ โดยพิจารณา
จากค่ า ACF และ PACF เพื่ อ หาตัวแบบที่ เ หมาะสมกับ
ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
2.1.4 ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ เป็ นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ที่มีอยูใ่ นอนุกรมเวลา
2.1.5 การพยากรณ์เป็ นการนาสมการของตัวแบบไปใช้
ในการพยากรณ์ เพื่อหาค่าพยากรณ์
2.3 ตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ
Vapnik และ Chervonenkis ที่ น าข้อ มู ล มาแยกกลุ่ ม ของ
ข้อมูลโดยอาศัยระนาบสาหรับแบ่งเขตแดนของกลุ่มข้อมูล
ออกจากกัน เป็ นสองฝั่ ง โดยที่ มี เ วกเตอร์ (Vector) แทน
จานวนเซตของคุณลักษณะ โดย Hyperplane เป็ นตัวแยก
กลุ่มของเวกเตอร์ ส่ วน Margin เป็ นระยะห่างจากเส้นตรง
Hyperplane ถึงเส้นตรงที่ผ่านข้อมูลที่ ใกล้ที่สุดและขนาน
กับ Hyperplane ของทั้ง สองกลุ่ ม โดยที่ SVM จะเลื อ ก
Hyperplane ที่มีค่า Margin สู งสุ ดตามภาพที่ 1
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2.4 แบบผสม (Hybrid Model)
เป็ นการนาตัวแบบที่ใช้สาหรับพยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรม
เวลาส่ วนที่เป็ นฟั งก์ชันเชิ งเส้นตรง คือ ตัวแบบ ARIMA
มารวมกับตัวแบบที่ ใช้สาหรั บพยากรณ์ ข้อมู ล ส่ วนที่ ไ ม่
เป็ นฟังก์ชนั เชิงเส้นตรง คือ ตัวแบบเครื อข่ายประสาทเทียม
[4] หรื อตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน[5] เพื่อทาให้ค่า
พยากรณ์ที่ได้มีความถูกต้องและมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
ซึ่งตัวแบบผสมสามารถแสดงได้ดว้ ยสมการ 2-1 ดังนี้
โดย

y t = L t + Nt

(2-1)

yt คือ ค่าสังเกตของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
Lt คือ ข้อมูลส่ วนที่เป็ นฟังก์ชน
ั เชิงเส้นตรงใน

เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t
Nt คือ ข้อมูลส่ วนที่ไม่เป็ นฟังก์ชน
ั เชิงเส้นตรงใน
เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
จากแนวคิด และงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษามานั้น ผูว้ ิจยั
เลือกใช้ตวั แบบอารี มาร่ วมกับตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชี นในการสร้างแบบจาลองผสม(Hybrid) เพื่อใช้ใน
การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 โดยมี
การดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการแบ่งขั้นตอน
การดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 1: หลักการทางานของตัวแบบซัพพอร์ตแวกเตอร์แมชชีน
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3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเตรียมข้ อมูล
เป็ นขั้น ตอนการรวบรวมข้อ มู ล ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล ความ
เข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สถานี ชุมชนเคหะดิ นแดง
(5 4 T) จากกรมควบคุ ม มลพิ ษ และข้ อ มู ล จากกรม
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาย้อ นหลัง 5 ปี ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2558-2562
ทั้งหมด 1149 ข้อมูล โดยรายละเอียดข้อมูลดังตารางที่1
ตารางที1่ : รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจาลอง
No.
1

Attribute
Date

Type
Date

2

Temp_max

Integer

3

Temp_min

Integer

4

wind_max

Integer

5

press

Integer

6

rain

Integer

7

2.5PM

Integer
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3.2 การพัฒนาแบบจาลอง
เป็ นขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการทา
เหมืองข้อมูล ซึ่งมีข้นั ตอนตามภาพที่ 4 ดังนี้

Description

วัน/เดือน/ปี
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่าสุด
ความเร็วลมสูงสุด
ความกดอากาศ
ปริ มาณน้ าฝน
ความเข้มข้นของฝุ่ น
ละออง PM 2.5

จากการรวบรวมข้อมูล ของทั้ง 2 หน่ วยงานนั้นมี การ
เก็บข้อมูลที่ แตกต่างกัน ผูว้ ิจัยจึ ง ทาการเตรี ยมข้อ มู ล ให้
พร้ อ มใช้ ใ นการด าเนิ น การ (Data Cleaning) โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และ จัดการข้อมูลให้อยู่ใน
รู ปแบบเดี ย วกั น และท าการแบ่ ง ชุ ด ข้อ มู ล เป็ น 2 ชุ ด
(cross-validation) คือ ชุดข้อมูลฝึ กสอน 70% จานวน 804
ข้อ มู ล และชุ ด ข้อ มู ล ทดสอบ 30% จ านวน 345 ข้อ มู ล
เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ค่า
ในอนาคต ตัวอย่างการเตรี ยมข้อมูล ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 4: การพัฒนาแบบจาลอง
จากภาพที่4 งานวิจยั นี้ได้ทาการพัฒนาแบบจาลองแบบ
ผสมระหว่างตัวแบบอารี มาและตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชี น ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดขั้น ตอนกระบวนการพัฒ นา
แบบจาลองต่อไปนี้
3.2.1 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุ กรมเวลาด้วยตัวแบบ
ARIMA พยากรณ์ขอ
้ มูลส่วนที่เป็ นฟังก์ชนั เชิงเส้นตรง คือ
Lt

3.2.2 คานวณค่าส่ วนเหลื อ (Residuals) จากตัวแบบ
ARIMA ดังสมการที่ 3-1
t = yt - Lt

โดย

(3-1)

คือ ค่าสังเกตของค่าส่วนที่เหลือ (Residuals)
yt คือ ข้อมูลส่ วนที่เป็ นข้อมูลจริ ง ณ เวลา
Lt คือ ข้อมูลส่ วนที่เป็ นค่าพยาการณ์ ณ เวลา
3.2.3 น าค่ าส่ วนเหลื อ ที่ ไ ด้จ ากตัวแบบ ARIMA ไป
พยากรณ์ ข้อมูลส่ วนที่ ไม่เป็ นฟั งก์ชันเชิ งเส้นตรง คือ Nt
ด้วยตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

ภาพที่ 3: ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.2.4 คานวณหาค่าพยากรณ์ รวม (Total forecasting)
จากสมการ 3-2 ดังนี้
y t = Lt + N t

โดย

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 แบบจาลองการพยากรณ์ ความเข้ มข้นของฝุ่ น
ละออง PM2.5
จากการพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์โดยใช้ตวั แบบ
ผสมระหว่างตัวแบบอารี มาและตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชี น พบว่าตัวแบบการพยากรณ์เชิ งเส้นตรง ที่ดีที่สุด
สาหรับชุดข้อมูลนี้ คือARIMA(1,1,2) ดังสมการที่ 4-1

(3-2)

yt คือ ค่าสังเกตของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
Lt คือ ข้อมูลส่ วนที่เป็ นฟังก์ชน
ั เชิงเส้นตรงใน

เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t
Nt คือ ข้อมูลส่ วนที่ไม่เป็ นฟังก์ชน
ั เชิงเส้นตรงใน
เทอมของค่าพารามิเตอร์ ณ เวลา t
ซึ่งเป็ นการรวมข้อมูลในส่ วนที่เป็ นฟังก์ชนั เชิงเส้นตรง
ที่ได้จากการพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบ ARIMA และข้อมูลใน
ส่ วนที่ ไม่เป็ นฟั งก์ชันเชิ งเส้นตรงที่ ได้จ ากการพยากรณ์
ด้วยตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเข้าด้วยกัน
3.3 การประเมินประสิทธิภาพแบบจาลอง
เป็ นขั้นตอนการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์
ของแบบจ าลองที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น คือ ตัว แบบผสมระหว่ า งตัว
แบบอารี มาและตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 4 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.3.1 ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ ย (Root Mean Squared Error: RMSE) จากสมการ

Xt = 5.503+1.432Xt-1-0.432Xt-2-0.586ut-1-0.178ut-2

SVM.C=1.4
4.2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองในการ

พยากรณ์ ความเข้ มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5
ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองในการ
พยากรณ์ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 โดยตัวแบบ
อารี มาผสมร่ วมกับตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนซึ่งผล
ของการพยากรณ์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง

(3-3)

𝑛

Model

3.3.2 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นก าลัง สองเฉลี่ ย (Mean
Squared Error: MSE) จากสมการ 3-4
𝑛

1

MSE = ∑𝑡=1 (𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡)2

3.3.3 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย (Mean
Absolute Error: MAE) จากสมการ 3-5
𝑛
1
MAE = ∑𝑡=1 |𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡|

(3-5)

𝑛

3.3.4 ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความ คลาดเคลื่อน
(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) จากสมการ
3-6
1

𝑛

MAPE = ∑
𝑛

𝑡=1

|100 ×

𝑌𝑡−𝑌̂ 𝑡
𝑌𝑡

|

MAE

MSE

RMSE

MAPE

ARIMA(1,1,2)

6.467

88.379

9.401

20.053

Hybrid

6.447

85.571

9.250

20.004

จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า แบบจาลองที่สร้างด้วยตัว
แบบอารี มา (ARIMA) เชิงเดี่ยว มีค่า MAE, MSE, RMSE
และ MAPE เท่ ากับ 6.467, 88.379, 9.401 และ 20.053
ตามล าดับ แต่ แ บบจ าลองแบบผสม (Hybrid Model) ที่
สร้างด้วยตัวแบบอารี มาร่ วมกับ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
นั้น ให้ ผ ลการพยากรณ์ แ ม่ น ย ามากกว่ า คื อ มี ค่ า MAE,
MSE, RMSE และ MAPE เท่ากับ 6.447, 85.571, 9.250
และ 20.004 ตามลาดับ

(3-4)

𝑛

(4-1)

และเมื่ อ น าค่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ ที่ ไ ด้ จ ากการพยากรณ์
(Residual) มาสร้างตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น ซึ่ ง
เป็ นแบบการพยากรณ์ไม่เชิงเส้นตรง โดยค่าพารามิเตอร์ที่
เ ห มาะ สม ที่ สุ ด คื อ Kernel Type เ ป็ น Radial แ ละ

3-3
𝑛
1
RMSE = √ ∑𝑡=1 (𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡)2
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(3-6)

5. สรุ ป

จากการศึ กษาและพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ค่า
ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 โดยใช้เทคนิ คเหมือง
ข้อมูล กรณี ศึกษาชุ มชนเคหะดินแดง ซึ่ งผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นา
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แบบจ าลองแบบผสมระหว่ า ง ตั ว แบบอารี มา และ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สามารถสรุ ปว่า ตัวแบบผสมให้
ค่าพยากรณ์ได้ดีกว่าตัวแบบอารี มาเชิงเดี่ยว โดยตัวแบบที่
เ ห ม า ะ ส ม ม า ก ที่ สุ ด คื อ ตั ว แ บ บ ARIMA (1,1,2)
Xt=5.503+1.432Xt-1-0.432Xt-2-0.586ut-1-0.178ut-2 และ
ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนที่นามาพยากรณ์ร่วมโดย
มีค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมคือ Kernel Type เป็ น Radial
และ SVM.C=1.4 ได้ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ
แบบจ าลองแบบผสมคื อ MAE, MSE, RMSE และ
MAPE เ ท่ า กั บ 6.447, 85.571, 9.250 แ ล ะ 20.004
ตามล าดับ และได้ผ ลการประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพของตัว
แบบอารี มาเชิงเดี่ยว คือ MAE, MSE, RMSE และ MAPE
เท่ากับ 6.467, 88.379, 9.401 และ 20.053 ตามลาดับ
จากการสรุ ปผลการพัฒนาแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ค่า
ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิ น 2. 5 ไมครอน (PM2.5) โดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณี ศึกษา: สถานีชุมชนเคหะดินแดง
พบว่าผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ตัวแบบผสม
อารี มา-ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นองค์ ประกอบเชิ งบวก
สาหรั บการพยากรณ์ ปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 10
ไมครอน[4] ที่นาข้อมูลปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน(PM10) ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2550 ถึ ง เดื อนสิ งหาคม พ .ศ. 2560 ซึ่ งเป็ นค่าสู งสุ ดเฉลี่ ย
ราย 24 ชั่ว โมง ในเขตพื้ น ที่ ต าบลหน้า พระลาน อ าเภอ
เฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดสระบุรี จากกรมควบคุมมลพิษ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ความสามารถที่มีความโดดเด่น
ของตัวแบบอารี มาและตัวแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี น
ในการพยากรณ์ปริ มาณฝุ่ นละออง PM10 ซึ่ งผลสรุ ปที่ได้
จากงานวิจยั คือ ตัว แบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชี นให้ผล
การพยากรณ์ ที่ดีกว่ าตัวแบบอารี ม าเพียงเล็กน้อ ย แต่ตัว
แบบผสม (Hybrid) ให้ ผ ลพยากรณ์ ที่มี ความถูก ต้องเพิ่ม
มากขึ้นกว่าตัวแบบเชิงเดี่ยวของทั้งสองตัวแบบ
ส าหรั บ การพัฒ นาแบบจ าลองเพื่ อ พยากรณ์ ค่ า ฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน(PM2.5) โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล กรณี ศึกษา: สถานีชุมชนเคหะดินแดง ผูว้ ิจยั มี
ข้อ เสนอแนะ คื อ งานวิ จัย นี้ สามารถน าแบบจ าลองที่
พัฒนาขึ้นไปพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบการพยากรณ์ค่าฝุ่ น
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ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5ไมครอน (PM2.5) ในรู ป แบบ
Real Time เพื่อให้ง่ายและรวดเร็ วต่อการดูผลพยากรณ์ซ่ ึ ง
ส่ งผลให้ท้ งั ภาครั ฐและภาคเอกชนรวมไปถึ งประชาชน
สามารถวางแผนรั บมื อต่อปั ญหาเรื่ องฝุ่ นละออง PM2.5
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่อ

of Carpet Maker (Thailand) Company Limited [1] in

บทงำนวิ จั ย นี ้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ประยุก ต์ ใ ช้ ระบบ
ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ยะส ำหรั บกำรตรวจสอบและวิ เ ครำะห์
กระบวนกำรผลิ ต โดยได้ ท ำกำรออกแบบและสร้ ำง
แบบจำลองหลำยมิติในรู ปแบบโครงสร้ ำงแบบดำว ช่ วยให้
สำมำรถวิเครำะห์ ข้อมูลได้ หลำยมิติ และยังสำมำรถนำไป
ประมวลผลเชิ ง วิ เครำะห์ แบบออนไลน์ ได้ แสดงถึ ง
แ น วโ น้ ม ผ ล ที่ ค ำด ว่ ำจ ะ เกิ ด ขึ ้ น ใน อ น ำค ต แ ล ะ
ควำมสั มพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกันของคุณลัก ษณะงำนทำงด้ ำน
ต่ ำงๆ ได้ แก่ ด้ ำนคุณภำพสิ นค้ ำ ด้ ำนต้ นทุนกำรผลิตและ
ด้ ำนกำรส่ งมอบ ซึ่ ง งำนวิ จั ย นี ้ไ ด้ ป ระยุก ต์ ใช้ เครื่ องมื อ
Microsoft Power BI โดยข้ อมูลที่นำมำใช้ ในงำนวิจัยครั้ งนี ้
เป็ นข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง 5 ปี ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558-2562 ของ
บริ ษัท คำร์ เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด [1]
คาสาคัญ: ธุรกิจอัจฉริ ยะ, การทาเหมืองข้อมูล, ระบบผลิต
อัจฉริ ยะ

Thailand from the past five years during 2015-2019.
Keywords: Business Intelligence, Data Mining,
Manufacturing Intelligence.

1. บทนา
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามามีบทบาทสาคัญเป็ น
อย่างมากในอุตสาหกรรมของไทย ที่ กาลังก้าวเข้าสู่ การ
ปฏิ วั ติ ครั้ งให ม่ ที่ เรี ยกว่ า ยุ ค อุ ต สาห กรรม 4.0 [2]
อุ ต สาหกรรมส่ วนใหญ่ จ าเป็ นต้อ งพึ่ ง พาการวิ เคราะห์
ข้อมูลการผลิ ตที่ถูกต้อง รวดเร็ วและแม่นยา แนวโน้มที่
เห็ น ได้ชัด เจนก็ คื อ เริ่ ม มี ก ารน าเครื่ อ งมื อ ทางด้าน Data
Analytics มาใช้เพื่ อทาความเข้าใจข้อมูลในกระบวนการ
ผลิต และนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ช่วย
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจหรื อจัดทาแผนกลยุทธ์ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ทาให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
งานวิ จัย นี้ ได้ เห็ น ความส าคัญ ของปั ญ หา ในการ
ปรับตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่กาลัง
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวเข้าไปสู่ กระบวนการทางานใน
รู ป แบบดิ จิ ทัล จึ ง ได้มุ่ ง เน้ น การวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
วางแผนและควบคุมการผลิต โดยนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ด้วยการบริ หาร
จัดการที่ ครอบคลุม ด้วยส่ วนที่ ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพ(Quality) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านการส่ งออก
(Delivery)

Abstract
The purpose of this study was to apply business
intelligence

(BI)

technology

for

production

monitoring and analytics. Multidimensional data
model was designed as a star schema for
multidimensional analysis, ad hoc analytics and
online analytical processing. Moreover, utilized to
figure out association rules of cause of difficulty and
time of difficulty. This research applied Microsoft
Power BI Tool as research tools to analyze the data
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1.1.2 การสร้างแบบจาลองข้อมูลเชิงมิติ ประกอบด้วย
มิ ติ ท าง ธุ ร กิ จ (Business Dimensions) ตั ว ชี้ วั ด ต่ าง ๆ
(Measurements or Metrics) และมาตราวัดหรื อข้อเท็จจริ ง
(Facts)
1.1.3 การสร้ างอี อ าร์ ไ ดอะแกรม (ER diagram) มี 3
รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบโครงสร้างแบบดาว(Star Schema)
รู ป แบบโครงสร้ างแบบเกล็ ด หิ ม ะ(Snowflake Schema)
และรู ป แบบโครงสร้ างแบบกลุ่ มดาว(Family of Stars or
Galaxy)
1.1.4 คุณลักษณะพื้นฐานที่ใช้ Roll up/Consolidation,
Drill Down, Slice และ Dice
1.1.5 การวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ (Business Analytics) มี 3
แบบ คือ การวิเคราะห์เชิงบรรยาย(Descriptive Analytics)
การวิเคราะห์เชิ งพยากรณ์ ( Predictive Analytics) และการ
วิเคราะห์แบบกาหนดเป้าหมาย(Prescriptive Analytics)

2. ทฤษฎีและงานที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีระบบธุรกิจอัจฉริยะ [4]
เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นมาสาหรับเป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ทาการเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล(Data
Warehouse) เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสิ นใจและ
การบริ หารงานของผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผ่านการประมวลผล
เชิ ง วิ เค ร า ะ ห์ แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ( Online Analytical
Processing) ดังภาพที่ 1

2.2 ทฤษฎีการทาเหมืองข้ อมูล
เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์
และรู ปแบบที่ซ่อนอยูใ่ นชุดข้อมูลนั้นเพื่อนาสารสนเทศที่
ได้ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ หรื อพยากรณ์วางแผนเพื่อ
พัฒนาธุ รกิจให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานเป็ น
การสร้ า งความได้ เปรี ยบทางธุ ร กิ จ โดยใช้ เทคนิ ค ที่
หลากหลาย ซึ่ งรู ปแบบการท าเหมื องข้อมูลได้นาความรู ้
จากหลายๆแขนงมารวมกัน ประกอบด้วยการรวมของ
ระบ บ การเรี ยน รู ้ ข องเครื่ องจั ก ร(Machine Learning)
วิ ท ยาศาสตร์ สารสน เท ศ(Information Science) สถิ ติ
(Statistics) แ ล ะ ร ะ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล (Database System)
กระบวนการในการได้มาซึ่ งความรู ้น้ ันสามารถแบ่งออก
ได้ ดังนี้ [5]
2.2.1 การเรี ย นรู ้ แ บบมี ผู ้ส อน(Supervised Learning)
คื อ กระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบที่ ต้อ งมี ก ารสอนก่ อ นจึ ง จะ
สามารถพยากรณ์ ค าตอบได้ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการที่ ไ ด้
ค าตอบเร็ ว ใช้เวลาในการประมวลผลไม่ น าน รู ป แบบ
กระบ วน การป ระกอ บ ด้ ว ย Decision Tree, Bayesian
Statistics, Neural Network, Support Vector Machine,
Regression และ Nearest Neighbor

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ [6]
ซึ่ งระบบธุรกิจอัจฉริ ยะนี้ ช่วยให้ผูใ้ ช้งานในองค์กรทา
การตั ด สิ นใจและวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ นงานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมมากยิ่ งขึ้น โดยน าข้อมู ล จากหลายๆแหล่ งที่ มี
รู ปแบบหรื อโครงสร้างที่แตกต่างกัน มาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศในรู ปแบบเดียวกันที่สนองตอบ
ต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ใ ช้ ง าน ท าให้ อ งค์ ก รสามารถ
พยากรณ์ ค วามต้องการของผูใ้ ช้งานได้อ ย่างถูกต้องและ
แม่นยา เพื่อจัดเตรี ยมข้อมูลในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้
หลากหลายมิติ ซึ่งมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1.1.1 การใช้งานและประโยชน์ ข อง OLAP ช่ วยเพิ่ ม
ผลผลิตหรื อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูจ้ ดั การและ
นักวิเคราะห์เชิ งธุ รกิจ มี ความยืดหยุ่น ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถทา
การสั่งประมวลผลคิวรี ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือจากฝ่ ายไอทีแต่อย่างใด
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2.2.2 ก ารเรี ยน รู ้ แ บ บ ไม่ มี ผู ้ ส อ น (Unsupervised
Learning) คือกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยตัวเอง ระบบจะท า
การประมวลผลเองแต่ตอ้ งมี ข้อมูลที่มากพอเพื่อให้ได้ตัว
แบบ ซึ่ งระบบนี้ ต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานกว่า
การเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน
2.2.3 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ สามารถแบ่งได้
อ อ ก เป็ น 3 ป ร ะ เภ ท ไ ด้ แ ก่ ก าร แ ย ก ป ร ะ เภ ท
(Classification), ก าร พ ย าก ร ณ์ (Prediction) แ ล ะ ก าร
วิเคราะห์อนุกรมเวลา(Time Series Analysis)
2.2.4 เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งบรรยาย สามารถ
แบ่ ง ได้อ อกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ การจัด กลุ่ ม ข้ อ มู ล
(Clustering), การสรุ ป(Summarization) และการหากฎ
ความสัมพันธ์(Association Rules)
2.2.5 การทาเหมื องข้อมูล เป็ นกระบวนการที่ กระท า
กับข้อมูลจานวนมากเพื่ อค้นหารู ปแบบและความสัมพันธ์
ที่ ซ่ อ นอยู่ใ นชุ ด ข้อ มู ล นั้น ซึ่ งในปั จ จุ บัน การท าเหมื อ ง
ข้อมูลได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งใน
ด้านธุ ร กิ จ ที่ ช่ วยในการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ ห าร ในด้าน
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม

NCCIT2020

ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
จากการศึกษาระบบงานเดิมพบว่าองค์กรยังขาดการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล ข้อมูลดิบ
ที่ ไ ด้จากระบบฐานข้อ มู ล พบว่าข้อ มู ล ไม่ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กบั โปรแกรม Microsoft Power BI ได้โดยตรง
เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ไ ด้ มี ล ัก ษณะข้ อ มู ล บางส่ ว นไม่
สมบู ร ณ์ (Incomplete data), ข้อ มูล บางส่ วนมี ค่าผิด พลาด
(Error), ข้อมูลมีค่าผิดปรกติ(Outliers), ข้อมูลบางส่ วนไม่
สอดคล้องกัน(Inconsistent data)
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งน าข้ อ มู ล ดิ บ มาท าการจั ด ให้ อ ยู่ ใ น
รู ป แบบเดี ยวกัน ด้วยเทคนิ ควิธีการเตรี ยมข้อมู ล ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่ ช่วยแก้ปั ญ หา ช่ วยท าให้ ข้อ มูล อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทาการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจการวางแผนกลยุท ธ์
ทางด้านต่างๆได้

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รวบรวมและเตรียมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นจากการทาความเข้าใจข้อมูลและวิเคราะห์
ปัญหาขององค์กร โดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่
องค์กรเก็บไว้ในอดีต [3] ของแผนกขาย แผนกผลิต แผนก
ควบคุมคุณภาพ และแผนกขนส่ ง การสัมภาษณ์พนักงาน
ถึงความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลที่ ใช้ในการบริ หารจัดการ
งานประจ าวัน การขอรั บ นโยบายความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับรายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานในช่ วงที่
ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกเกี่ยวกับปั จจัยทางด้าน
คุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการส่งออก ที่เป็ นสาเหตุหลัก
ของปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบกับ องค์ก ร รวมถึ ง การค้น หา
สารสนเทศที่สาคัญจากชุดข้อมูลในอดีตเพื่อนามากาหนด
ตัว ชี้ วัด และจัด ท าแผนการด าเนิ น งานในอนาคตให้ กับ
องค์กร โดยมีข้นั ตอนการดาเนินงาน ดังภาพที่ 2

3.2 สร้ างแบบจาลองข้ อมูล
หลังจากที่ ได้ศึกษาการด าเนิ นงานปั จจุบัน วิเคราะห์
ปั ญ หาและรวบรวมความต้อ งการของผูใ้ ช้งานเรี ยบร้อ ย
แล้ว ถัดไปผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบโครงสร้างของระบบ
ใหม่ เพื่อเตรี ยมที่จะนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ระบบใหม่ ซึ่ งในส่ วนของการสร้ างและการออกแบบ
คลังข้อมูลนั้นได้เลือกใช้โครงสร้างแบบดาว เพื่อให้ผูใ้ ช้
ทางานง่าย เรี ยกดูขอ้ มูลได้รวดเร็ ว ลดข้อมูลที่ตอ้ งทาการ
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ตรวจสอบเนื่ อ งจากจ านวนตารางน้ อ ย และสนั บ สนุ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย โครงสร้ างแบบดาว จะมี ต าราง
ข้อเท็จจริ งอยูต่ รงกลาง ส่วนภายนอกถูกล้อมด้วยตารางมิติ
ของข้อมูลที่ได้จากแผนกต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลมิติ
ของสิ นค้า(Product) มิติของลูกค้า(Customer) มิติของส่ วน
งานผลิต(Section) มิติของเวลา(Time) และมิติสาเหตุหลัก
ของปัญหาทั้ง 3 รู ปแบบ ได้แก่ ด้านคุณภาพ(Quality) ด้าน
ต้ น ทุ น (Cost) และด้ า นการส่ งออก(Delivery) ที่ ผู ้วิ จั ย
นามาใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
โดยมี ค่ าการชี้ ว ดั (Fact Table) คื อ จ านวนค าสั่ ง ซื้ อ ที่ พ บ
ปั ญ หา(Order of problem), จ านวนสาเหตุ ข องปั ญหา
(Cause count), มู ล ค่ าความเสี ย หาย(Damage value) และ
จานวนวันที่มีปัญหา(Day of problem) [10] ดังภาพที่ 3
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คาดการณ์ค่าที่เป็ นไปได้ของข้อมูลที่หายไปหรื อข้อมู ลใน
อนาคต ซึ่ งการพัฒนาแบบจาลองขึ้นอยู่กบั ปริ มาณข้อมูลที่
มี อยู่ ตัวอย่างเช่ น แบบจาลองสามารถพยากรณ์ แนวโน้ม
ของจานวนปั ญ หาหรื อ มู ล ค่ าความเสี ยหายในอีก 1-2 ปี
ข้างหน้า หากองค์กรยังไม่มีแผนป้ องกันรองรับ ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้วิเคราะห์และให้หัวข้อแผนการดาเนิ นงานที่ตอ้ งจัดทา
ทั้ง 3 ด้าน ได้แ ก่ ด้านคุ ณ ภาพ ด้านต้น ทุ น และด้านการ
ส่ งออก เพื่อวางแผนหาทางป้ องกัน ช่วยลดความเสี ยหาย
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพในปัจจุบนั ขององค์กร

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลลัพธ์ จากการประยุกต์ ใช้ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
โดยการนาชุดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและโครงสร้างระบบ
ใหม่ทีใช้รูปแบบโครงสร้างแบบดาว ได้ผลการวิเคราะห์
ภาพรวมทางด้าน QCD ปี 2558 -2562 ดังภาพที่ 4-8

ภาพที่ 3: รูปแบบโครงสร้ างแบบดาว
ภาพที่ 4: รายงานแสดง QCD-Dashboard ภาพรวม

3.3 การประยุกต์ ใช้ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1. การวิเคราะห์ เชิ งบรรยาย เป็ นการวิเคราะห์ ข้อ มู ล
และบอกถึงช่วงเวลาที่ผา่ นมาว่ามีปัญหางานผลิตที่เกิดจาก
สาเหตุแ ละประเภทอะไรบ้าง อีก ทั้งยังแสดงถึ งสัด ส่ วน
ของช่วงเวลาที่เกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน และ ตรงต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน
2. การวิเคราะห์เชิ งพยากรณ์ ด้วยเทคนิ ค การวิเคราะห์
อนุ ก รมเวลา(Time Series Analysis) เป็ นการพยากรณ์ /

ซึ่งมีจำนวนรำยกำรสั่งผลิตทั้งหมด 19,241 รำยกำร พบ
ปั ญ หำคุณภำพ 3,687 รำยกำร (19%) ,ปั ญ หำด้ำนต้นทุ น
854 รำยกำร (5%) และปั ญหำกำรส่ งมอบ 1,897 รำยกำร
(10%) โดยสำเหตุหลักของปัญหำมีดงั นี้
1.ด้ำนคุณภำพ เกิดจำกโทนสี เพี้ยน45%, กำรทอ30%
2.ด้ำนต้นทุน เกิดจำกโทนสี เพี้ยน50%, คำสั่งผลิตผิด23%
3.ด้ำนกำรส่งมอบ เกิดจำกผลิตภัณฑ์ทอมือ65%, ทอกี่18%
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การพยากรณ์ปัญหาทางด้านต้นทุน ปี 2563 คาดว่าจะ
เกิดมูลค่าความเสี ยหายรวมทั้งสิ้น 2,651,521 บาท และ
ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
ด้านต้นทุน ดังหัวข้อต่อไปนี้
1.แผนปรับปรุ ง Lab สี ตามความต้องการลูกค้า OT
,CON ,JA และ CHR
2.แผนตรวจรับวัตถุดิบนาเข้าที่สอดคล้องตามเกณฑ์
ของลูกค้า OT
3.จัดทาประกันการขนส่งให้กบั สินค้าของลูกค้า CCC
และ TUP
4.แผนพัฒนาคุณภาพทีมทอสาหรับรับงานลูกค้า CRO
5.แผนปรับปรุ งการสื่ อสารกับลูกค้า CLU เพื่อให้ออก
คาสั่งผลิตได้ถูกต้อง

ภาพที่ 5: รายงานด้ านคุณภาพและแผนการดาเนินงาน
การพยากรณ์ปัญหาทางด้านคุณภาพ ปี 2563 คาดว่าจะ
เกิดมูลค่าความเสี ยหายรวมทั้งสิ้น 1,939,249 บาท และ
ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
ด้านคุณภาพ ดังหัวข้อต่อไปนี้
1.แผนพัฒนางาน Lab ที่ออกสู ตรย้อมได้ถูกต้อง
แม่นยา (Right first Time)
2.แผนพัฒนาทักษะพนักงานทอมือเพื่อช่วยลดปัญหา
คุณภาพการทอ
3.แผนอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมการย้อมเพื่อแก้ปัญหา
การย้อมไหมด่าง
4.แผนการอบรมดีไซน์เนอร์ให้เข้าใจเทคนิคการผลิต
พรมเพื่อออกแบบ Art work สาหรับการทางานได้ถูกต้อง

ภาพที่ 7 : รายงานการส่ งออกและแผนการดาเนินงาน
การพยากรณ์ปัญหาทางด้านการส่งมอบ ปี 2563 คาด
ว่าจะเกิดปัญหารวมทั้งสิ้น 586 ครั้ง และต้องจัดทาแผน
การดาเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านการส่งมอบ
ดังหัวข้อต่อไปนี้
1.ปรับปรุ งแผนการผลิตและการขนส่งสิ นค้าลูกค้า
JAN และ CHR
2.หาสาเหตุและจัดทาแผนรองรับการส่งออกสิ นค้าใน
วันพฤหัสบดีที่พบปัญหาบ่อยที่สุดในทุกสัปดาห์
3.แผนรองรับการจัดส่งสิ นค้าเดือน ธ.ค. ถึง ม.ค. ช่วง
เทศกาลปี ใหม่

ภาพที่ 6 : รายงานด้ านต้นทุนและแผนการดาเนินงาน
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รู ปแบบการตรวจสอบ QCD ช่วยให้ขอ้ มูลความรู ้สาหรับ
สนับสนุนการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ การจัดทา
แผนการดาเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการให้กบั
องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั มากยิ่งขึ้น

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ได้ทาการ
ทดสอบการใช้งานจริ งจากผูเ้ ชี่ยวชาญของ บริ ษทั คาร์
เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 7 ท่าน ซึ่งมี
หัวข้อการประเมินอยู่ 3 ด้าน และกาหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินไว้ 5 ระดับ คือ (1) ระบบมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
(2) ระบบมีประสิ ทธิภาพมาก(3) ระบบมีประสิ ทธิภาพ
ปาน กลาง (4) ระบบประสิ ทธิภาพน้อย และ(5) ระบบมี
ประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด ซึ่งมีรายการประเมิน ดังตารางที่ 1
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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิ จั ย นี น้ าเสนอเกี่ยวกับ ระบบธุ ร กิ จอัจฉริ ย ะเพื่ อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรั บผู้แนะนาการลงทุน โดยใช้
ข้ อ มู ล นั กลงทุ น ที่ มี ก ารลงทุ น ระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม
ปี 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 64,369 รายการ
น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เ คราะห์ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ข้ อมูลส่ วนที่ 1 ได้ แก่ ข้ อมูลรายการซื ้อ
กองทุ น ประกอบด้ วย วั น ที่ ท ารายการ ชื่ อ กองทุ น และ
ระดับความเสี่ยงกองทุน ข้ อมูลส่ วนที่ 2 ได้ แก่ ข้ อมูลลูกค้ า
นักลงทุน ประกอบด้ วย เพศ รายได้ เฉลี่ย ช่ วงอายุ อาชี พ
และระดับความเสี่ยงที่รับได้
จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ หากลุ่ม ลู ก ค้ านั ก
ลงทุน โดยกาหนดค่ า K เท่ ากับ 12 เพื่อให้ ได้ กลุ่มนักลงทุน
ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพส าหรั บจั ด กลุ่ ม นั ก ลงทุ น อี ก ทั้ ง ยั ง
เปรี ย บเที ยบอั ลกอริ ทึ ม 3 อั ล กอริ ทึ ม ดั ง นี ้ การแบ่ ง กลุ่ม
แบบข้ อมูลเคมีน การแบ่ งกลุ่มข้ อมูลแบบเอ็กมีน และการ
แบ่ งกลุ่มข้ อมูลแบบเคมีดอยส์ พบว่ า การแบ่ งกลุ่มแบบ
ข้ อมูลเคมีนให้ ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระยะห่ าง
ของทุกจุดจากจุดศูนย์ กลางของคลัสเตอร์ เท่ ากับ 2.618 ค่ า
Davies Bouldin Index เท่ า กั บ 1.330 และค่ า เวลาในการ
ประมวลผลเท่ ากับ 3 วินาที จากนั้นนาผลการจัดกลุ่มนัก
ลงทุนที่ ได้ ทาการออกแบบรายงานในรู ปแบบออนไลน์
เพื่อให้ ผ้ ูแนะนาการลงทุนสามารถนาไปใช้ งานเพื่อแนะนา
ผู้ลงทุน จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานจานวน
30 คน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.94 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.76
คาสาคัญ: นักลงทุน การจัดกลุ่มลูกค้า เหมืองข้อมูล

This research present about business intelligence
system to decisions making for investment consultant.
Using the data of investment from May, 2018 to May,
2019 for 64,369 order which analyzed data is divided
into 2 parts; the first one is Fund Transaction
including Transaction Date, Fund Name and Risk
Level, the second one is Customer Profile including
Sex, Average Income, Age, Occupation and Risk
Profile
After that, to take analysis and find investor group
Set the K value to 12. In order to get an efficient
investor group for grouping investors It also
comparing the 3 algorithm as follows; K-Means
clustering, X-Means clustering and K-Medoids
clustering. Results in the best performance of the
Average within centroid distance is 2 . 6 1 8 Davies
Bouldin Index is 1.330 and execution time is 3 second.
Therefore, it can be concluded that K-Means
clustering is the most suitable to categorize cluster.
Then use results of investor group that has designed
the report online, so that investment advisors can use
it to recommend investors. From the satisfaction
evaluation results of 30 users, the level is good. With
an average of 3.94 and the standard deviation of 0.76
Keywords: Investment, Clustering, Data Mining.
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ด้วยข้อมูลช่วงอายุ รายได้เฉลี่ย อาชีพ และความเสี่ ยงพอร์ต
การลงทุน

1. บทนา
“กองทุน” คือ การนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุ
ไว้ในหนังสื อชี้ชวน โดยผูล้ งทุนแต่ละรายจะได้รับ "หน่วย
ลงทุน (Investment Unit)" เป็ นหลักฐานเพื่อยืนยันฐานะ
ความเป็ นเจ้าของในเงิ นที่ ตนได้ล งทุน ไป โดยมี บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน "บลจ." เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและทาหน้าที่
บริ หารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนามาเฉลี่ยคืน
ให้ แ ก่ ผู ้ล งทุ น แต่ ล ะรายตามสั ด ส่ ว นที่ ล งทุ น หากเป็ น
กองทุนรวมที่มีนโยบายปันผล
ปั จจุบนั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มลูกค้าจะเป็ น
การวิ เ คราะห์ จากพฤติ ก รรมการซื้ อ ความพึ ง พอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ [1] ได้ศึกษาแนวทางใน
การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพด้วย RFM โดยเป็ น
การแบ่งกลุ่มของลูกค้าที่ มีพฤติกรรมที่คล้ายกัน ในเรื่ อง
ของการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า [2] ได้การศึกษา
ระบบส่ ง เสริ มการขายด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม ลู ก ค้ า ด้ า น
พฤติกรรมการใช้บริ การการทางพิเศษ เพื่อหากลุ่ มลูกค้าที่
เหมาะสม และหาความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าที่คล้ายกัน
และแตกต่างกัน ด้วยเทคนิ คการทาเหมืองข้อมูล และใน
ส่ วนของเรื่ องการลงทุนในด้านกองทุน [3] ได้ศึกษาการ
จัดกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ เพื่อจัดกลุ่มกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามคุณลักษณะและผลการดาเนินงาน
ที่มีตวั แปรเชิ งคุณภาพ คือ ระดับความเสี่ ยงและประเภท
การลงทุนตัวแปรเชิงตัวเลข คือ จานวนหน่วยลงทุนมูลค่า
ทรั พย์สินสุ ทธิ ผลตอบแทนย้อนหลังจานวน 1 ปี มูลค่า
หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการโดยเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต และใช้วิ ธี ก ารจัด กลุ่ ม แบบสอง
ขั้นตอนสาหรับข้อมูลที่มีท้งั เชิงคุณภาพและเชิงตัวเลข
จากการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ การจั ด กลุ่ ม หรื อ
แบ่งกลุ่มลูกค้า ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
ลงทุ น ของนักลงทุ น เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ กลุ่ ม ลู ก ค้า โดย
อ้างอิงจากรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ผนวกกับข้อมูลของ
ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุน และ
ความสัมพันธ์ของนักลงทุนกับการซื้อหน่วยลงทุน สาหรับ
การนาข้อมูลในส่ วนของข้อ มูล ลูกค้าซึ่ งจะประกอบไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้
ทบทวน ศึ กษาทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล แบบเคมี น (K-Means
Clustering) เป็ นอัลกอริ ทึมเพื่อการจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้รับ
ความนิยมมากแบบหนึ่ง โดยเคมีนนั้นอาศัยเทคนิคการจัด
กลุ่ ม ด้ว ยการแบ่ ง ข้อ มู ล (Partitioning) อลัก อริ ทึ ม นี้ จะ
เริ่ มต้นด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็ น K กลุ่ม จากนั้น คานวน
ค่ากึ่งกลางของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็ นค่าอ้างอิงสาหรับการ
วัด ระยะห่ างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวแบบกลุ่มทั้ง K กลุ่ม
ข้อ มู ล จะถู กจัด เข้าอยู่กลุ่ ม ที่ ใ กล้ที่ สุด กระบวนการจะ
ดาเนินไปจนกระทัง่ ข้อมูลทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มอีก
ต่อไป
ขั้นตอนการกาหนดค่าจะกาหนดแต่ละข้อมูลการ
สังเกตไปยังการคลัสเตอร์ โดยเลือกคลัสเตอร์ที่จะทาให้ค่า
ผลบวกก าลัง สองภายในคลัส เตอร์ น้ ัน ๆ มี ค่ าน้อ ยที่ สุด
เนื่ อ งจากผลบวกของค่ากาลัง สองเป็ นค่ากาลังสองของ
ระยะทางแบบยุ ค ลิ ด จึ ง เป็ นค่ า เฉลี่ ย “ที่ ใ กล้ที่ สุ ด ” ดัง
สมการที่ 1
(t)

(t)

(t)

Si = {Xp : || xp − mi ||2 ≤ xp − mj ||2 ∀j , 1 ≤ j ≤ k } (1)

โดยที่ ค่า xp แต่ละค่ามีแค่หนึ่งค่า st แม้ว่าจะมีค่าที่
เป็ นไปได้สองค่าขึ้นไป
ขั้นตอนการปรับค่าจะคานวณค่าเฉลี่ยค่าใหม่เพื่อเป็ น
จุดศูนย์กลางของข้อมูลในแต่ละคลัสเตอร์ที่สร้างขึ้นใหม่
ดังสมการที่ 2
(t+1)

mi

=

1
(t)

Si

∑n

(t)

Xj ∈Si

d

(2)

ซึ่ งจะทาให้ค่าผลบวกกาลังสองภายในคลัสเตอร์ ใหม่
นั้น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า เก่ า เนื่ อ งจากว่ า ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต เป็ น
ตัวประมาณค่ากาลังสองน้อยสุ ด
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2.1.2 การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล แบบเอ็ ก มี น

xn

(X-Means

Clustering)

mk

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเอ็กมีน คือ อัลกอริ ทึมที่เป็ น
เคมี นแบบขยาย ซึ่ งพยายามกาหนดจานวนของกลุ่มโดย
อั ต โนมั ติ ต ามคะแนน BIC อั ล กอริ ทึ ม เอ็ ก มี น จะเริ่ ม
ดาเนินการหลังจากการได้มีการประมวลผลของเคมีน ใน
แต่ละครั้ง โดยความแตกต่างระหว่างการแบ่งกลุ่มข้อมูล
แบบเคมีนและแบบเอกมีน แสดงดังภาพที่ 1

และแบบเอกมีน

2.2.3 การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีดอยส์ (K-Medoids
Clustering)
เป็ นอัลกอริ ทึมที่ถูกนาเสนอโดย Kaufmann โดยแทนที่
จะค านวณตาแหน่ งกลางของกลุ่ม ด้วยค่าเฉลี่ ยของกลุ่ม
หรื อค่า mean ในเคมีดอยซ์ ตาแหน่งกลางจะแทนที่ดว้ ยค่า
วัตถุจริ ง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มนั้น [4] การทางานของอัลกอริ ทึม
เคมีดอยซ์ จะต้องมีการนิ ยามเงื่อนไขเป้าหมาย เป็ นความ
ห น า แ น่ น ข อ ง ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล ( Compactness of the
Clustering, CPC) สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ 3
(3)

โดยความหนาแน่ นของข้อมู ลแต่ละกลุ่มคานวณได้จ าก
สมการที่ 4
CPC(CK ) = ∑nXn ∈Ck d (xn , mk )

(4)

โดยที่
CK
K

คือ ข้อมูลในกลุ่ม k
คือ ค่า medoid หรื อค่ากลางของกลุ่ม k

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
A. Joy Christy and et. al. [1] ผลการวิจยั พบว่า สามารถ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ และแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ใ น อ น า ค ต ร ว ม ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิ ทธิ ภาพของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ
บ่อยโดยสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เป็ นต้น
ไอลดา [2] ผลการวิจยั พบว่า ได้ผลลัพธ์ท้ งั หมด 7 กลุ่ม
ลูกค้าโดยพิจารณาจากปัจจัยในด้านพฤติกรรม ระยะเวลาที่
ลูกค้าใช้บริ การครั้ งล่ า สุ ด ความถี่ ที่ลูกค้าใช้บริ ก ารและ
ยอดการใช้บริ การรวมของลูกค้า
ปั ญ ญด์ า ว และคณะ [3] ผลการวิ จัย พบว่ า สามารถ
อธิ บายการจัดกลุ่มได้ ทั้งหมดจานวน 4 กลุ่ม โดยที่ กลุ่มที่
1 มีจานวนกองทุนทั้งหมด 35 กองทุน กลุ่มที่ 2 มีจานวน
กองทุนทั้งหมด 26 กลุ่มที่ 3 มีจานวนกองทุนทั้งหมด 13
กองทุน และกลุ่มที่ 4 มีจานวนกองทุนทั้งหมด 43 กองทุน
กฤษณา และคณะ[4] ผลการวิจยั พบว่า สามารถจาแนก
กลุ่ ม ลู ก ค้า ได้ท้ งั หมด 6 กลุ่ ม ดัง นี้ กลุ่ ม ที่ 1 อายุ 36-40 ปี
อาชี พ ค้า ขายหรื อเจ้า ของธุ ร กิ จ กลุ่ ม ที่ 2 อายุ 18-30 ปี
นักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มที่ 3 อายุ 26-30 ปี นักเรี ยน/นักศึกษา
กลุ่ ม ที่ 4 อายุ 31-40 ปี พนักงานบริ ษ ัท และมี การศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่ า กลุ่ ม ที่ 5 อายุ 36-40 ปี
พนักงานบริ ษทั กลุ่มที่ 6 อายุไม่เกิน 18 ปี การศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี
สุ พิชฌาย์ [5] ทาการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม และนาไป
ค้นหาความสัมพันธ์ สรุ ปได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ลุ กค้ า ที่ นิ ย ม ซื้ อ สิ น ค้ า วั น ศุ กร์ แ ล ะ วั น อั ง คาร กฎ
ความสัมพันธ์การซื้อสิ นค้าได้ท้งั หมด 66 กฎ กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ลูกค้าที่นิยมซื้ อสิ นค้าวันอาทิตย์กฎความสัมพันธ์สินค้าได้
ทั้ง หมด 53 กฎ กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ นิ ย มซื้ อ สิ น ค้า วัน
อัง คารและวัน พุ ธ กฎความสั ม พัน ธ์ ก ารซื้ อสิ น ค้ า ได้
ทั้งหมด 29 กฎ กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าที่นิยมซื้ อสิ นค้าวันเสาร์
กฎความสัมพันธ์การซื้อสิ นค้าได้ท้งั หมด 30 กฎ

ภาพที่ 1: ความแตกต่างระหว่างการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน

CPC = ∑K
k=1 CPC (C2 )

NCCIT2020

คือ กลุ่มข้อมูล k
คือ จานวนกลุ่มที่ตอ้ งการแบ่ง
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย

4. ผลการดาเนินงาน

การพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะสาหรับสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจการขายกองทุนเพื่อผูแ้ นะนาการลงทุน มี กรอบ
แนวความคิดแสดงดังภาพที่ 2

ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนของทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดกลุ่ม ส่ วนของรายละเอียดพฤติกรรม
การลงทุ น ของลู กค้านักลงทุ น แต่ ล ะกลุ่ ม ส่ วนของการ
แสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI และส่ วนของผล
ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้งาน แสดงดังนี้
4.1 ส่ วนของทดสอบประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการในแต่ละอัลกอริ ทึมเพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ท ธิ ที่ ดี ที่ สุด สาหรั บ การจัด กลุ่ ม นัก ลงทุ น โดยได้
ผลลัพธ์ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตารางเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
Algorithm
K-Means
X-Means
K-Medoids

Avg. within
centroid distance
2.618
2.683
4.355

Davies
Bouldin
1.330
1.435
1.522

Execution
time
3s
31s
4:46:42s

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบพบว่ า เคมี น นั้ น ให้
ผลลัพธ์ในด้านของประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด ค่า Avg. within
centroid distance เท่ า กั บ 2.618 ค่ า Davies Bouldin
Index เท่ากับ 1.330 และค่าเวลาในการประมวลผลเท่ากับ
3 วินาที
4.2 ส่ วนของรายละเอียดพฤติกรรมการลงทุน
ลูกค้านักลงทุนแต่ละกลุ่มแสดงข้อมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ตารางรายละเอียดพฤติกรรมการลงทุน

ภาพที่ 2: กรอบแนวความคิดของงานวิจยั
จากกรอบแนวความคิด ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการนาข้อมูล
ของรายการการซื้ อกองทุน และข้อมูลลูกค้านักลงทุน ใน
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562
มาวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมต่อการจัดพอร์ ต โดย
ประกอบไปด้วยข้อมูลนักลงทุน (Customer Profile) และ
ข้อมูลรายการซื้อกองทุน (Order Transaction) นาข้อมูลที่
ได้มาผ่านกระบวนการ ETL จากนั้นนาข้อมูลไปทาการ
สร้ างแบบจ าลอง ซึ่ ง การท าแบบจ าลองนั้น ผูว้ ิ จัย ได้ใ ช้
เคมีนอัลกอริ ทึมในการจัดกลุ่มนักลงทุนโดยกาหนดค่า K
มี ค่ าเท่ ากับ 12 ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมที่ สุด ในการจัด กลุ่ ม
ลูกค้านักลงทุนและได้คดั เลือกอัลกอริ ทึมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อทาการเปรี ยบเทียบ 3 อัลกอริ ทึม
คื อ เคมี น เอ็ ก มี น และ เคมี ด อยซ์ ด้ว ยค่ า Avg. within
centroid distance ค่า Davies Bouldin Index และค่าเวลา
ในการประมวลผล เมื่อได้อลั กอริ ทึมที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ที่ สุ ด จากนั้ นน าผลการจัด กลุ่ ม นั ก ลงทุ น ที่ ไ ด้ท าการ
ออกแบบรายงานในรู ปแบบออนไลน์เพื่อให้ผแู ้ นะนาการ
ลงทุนสามารถนาไปใช้งานเพื่อแนะนาผูล้ งทุน

กลุ่มนักลงทุน
นักลงทุนกลุ่มที่ 1

นักลงทุนกลุ่มที่ 2
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คาอธิบายกลุ่มลูกค้ านักลงทุน
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 15,000 บาท
ถึง 30,000 บาท, อายุต่ากว่า 35 ปี ,
อาชีพพนักงานบริ ษทั ,
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้
เพศชาย, รายได้ระหว่าง 100,000 บาท
ถึง 500,000 บาท, อายุระหว่าง 35-44 ปี ,
อาชีพพนักงานบริ ษทั
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
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กลุ่มนักลงทุน
นักลงทุนกลุ่มที่ 3

นักลงทุนกลุ่มที่ 4

นักลงทุนกลุ่มที่ 5

นักลงทุนกลุ่มที่ 6

นักลงกลุ่มที่ 7

นักลงทุนกลุ่มที่ 8

นักลงทุนกลุ่มที่ 9

คาอธิบายกลุ่มลูกค้ านักลงทุน
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 15,000 บาท
ถึง 30,000 บาท, อายุต่ากว่า 35 ปี ,
นักศึกษา
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
- เพศหญิง, รายได้ระหว่าง 15,000 บาท
ถึง 30,000 บาท, อายุต่ากว่า 35 ปี ,
อาชีพพนักงานบริ ษทั
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างต่า
- ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 50,000 บาท
ถึง 100,000 บาท, อายุระหว่าง 35-44 ปี ,
อาชีพพนักงานบริ ษทั
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ
ปานกลาง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 15,000 บาท
ถึง 30,000 บาท, อายุระหว่าง 35-44 ปี ,
อาชีพธุรกิจส่ วนตัว
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 15,000 บาท
ถึง 30,000 บาท, อายุระหว่าง 35-44 ปี ,
อาชีพธุรกิจส่ วนตัว
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
- เพศชาย, รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท,
อายุต่ากว่า 35 ปี , นักศึกษา
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลาง
- ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมแบบผสม
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 15,000 บาท
ถึง 30,000 บาท, อายุระหว่าง 35-44 ปี ,
พนักงานภาครัฐบาล
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน

กลุ่มนักลงทุน
นักลงทุนกลุ่มที่ 10

นักลงทุนกลุ่มที่ 11

นักลงทุนกลุ่มที่ 12
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คาอธิบายกลุ่มลูกค้ านักลงทุน
- เพศชาย, รายได้ระหว่าง 50,000 บาท
ถึง 100,000 บาท, อายุระหว่าง 35-44 ปี ,
อาชีพพนักงานบริ ษทั
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
- เพศชาย, รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท,
อายุระหว่าง 35-44 ปี , พนักงาน
ภาครัฐบาล
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน
- เพศชาย, รายได้ 30,000 – 50,000 บาท,
อายุต่ากว่า 35 ปี , อาชีพพนักงานบริ ษทั
- พอร์ตความเสี่ยงที่รับได้ คือ ปาน
กลางค่อนข้างสู ง
- ลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน

4.3 ส่ วนของการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI
4.3.1 ส่ วนของการแสดงผลภาพรวมของรายการขาย
(Order Transaction) โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกดูภาพรวม
ของข้อมูล ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: รายงานภาพรวมของรายการขาย
4.3.2 ส่ วนของการแสดงผลกลุ่ มนักลงทุ น (Investor
Group โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกดูขอ
้ มูลกลุ่มนักลงทุนใน

แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ที่ส่ ว นนี้ ซึ่ ง จะประกอบไปด้ว ยข้อมูลเพศ
ช่ วงอายุ รายได้เ ฉลี่ ย กลุ่ ม อาชี พ ประเภทกองทุ น และ
ระดับความเสี่ ยงของนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม ดังภาพที่ 4
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5. สรุป
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาพฤติ กรรมการ
ลงทุนของนักลงทุน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ถึง
เดื อ นพฤษภาคม 2562 จ านวน 64,369 รายการ จากนั้น
ดาเนินการหากลุ่มนักลงทุนสามารถจัดกลุ่มได้ท้ งั หมด 12
กลุ่มนักลงทุนที่มีพฤติกรรมการลงทุนสอดคล้องกัน อีกทั้ง
ยัง ท าการเปรี ยบเที ยบอัล กอริ ทึม เคมี น เอ็กมี น และเคมี
ดอยซ์ ผลการทดสอบพบว่า อัลกอริ ทึม เคมีน ให้ผลลัพธ์
ลัพธ์ในด้านของประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด ด้วยค่า Avg. within
centroid distance เท่ า กั บ 2.618 ค่ า Davies Bouldin
Index เท่ากับ 1.330 และค่าเวลาในการประมวลผลเท่ากับ
3 วินาที จากนั้นสามารถนากลุ่มนักลงทุนที่ได้ไปออกแบบ
รายงานในรู ปแบบของออนไลน์ (Online Report) เพื่อให้ผู ้
แนะนาการลงทุนสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้งาน ทั้งนี้ได้
มี การประเมิ น ความพึ ง พอใจผูใ้ ช้ง านระบบ กล่ าวคื อ มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76

ภาพที่ 4: รายงานการแสดงผลกลุ่มนักลงทุน
4.3.3 ส่ วนของการแนะนาการลงทุนสาหรับนักลงทุน

รายใหม่ ซึ่ งจะสามารถระบุขอ้ มูลเบื้องต้นเพื่อแนะนาการ
ลงทุนได้ ดังภาพที่ 5

เอกสารอ้างอิง

ภาพที่ 5: รายงานการแนะนาการลงทุน
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อหาความสัมพันธ์ ของปัญหาทางด้านสารสนเทศในองค์กร
Business Intelligence System to Find the Relationship of Information
Problems in The Organization
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ุ ิ (Montean Rattanasiriwongwut)2
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บทคัดย่อ

data 50,514 records. Data analyzing by K-Means

งานวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดกลุ่มพฤติกรรม
การแจ้ ง และค้ น หากฎความสั ม พั น ธ์ ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม ว่ ามี
ความสัมพันธ์ กับการแจ้ งปั ญหาทางด้ านใด เพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์ พฤติ กรรมของผู้แจ้ ง และนาเสนอผลจากการทา
เหมืองข้ อมูลบนระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ เพื่ อให้ ง่ายต่ อความ
เข้ าใจ และสามารถนามาสนับสนุนในการวิเคราะห์ ปัญหา
ให้ เข้ าใจพฤติกรรมการแจ้ งปั ญหามากยิ่งขึน้ งานวิจัยนีใ้ ช้
ข้ อมูลที่ ผ่านการเตรี ยมข้ อมูลแล้ วจานวน 50,514 รายการ
มาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการแบ่ งกลุ่มอัลกอริ ทึม K-Means และ
หากฎความสั มพั น ธ์ ด้ วยอั ล กอริ ทึ ม FP-Growth การ
ประเมินผลการจัดกลุ่มตามพฤติกรรมการแจ้ งปั ญหาได้ ค่า
K ที่เหมาะสมคื อ 10 และสามารถหากฎความสั มพันธ์ จาก
พฤติกรรมการแจ้ งในแต่ ละกลุ่มได้ โดยมีค่าสนับสนุนขั้น
ต ่า 40% และค่ าความเชื่ อ มั่ น มากกว่ า 80% ผลความพึ ง
พอใจโดยรวมของผู้ ใ ช้ งานจ านวน 30 คน ได้ ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.15 และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.40 สรุ ปได้
ว่ าผลการประเมินความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับดี
คาสาคั ญ : การจัด กลุ่ ม กฎความสั ม พัน ธ์ ปั ญ หาการใช้
งาน ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ เหมืองข้อมูล

algorithms and association rules by using FPGrowth algorithms. The evaluation of grouping
according to the problem reporting behavior was K
value is 10; studying in association rule in each
group by grouping behavior reporting of an incident
with minimum support 40%; confident more than
80%. The overall satisfaction of 30 users is an
average of 4.15, and the standard deviation is 0.40.
The conclusion of a study in system satisfaction
results was good.
Keywords: Clustering, Association Rules, problems,
Business Intelligence, Data Mining

1. บทนา
ในปั จ จุ บัน หลาย ๆ องค์ก ร ได้มี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นองค์ ก รมากขึ้ น และเพื่ อ ให้ ก าร
สนับสนุนในการทางานของระบบต่าง ๆ ให้เป็ นไปด้วยดี
จึ ง เกิ ด Helpdesk Support System ขึ้ นมาเพื่ อ สนั บ สนุ น
แนะน า และแก้ไ ขปั ญ หาให้ กับ ผู ้ใ ช้ ง าน แต่ เนื่ อ งจาก
จานวนผูใ้ ช้งาน จานวนปั ญหา จานวนระบบที่ เพิ่มขึ้นเป็ น
จานวนมากในองค์กรทาให้เกิดความล้าช้าในการให้บริ การ
เพื่อลดจานวนปั ญหาที่จะเกิดขึ้น ลดจานวนงานคงค้าง
รอการแก้ไข และเป็ นการหาแนวทางการแก้ไขในระยะ
ยาว จึงจาเป็ นต้องมีการนาข้อมูลการแจ้งปั ญหาที่บนั ทึกไว้
บนระบบมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิ คเหมืองข้อมูลมาช่ วย
ในการสนับสนุ น แก้ไขปั ญ หา สาหรับ อัลกอริ ทึม ในการ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ เช่น การค้นพบกฎความสัมพันธ์

Abstract
The objective of the research is to analyze the
behavior of the reporters and apply present the
results of data mining on business intelligence for
easier to understand and can support the problem
analysis In order to better understand the problem
reporting behavior. The research using the prepared
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จากระบบสนับสนุ นการแก้ปัญ หาการใช้งาน [1] โดยใช้
อัล กอริ ทึ ม Apriori เป็ นการค้น หากฎความสั ม พัน ธ์ จ าก
ระบบสนับสนุ นการแก้ปัญหาการใช้งาน เพื่อนากฎที่ได้
รั บ มาจัด วางแผนการฝึ กอบรมให้ กับ ผู ้ใช้งาน และเพื่ อ
ป้ อ งกัน ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต นอกจากนี้ ยัง มี
งานวิจยั สาหรับวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า [2] ซึ่ งเป็ นการจัดกลุ่ม
ลูกค้าและหาความสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เป็ นต้น
จากปั ญ ห า และงาน วิ จั ย ต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น การใช้
อัล กอริ ทึ ม ในการท าเหมื อ งข้อ มู ล สามารถช่ วยในการ
ค้นหาข้อมูลที่ซอ้ นอยูใ่ นข้อมูลจานวนมาก และสามารถนา
ข้อมูลมาช่วยในการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
องค์กรได้ โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมการแจ้ง และหากฎ
ความสัมพันธ์ เพื่ อให้ สามารถวิเคราะห์พ ฤติ กรรมของผู ้
แจ้ง และน าเสนอผลจากการท าเหมื อ งข้อ มู ล บนระบบ
ธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะ เพื่ อ ให้ ง่ ายต่ อ ความเข้าใจ และสามารถ
สนับสนุนในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม
การแจ้งปั ญหามากขึ้น โดยแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบของ
Dashboard
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กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล CRISP-DM [4] เป็ น
กระบวนการมาตรฐานสาหรั บ การท าเหมื อ งข้อ มูล โดย
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
(1) ทาความเข้าใจธุ รกิจ (Business Understanding)
เป็ นการทาความเข้าใจกับปั ญหา หรื อโอกาสเชิ งธุรกิจ (2)
ทาความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) ขั้นตอนนี้ เริ่ ม
จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ตรวจสอบข้อมู ลเพื่ อดู ความ
ถูกต้องของข้อมูล เลื อกข้อมูลบางส่ วนมา (3) การเตรี ยม
ข้อมูล (Data Preparation) เป็ นการแปลงข้อมูลที่ได้ทาการ
เก็ บ รวบรวมมาให้ ก ลายเป็ นข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไป
วิเคราะห์ ได้ (4) การพัฒ นาแบบจาลอง (Modeling) เป็ น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คทางเหมื องข้อมูล
(5) การประเมินแบบจาลอง (Evaluation) เป็ นขั้นตอนใน
การวั ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข อ งแ บ บ จ าลอ ง (6) การน า
แบบจ าลองไปใช้ (Deployment) เป็ นขั้น ตอนในการน า
แบบจาลองที่ผ่านการวัดประสิ ทธิ ภาพแล้วไปใช้ งาน โดย
อาจนามาแสดงในรู ปแบบของ Dashboard
2.3 การจัดกลุ่มด้ วยเทคนิคเคมีน (K-Means)
การจัดกลุ่มด้วยเทคนิคเคมีน (K-Means) อยูใ่ นกลุ่ม
ของ Unsupervised Learning เป็ นเทคนิ คที่ นิยมใช้ในการ
แบ่งกลุ่มข้อมูล โดยใช้วดั ระยะห่ างระหว่างข้อมูลแต่ละตัว
กับจุดศูนย์กลาง (centroid) ของแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่ งจริ งๆ
แล้วจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์ คือค่าเฉลี่ยของแต่ละ
แอคทริ บิวต์ของข้อมูลที่อยู่ในคลัสเตอร์ การแบ่งกลุ่มด้วย
วิธี K-Means [4] แสดงดังสมการที่ (1)
D Euclidean =
(1)
โดยที่ x1 คือ แอตทริ บิวต์ที่ 1 ของข้อมูลจุดที่1 และ y1
คือ แอตทริ บิวต์ที่ 1 ของข้อมูลที่ 2 โดยข้อมูลทั้ง 2 ตัว (x
และ y) มีจานวนแอตทริ บิวต์เท่ากัน
2.4 ทฤษฎีการวัดประสิทธิภาพ
2.4.1 การหาประสิ ทธิ ภ าพการจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล
(Cluster) แสดงดังสมการที่ (2)
(2)

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะด้วย
เทคนิ คเหมือนข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
การแจ้ง ปั ญ หา และหากฎความสั ม พัน ธ์ ในแต่ ล ะกลุ่ ม
เพื่อให้เข้าใจผูแ้ จ้งปัญหามากยิ่งขึ้น
2.1 เทคนิคเหมืองข้ อมูล (Data Mining Techniques)
ก าร ท าเห มื อ งข้ อ มู ล (Data Mining) [2] เป็ น
กระบวนการที่ ก ระท ากับ ข้อ มู ล จ านวนมากเพื่ อ ค้น หา
รู ปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่
แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม
2.1.1 การวิ เคราะห์ เพื่ อ การท านาย (Predictive)
การเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน
2.1.2 การวิ เคราะห์ เพื่ อ การอธิ บ าย (Descriptive)
การเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน
2.2 กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล CRISP-DM

วิธีการคัดเลือกกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด [4] ดังนี้
(1) ปรับเปลี่ยนจานวนของคัลสเตอร์ (ค่า k) (2) Plot กราฟ
จ านวนกลุ่ ม ของคลัส เตอร์ กับ Average within Centroid
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Distance (3) จ านวนกลุ่ ม ที่ เหมาะสมที่ สุ ด คื อ จุ ด ที่ เป็ น
“Elbow point”
2.4.2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพกฎความสั ม พัน ธ์ วัด
ประสิ ทธิภาพของกฎความสัมพันธ์ ดังนี้
1. Confidence เป็ น ค่ าค ว าม เชื่ อ มั่ น ข อ ง ก ฎ
ความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบ LHS เกิดขึ้น แล้วรู ปแบบ RHS
จะเกิดขึ้นด้วย กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น การซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อ
จะซื้อกางเกงคู่กนั แสดงดังสมการที่ 3
(3)
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เป็ นการจัดกลุ่มปั ญหาทางด้านสารสนเทศในองค์กรด้วย
วิธีการท าเหมื อ งข้อ ความ และน าเสนอผ่านระบบธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะ หรื อ [4] เป็ นการพัฒ นาอัลกอริ ทึ มการจัดกลุ่ ม
และค้น หาความสั ม พัน ธ์ เพื่ อสนับ สนุ น กลยุท ธ์ การขาย
และนาความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มไปจัดโปรโมชัน่
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อง ระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะเพื่ อ หา
ความสั ม พัน ธ์ ข องปั ญ หาทางด้านสารสนเทศในองค์กร
ผูจ้ ดั ทาการวิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่ งได้นามาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นการ
วิจยั โดยเรี ยงตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
ผู ้ วิ จั ย จึ งได้ อ อ กแบ บ กรอ บ แน วคิ ด ใน การ
ดาเนินการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน โดยกรอบแนวคิด
ในการทาวิจยั ครอบคลุมการทางาน แสดงดังภาพที่ 1

2. Lift เป็ นค่ าที่ บ่ ง บอกว่ าการเกิ ด รู ป แบบ LHS
และ RHS มีความสัมพันธ์กนั มากแค่ไหน หรื อโอกาสที่ซ้ือ
สิ นค้าคู่กนั มากแค่ไหน ถ้าค่า Lift ใกล้ 1 แสดงว่ารู ปแบบ
LHS และ RHS ไม่ ข้ ึ นต่ อ กั น (Independent) แสดงดั ง
สมการที่ 4
(4)
นิ ย ามความหมาย (1) Support หมายถึ ง ค่ า สนั บ สนุ น
จานวนครั้ งในการซื้ อสิ นค้าตามที่ กาหนด (2) LHS (Left
Hand Side) คือสิ น ค้าที่ ซ้ื อพร้อมกัน บ่อย ๆ ด้านซ้ายของ
กฎ (3) RHS (Right Hand Side) คื อ สิ น ค้าที่ ซ้ื อ พร้ อ มกัน
บ่อย ๆ ด้านขวาของกฎ
2.5 ทฤษฎีเครื่ องมือที่ใช้ พฒ
ั นา
โปรแกรมทาโบลว์ [5] เป็ นโปรแกรมระบบธุ รกิจ
อัจฉริ ยะที่สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่จานวนมากและมีความ
หลากหลายในองค์ ก รมาท าการวิ เ คราะห์ เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ วและชาญฉลาด
โดยจัดทาในรู ปแบบของข้อมูลที่เข้าใช้ง่ายในรู ปแบบของ
Data Visualization
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งมี ดัง นี้ [1] เป็ นการค้น หากฎ
ความสัมพันธ์จากระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้งาน
เพื่ อ น ากฎที่ ไ ด้ รั บ มาจัด วางแผนการฝึ กอบรมให้ กั บ
ผูใ้ ช้งาน และเพื่ อป้ องกันปั ญ หาที่ จะเกิ ดขึ้น กับระบบใน
อนาคต โดยใช้เทคนิ ค Apriori หรื อ [2] การน าเทคนิ ค
เหมื อ งข้อ มู ลมาศึ กษาพฤติ กรรมของลู กค้าของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง เพื่อสนับสนุ นการวางแผนทางการตลาด
โดยใช้เทคนิค Apriori และแสดงผลบน Power BI หรื อ [3]

ภาพที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดในการทาวิจยั
1. ขั้นตอนการคัดเลือกข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
ศึ กษา และรวบรวมข้อมู ล Raw data ที่ จะน ามาวิเคราะห์
จากนั้น จึ งท าการเลื อ ก Attribute เพื่ อ ใช้ในการวิ เคราะห์
แล้วจึงทาการ Cleaning Data เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเหมืองข้อมูลได้
2. ขั้น ตอนการสร้ างแบบจาลองเหมื อ งข้อมู ล น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Clustering โดยวิเคราะห์เพื่อ
หาค่า K ที่เหมาะสมก่อน คือจุดที่เป็ น “Elbow point” แล้ว
จั ด กลุ่ ม ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม K-Means จากนั้ น จึ งห ากฎ
ความสัมพันธ์ดว้ ยอัลกอริ ทึม FP-Grow ในแต่ละกลุ่ม โดย
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ให้ ค่ าความเชื่ อ มั่น 80% ขึ้ น ไป และค่ า Support ที่ 40%
จากนั้นจึงนาผลที่ได้เข้า Server
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะ ทาการ
ดึ ง ข้อ มู ล จาก Server ด้วยระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะ Tableau
เพื่อพัฒนาข้อมูลในรู ปแบบของ Dashboard
4. ขั้น ตอนการน าเสนอรายงาน เมื่ อ ด าเนิ น การ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเรี ยบร้อยแล้ว จึงนาเสนอข้อมูล
ที่ได้ในรู ปแบบของ Dashboard เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจ
ผลจากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเหมืองข้อมูล
3.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ เทคนิ ค เหมื อ งข้ อ มู ล
ผู ้วิ จัย ได้ น าชุ ด ข้ อ มู ล ที่ เป็ นข้ อ มู ล การรั บ แจ้ ง
ปัญหาจากระบบรับแจ้งปั ญหา ฝ่ ายสารสนเทศขององค์กร
ตั้ง แต่ เดื อ น 1 มกราคม 2561 – 30 มิ ถุ น ายน 2562 และ
ข้อมูลพนักงานในองค์กรจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โดยจะ
วิเคราะห์ เฉพาะบุ คลากรที่ มีการแจ้งปั ญ หาเข้ามาเท่านั้น
จานวนการแจ้งทั้งสิ้น 60,000 รายการ เมื่อทาการ Cleaning
Data แล้ ว เห ลื อ 50,514 รายการ โด ยข้ อ มู ล ส าห รั บ
วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม RapidMiner แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ลาดับ
1.

ชื่ อข้ อมูล
Open_Daye_weekday

ชนิด
Integer

2.

Platform_Group_ID

Integer

3.

Platform_ ID

Integer

4.

time

Integer

5.

Problem_Name

VARCHAR

ชนิดย่อยของปัญหา

6.

ZORG_LV3

Integer

รหั ส หน่ ว ยงานผู ้ แ จ้ ง
ปัญหา

ตารางที่ 2: (ต่อ)
คานิยาม
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คาอธิบาย
ระบบ SIWEB
ระบบสานักงาน
IT Service
ระบบ Network
ระบบ RCA
ระบบ SAP R/3
ระบบอื่นๆ
ระบบ eDoc & HR ESS
งานธุรการ
ระบบ Si vWORK
ระบบ Siriraj Connect
ระบบ Si-Flow ระบบบริ หารจัดการคิวผูป้ ่ วยนอกในเวลา

เนื่ องจากยังไม่สามารถทราบกลุ่มแน่ชัด จึงทาการ
หาค่า K ที่เหมาะสมก่อน โดยการหาจุด elbow point โดย
การสร้างสร้างแบบจาลอง แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แสดงแบบจาลองในการหาค่า K ที่เหมาะสม
เมื่อเข้าไปในโอเปอเรเตอร์ Loop Parameters จะมี
โอเปอเรเตอร์ การจัดกลุ่ม และหา Performance แล้วจึงทา
การเก็บข้อมูลที่ ได้จากการคานวณ แสดงดัง ภาพที่ 3 เมื่ อ
ได้ค่า K ที่เหมาะสมจึงทาการจัดกลุ่มข้อมูล

คาอธิบาย
วั น ที่ แจ้ ง ปั ญ หาระบุ
รายวัน เช่ น วัน จัน ทร์
เลข 1 วัน อังคาร เลข 2
เป็ นต้น
รหัสประเภทการแจ้ง
รหั ส หมวดใหญ่ การ
แจ้ง
ช่ ว งเวลาที่ แ จ้ง ปั ญ หา
รายชัว่ โมง

ภาพที่ 3: แสดงโอเปอเรเตอร์การจัดกลุ่ม และหา Performance
เมื่ อ ได้ ผ ลจากการจั ด กลุ่ ม แล้ ว จึ ง น ามาวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ดว้ ยอัลกอริ ทึม FP Growth แสดงดังภาพที่ 4

แสดงรายละเอียดของหมวดใหญ่การแจ้ง แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: นิยามหมวดใหญ่การแจ้ง
คานิยาม
1
2
3
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ภาพที่ 4: แสดงแบบจาลองการหากฏความสัมพันธ์

คาอธิบาย
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใหม่ (eHIS)
ระบบโรงพยาบาล
ระบบ SINET

3.3 การสร้ างระบบธุรกิจอัจฉริยะในรูปแบบรายงาน
3.3.1 การออกแบบระบบ
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4.1.2 แสดงข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิ ค
เหมืองข้อมูลด้วยการจัดกลุ่ม เพื่อดูพฤติกรรมการแจ้งใน
แต่ละกลุ่ม โดยเมื่อเลือกข้อมูลกลุ่ม 1 จะแสดงพฤติกรรม
การแจ้ง เช่ น วัน ช่ วงเวลา ประเภทการแจ้ง และหมวด
ใหญ่การแจ้ง เพื่อดูขอ้ มูลพฤติกรรมแบบเจาะจง แสดงดัง
ภาพที่ 7

ภาพที่ 5: แสดง Use Case Diagram
จากภาพที่ 5 การออกแบบแผนภาพกิ จกรรมของ
ระบบ Use Case Diagram ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ช้งานกับระบบ เป็ นการแสดงภาพรวมการทางานของ
ผู ้ใ ช้ง านระบบ ผู ้วิ จัย ได้แ บ่ ง ผู ้ใ ช้ เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและผูด้ ูแลระบบ โดยผูใ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถ
ดู ร ายงาน และสามารถดาวน์ โ หลดได้ เพี ย งบางส่ ว น
สาหรับผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่ นาเข้ารายงาน ปรับปรุ ง/ลบ
รายงาน ดาวน์ โ ห ลดรายงาน ดู ร ายงานได้ ท้ ั งหมด
กาหนดค่าการแสดงผลของรายงานต่างๆ และกาหนดสิ ทธิ์
ของผูใ้ ช้งานได้

ภาพที่ 7: แสดงผลการจัดกลุ่ม
4.1.3 แสดงผลของการหากฎความสั มพัน ธ์ แต่ ละ
กลุ่ ม เมื่ อ เลื อ กข้ อ มู ล กลุ่ ม 1 หรื อ cluster 0 จะแสดง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มว่ามีการแจ้งชนิดย่อยของปั ญหาใดที่
สัมพันธ์กนั บ้าง แสดงดังภาพที่ 8

4. ผลการดาเนินงาน
ในบทนี้ จะกล่าวถึ งผลลัพธ์การดาเนิ นงานของระบบ
โดยมีหวั ข้อดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.1.1 เมื่ อ Login เข้าระบบแล้ว จะแสดงหน้ าจอ
หลัก โดยเป็ นหน้ารวมของรายงานทั้งหมดตามสิ ทธิ์ ของ
ผูใ้ ช้งาน แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 8: 20 อันดับ การแจ้งแยกตามหน่วยงาน และตาแหน่งงาน
4.2 ผลการทาเหมืองข้ อมูล
4.2.1 ผลการจัดกลุ่มจากพฤติกรรมด้วยอัลกอริ ทึม
K-Means ทั้งหมด 10 กลุ่ม แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 6: แสดงหน้าหลักของระบบ (Home Page)

ภาพที่ 9: ผลโมเดลการจัดกลุ่มพฤติกรรมผูแ้ จ้ง
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4.2.2 ผลการหากฎความสัม พัน ธ์ ด้วยเทคนิ ค FPGrowth ผลบางส่ วนจากการหากฎความสัมพันธ์ ในแต่ละ
กลุ่ม โดยเป็ นการแสดงผลของกฎความสัมพันธ์ กลุ่มที่ 1
ซึ่ งจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการแจ้งเกี่ยวกับ Application แล้วจะ
มีการแจ้ง Reset SAP และ ขอลงโปรแกรม SAP GUI โดย
มีค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 100% ซึ่ งทาให้ทราบว่าความสัมพันธ์
ของกลุ่มที่ 1 จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับระบบสานักงานที่ใช้งาน
ระบบ SAP เป็ นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลส่วนนี้สามารถนาไป
วิเคราะห์เพื่อจัดอบรมให้ตรงกับพฤติกรรมในแต่ละกลุ่ม
ได้ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: แสดงผลการหากฎความสัมพันธ์บางส่วน
Conclusion
Application
Application

Application

Premises
Reset / Unlocked User
SAP R/3 , SAP GUI
Desktop PC/Notebook ,
Reset / Unlocked User
SAP R/3 , SAP GUI
Desktop PC/Notebook ,
SAP GUI

Support
0.429

Confidence
1.000

Lift
1.069

0.403

1.000

1.069

0.468

0.973

1.041

ทางด้านสารสนเทศในองค์กร สามารถวัดประสิ ทธิ ภาพ
ความเชื่ อมั่นของแบบจาลองการหากฎความสัมพันธ์ได้
มากกว่าร้อยละ 80 และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานจานวน
30 คน อยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่าเฉลี่ ยโดยรวมเท่ ากับ 4.15
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.40 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
สมม ติ ฐาน ที่ ผู ้ จั ด ท าปั ญ ห าพิ เศษ ได้ ต้ ั งไว้ เมื่ อน า
แบบจาลองไปประยุกต์ใช้กบั โปรแกรม Tableau ซึ่ งทาให้
เกิดรายงานในรู ปแบบธุ รกิจอัจฉริ ยะที่เข้าใจง่าย ยืดหยุ่น
และตอบสนองความต้องการ ช่วยสนับสนุบการตัดสิ นใจ
ของผูใ้ ช้งานได้

เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต่อ การใช้งานของ
ผูใ้ ช้งานซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการรับแจ้งปั ญหา หรื อการ
ขอรั บบริ การของฝ่ ายสารสนเทศจานวน 30 คน สรุ ป ผล
การประเมิ น มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมเท่ า กั บ 4.15 และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 สรุ ปได้ว่าผลการประเมิน
คุณภาพระบบอยูใ่ นระดับดี แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการประเมิน
1. ประเมินระบบด้าน System
Test
2. ประเมินระบบด้านการใช้งาน
Usability Test
ผลการประเมินจากผู้ใช้ งาน
โดยรวม

4.17

S.D
0.35

ระดับความพึงพอใจ
ระดับดี

4.13

0.50

ระดับดี

4.15

0.40

ระดับดี
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[3]

[4]

[5]

5. สรุป
งานวิจยั นี้ได้ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้อลั กอริ ทึม
K-Means ในการแบ่ งกลุ่ม และใช้อลั กอริ ทึม FP-Growth
เพื่อหากฎความสัมพันธ์ จากผลลัพธ์การจัดทาปั ญหาพิเศษ
ระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะเพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ข องปั ญหา
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คาสาคัญ: การทาเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มลูกค้า การขาย
ต่อเนื่อง

ปั จจุบันพฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนไปอย่ างชัดเจน
เทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิต ประจ าวั น ของเรามากขึ ้น
สามารถสั่ ง ซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ หลากหลายผ่ านช่ องทาง
ออนไลน์ ดั งนั้ น งานวิ จั ยนี ้น าเสนอเกี่ยวกับ การจั ด กลุ่ม
ลูกค้ าเพื่ อค้ น หาพฤติ กรรมการซื ้อสิ น ค้ า ของลูกค้ าแต่ ละ
กลุ่ ม โดยท าการรวบรวมข้ อ มู ล ของลู ก ค้ าและข้ อ มู ล
ธุ ร ก ร ร ม ตั้ ง แ ต่ ปี 2560 ถึ ง ปี 2561 แ ล ะ น าเข้ าสู่
กระบวนการทาเหมืองข้ อมูล โดยเปรี ยบเทียบ3 อัลกอริ ธึม
การจั ดกลุ่ม ได้ แก่ อัลกอริ ทึม เคมีน อั ลกอริ ทึ มเอ็กซ์ มี น
และอัลกอริ ทึมเคมีดอยส์
การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ ของ 3 อัลกอริ ทึมการจัดกลุ่ม
ลู ก ค้ าแสดงให้ เห็ นว่ าอั ล กอริ ทึ ม เคมี น ( K-Means)
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด กลุ่ ม โดยการวั ด จาก
ค่ าเฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ ย ะ ห่ าง ที่ เป็ น ศู น ย์ ก ล าง ข้ อ มู ล
( Avg. Within Centroid Distance: Intra) ซึ่ ง มี ค่ า
เท่ ากับ 0.792 และวัดประสิ ทธิ ภาพจากความคล้ ายคลึงกัน
ของข้ อ มู ล โดยเฉลี่ ย ในกลุ่ ม ( Davies Bouldin: DBI)
คื อ 0.936 และวัดจากเวลาในการดาเนิ นการที่ใช้ เวลาใน
การประมวลผลเพี ย ง 3 วิ น าที โ ดยมี ค่ า K ที่ เหมาะสม
เท่ ากับ 10 กลุ่ม หลังจากนั้นนาผลลัพธ์ มาแสดงรายงานผล
การจั ดกลุ่มลูกค้ าในรู ป แบบแดชบอร์ ด ( Dashboards)
และผลการประเมิ น การยอมรั บ เทคโนโลยีของผู้ ใช้ งาน
รายงานผ่ า นโปรแกรม Power BI มี ร ะดั บ การยอมรั บ
เทคโนโลยี อยู่ในระดั บ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.38
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.45

Abstract
At present, the behavior of consumer has
changed markedly. The technology has more
influence on our daily lives. Several of product can
be ordered quickly via online channels. So, this
research presents about customer grouping for
finding behavior of buying patterns by collecting
customer data and transaction data from 2017 to
2018 and brought into the data mining process by
compare the three algorithms (K-Means, X-Means
and K-Medoids)
The result comparison of algorithm shows that
the K-Means algorithm has the best efficiency in
grouping by measuring the average from the
distance of the data center (Avg. Within Centroid
Distance: Intra) equal to 0.792. The average
similarity of data in the group (Davies Bouldin: DBI)
is 0.936 and the execution time is 3 seconds, with the
appropriate K value of 10 groups and then show the
report of customer grouping results in dashboard.
The user's technology acceptance evaluation of
Power BI Dashboards is very good level. With an
average of 4.38 and a standard deviation of 0.45
Keywords: Data Mining, Customer Segment, CrossSelling
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1. บทนา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

ในปั จจุบนั พฤติกรรมในการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้ามี
การเป ลี่ ยน แป ลงอ ย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจน เมื่ อ ท าการ
เปรี ยบเทียบกับสมัยก่อนในยุคที่ยงั ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน
มากนั ก ห ากเราต้ อ งการเลื อกซื้ อสิ น ค้ า บ างอ ย่ า ง
ก็จาเป็ นต้องเดินทางไปถึงร้านค้าที่จดั จาหน่าย ซึ่งเป็ นการ
เสี ยทั้ งเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางอย่ า งมาก
แต่ในปัจจุบนั เมื่อสังคมเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล เทคโนโลยีเข้ามามี
อิทธิ พลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น การเลือก
ซื้ อสิ นค้าต่างๆเป็ นเรื่ องที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว เพราะ
เราสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรื อคอมพิวเตอร์ เพียงแค่ใช้นิ้วคลิกเท่านั้น สิ นค้าก็พร้อม
จัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ ว
ซึ่งจากการสารวจตลาดการค้าขายผ่านช่องทาออนไลน์
ห รื อ การพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ เป็ น ช่ องท างที่ มี
ความสาคัญอย่างมากในการเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร และ
เป็ นธุ รกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา
ในประเทศไทย ผูค้ นเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้มากขึ้น ส่ งผล
ให้การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยเติบโตตาม
ไปด้ ว ย ทั้ งจ านวนผู ้ซ้ื อ จ านวนผู ้ข าย ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สอดรับกับจานวนแพลตฟอร์ มโดย
ผูป้ ระกอบการในไทยและต่างประเทศเกิดขึ้นเป็ นจานวน
มากเช่ น กัน ดัง นั้ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ
สิ น ค้าของลู ก ค้าแต่ ล ะกลุ่ ม จึ ง มี ค วามส าคัญ อย่างมาก
สาหรับทุกองค์กร เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ดังนั้นการทาเหมืองข้อมูลจึงเป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จ านวนมากที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จะสามารถช่ ว ย
วิ เ คราะห์ ผ ลได้ อ ย่ า งแม่ น ย ามากขึ้ น และน าผลจาก
การท าเหมื อ งข้อ มู ล มาออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ให้ตรงความต้องการของลูกค้า จัดกลยุทธ์การตลาดและ
จัด โปรโมชั่น ส่ งเสริ ม การขาย เพื่ อ รั ก ษาความสั ม พัน ธ์
กับลูกค้า (CRM) สร้างความพึงพอใจ สร้างฐานลูกค้าใหม่
และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการเพิ่มเปอร์ เซ็นลูกค้าที่มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร และสามารถสร้างผลกาไรให้แก่
องค์กรได้มากยิ่งขึ้น

ในส่ วนของเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องของระบบ
ธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะเพื่ อ การขายต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ การพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ด้ ว ยเท คนิ คเห มื องข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้
มีการศึกษาและค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กฤษณพร สุ ริยะบันเทิง [1] การสร้างแบบจาลองการ
ขายผลิ ตภัณ ฑ์ป ระกัน ภัยให้ กับ ลูกค้าผูส้ ู งอายุกลุ่มบัญ ชี
ออมทรัพย์โดยการทาเหมืองข้อมูล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาดระหว่างสององค์กร ตามกรอบการทาเหมือง
ข้ อ มู ล (CRISP-DM) โดยการสร้ า งแบบจ าลองการ
แบ่ ง กลุ่ ม ด้ ว ยขั้ น ตอนวิ ธี เ คมี น อย่ า งง่ า ย (Simple KMeans) และวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ยการห า
ความสั มพัน ธ์ (Association Rule) ด้วยขั้น ตอนวิธีเอไพ
ออริ (Apriori) โดยผลลัพธ์การแบ่งกลุ่มของลูกค้าแบ่งได้
4 กลุ่ ม และสามารถสร้ างกฎความสั ม พัน ธ์ไ ด้ 14 กฎ ซึ่ ง
สามารถมาเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการช่ ว ยตัด สิ น ใจการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สุ รีพร หวานแท้ [2] การจัดกลุ่มลูกหนี้คา้ งชาระสิ นเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
กรณี ศึกษาของธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง เป็ นการจัดกลุ่ม
เพื่ อ หาลัก ษณะและปั จ จัย ส าคัญ ของลู ก ค้าที่ ค้างช าระ
สิ น เชื่ อ ด้ว ยเทคนิ ค การจัด กลุ่ ม แบบเคมี น (K-Means)
ซึ่ งสามารถน าผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาน ามาใช้ป รั บ ปรุ ง
วางแผนงานให้ กั บ ธนาคารและน าในประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผลการวิเคราะห์สามารถ
จัดกลุ่มได้ท้งั หมด 5 กลุ่ม
Sajedun and Tanya [3 ] ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม เ ป็ น
กระบวนการในการพัฒ นากลุ่มลู กค้า ด้วยการใช้การจัด
กลุ่ม ข้อมู ลแบบเคมี น (K-means) วัตถุ ป ระสงค์ห ลักคื อ
การจัดกลุ่มลูกค้าโดยใช้ลกั ษณะพฤติกรรมและให้บริ การ
ตามกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน
ได้ แ ก่ Cluster 1) Low Profitable Customers, Cluster
2) High Profitable Customers, Cluster 3) Profitable
Customers ซึ่ งลูกค้ากลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ สามารถสร้ างผล

กาไรได้มากที่สุด
จากแนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษามานั้ น
ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริ ทึมเคมีน
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ยุ ค ลิ ด (Euclidean Distance) และจัด กลุ่ ม ให้ เข้ากับ จุ ด
กึ่งกลางตัวที่ใกล้ที่สุดดังสมการดังต่อไปนี้

ลูกค้า และแสดงข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มผ่านโปรแกรมรายงานผลต่อไป
ใน ส่ วนนี้ จะเป็ น การกล่ า วถึ ง ทฤษฎี ที่ ได้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
2.1 การจัดกลุ่มข้ อมูลแบบเคมีน (K-Means)
การจัดกลุ่มข้อมูลอัลกอริ ทึมเคมี น (K-Means) นั้น
เป็ นอัลกอริ ทึ มในการจัดกลุ่มที่ สมาชิ กภายในกลุ่ม จะมี
ระยะใกล้จุ ด ศู น ย์ก ลางหรื อตัว แทนของกลุ่ ม (Mean)
มากที่ สุ ด โดยวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล อั ล กอริ ทึ ม เคมี น
(K-Means) นั้น จะประกอบด้วยการก าหนดจ านวนกลุ่ ม
เริ่ ม ต้น หรื อ ค่ า K และกาหนดตัวแทนกลุ่ ม เพื่ อ เป็ นจุ ด
ศูนย์กลาง (Centroid) ในแต่ละกลุ่ม แล้วทาการจัดข้อมูล
แต่ละตัวเข้ากลุ่มที่ อยู่ใกล้เคียงกับตัวแทนมากที่ สุด และ
สุ ดท้ายคื อการปรั บปรุ งตัวแทนในแต่ละกลุ่ม เพื่ อหาจุด
ศูนย์กลางที่ ดีทีสุดจนกว่าข้อมูลจะไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
โดยขั้ นตอนวิ ธี การจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล อั ล กอริ ทึ มเคมี น
(K-Means) มีข้ น
ั ตอนดังนี้

(2-1)

เมื่อ
Dij = ระยะห่ างหน่วยที่ i และหน่วยที่ j; i ≠ j
P = จานวนตัวแปร
K = จานวนกลุ่มตัวอย่าง (case)
Xij = ค่าตัวแปร ที่ ใน case ที่ ij
Xjk = ค่าตัวแปร ที่ ใน case ที่ jk

ขั้นตอนที่สี่ ทาการปรับปรุ งการจัดกลุ่มโดยย้อนกลับ
ไปทาขั้นตอนที่สอง
ขั้นตอนที่ห้า หยุดเมื่อข้อมูลสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรู ปการเปลี่ยนแปลงของการ
จัดกลุ่ม แสดงได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แสดงรู ปการเปลี่ยนแปลงของการจัดกลุ่ม
ที่มา: http://e-book.ram.edu

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการจัดกลุ่มอัลกอริ ทึมเคมีน (K-Means)

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

ที่มา: http://e-book.ram.edu

ในส่ วนของขั้นตอนการดาเนินการวิจยั การประยุกต์ใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล และอัลกอริ ทึมในการจัดกลุ่มมาใช้ใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมและจัดกลุ่มลูกค้า ผูว้ ิจยั ได้มีวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ตามภาพที่ 3

ขั้ น ตอนแรก ก าหนดจ านวนกลุ่ ม ที่ ต้ อ งการโดย
ก าหนดให้ K เท่ า กั บ จ านวนกลุ่ ม ที่ ต้ อ งการจั ด กลุ่ ม
และเลือกจุดศูนย์กลางของกลุ่มเริ่ มต้น
ขั้ น ตอนที่ สอง ค านวณ หาตั ว แท นกลุ่ ม หรื อ จุ ด
ศูนย์์กลาง (Centroid) ในแต่ละกลุ่ม
ขั้นตอนที่สาม จัดกลุ่มข้อมูลใหม่โดยพิจารณาจากค่า
ความใกล้ชิดหรื อระยะห่ างของข้อมูลในกลุ่มกับตัวแทน
ของกลุ่มต่างๆ ว่าข้อมูลนั้นสมควรที่จะอยู่กลุ่มใด โดยการ
ค าน วณ ห าระยะห่ างของข้ อ มู ล แต่ ล ะจุ ด ไป ยัง จุ ด
ก์ึ์่งกลางแต่ละตัวจะใช้การคานวณแบบระยะทางแบบ

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจยั
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จากภาพที่ 3 กรอบแนวความคิดการวิจยั พฤติกรรมและ
การจัด กลุ่ ม ลู ก ค้าของธุ ร กิ จ การพาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
มีการแบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
3.1 การจัดการข้ อมูลนาเข้ า
ในส่ วนที่ 1 คื อ ขั้น ตอนในการศึ ก ษาและวิ เคราะห์
ปั ญ หาเริ่ มจากการนาชุ ดข้อมูลดิ บ ที่ เป็ นรายละเอียดของ
ลูกค้าที่ เคยทาธุ รกรรมผ่านช่ องทางออนไลน์ และข้ อมูล
รายละเอียดธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง
เดื อ นธั น วาคม 2561 ซึ่ งประกอบไปด้ว ยข้อ มู ล ลู ก ค้า
จานวน 56,540 คน ได้แก่ขอ้ มูล ชื่อลูกค้า เพศ อายุ จานวน
ธุรกรรมที่เคยสั่งซื้ อ อายุสมาชิ กบนเว็บไซด์ เป็ นต้น และ
ข้อมูลธุรกรรมจานวน 277,915 รายการ ได้แก่ กลุ่มสิ นค้า
ที่ลูกค้าเลือกซื้ อ รายการสิ นค้า จานวนสิ นค้า ยอดรวมการ
ท าธุ ร กรรม เป็ นต้น น ามาผ่านกระบวนการตรวจสอบ
แก้ไขและคัดเลือกข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์
ซึ่ งทางผูว้ ิจัยได้คดั เลื อ กข้อมู ลโดยพิ จารณาจากลักษณะ
และพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า ได้แก่ เพศ อายุ จานวน
ธุรกรรม อายุสมาชิก และนาข้อมูลมาจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
สมบูรณ์ โดยการกาหนดข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของตัวเลข เช่น
เพศหญิงกาหนดให้เป็ นเลข 1 เพศชายกาหนดให้เป็ นเลข 2
เป็ น และนาข้อมูลเข้าสู่กระบวนการการทาเหมืองข้อมูลใน
ขั้นตอนถัดไป
3.2 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการจัดกลุ่ม
ในส่ วนที่ 2 คือส่ วนของการนาข้อมูลเข้ากระบวนการ
ท าเหมื อ งข้อ มู ล โดยท าการเปรี ย บเที ย บ 3 อัล กอริ ทึ ม
ได้แก่ อัลกอริ ทึมเคมี น (K-Means), อัลกอริ ทึ มเอ็กซ์ มีน
(X-Means) และอั ล กอริ ทึ มเคมี ดอยส์ (K-Medoids)
ในการจัดกลุ่ม เพื่อเลือกอัลกอริ ทึมที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่ม
ลูกค้า และนาผลการจัดกลุ่ม น าเข้า โปรแกรมรายงานผล
ในส่วนถัดไป
3.3 การแสดงผลการายงานผ่านโปรแกรมรายงานผล
ในส่ วนที่ 3 คือส่ วนของการนาผลการจัดกลุ่มลูกค้ามา
ผสานเข้ากับข้อมูลธุรกรรมของลูกค้า และนาเข้าโปรแกรม
รายงานผล (Power BI) เพื่ อ หาพฤติ ก รรมและลักษณะ
กลุ่ ม ของลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ น าไปใช้ ป ระกอบการ
วิเคราะห์ในด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การให้
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ตรงความต้องการของลูกค้า จัดกลยุทธ์การตลาดและจัด
โปรโมชั่น ส่ งเสริ ม การขาย เพื่ อ รั ก ษาความสั ม พัน ธ์ กับ
ลูกค้า (CRM) สร้ างความพึ งพอใจ สร้ างฐานลู กค้าใหม่
และรักษาฐานลูกค้าเดิมต่อไป

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของอัลกอริทึมในการ

จัดกลุ่มลูกค้า
ในส่ วนนี้ จะกล่าวถึงผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ใน การจั ด กลุ่ ม ของอั ล กอริ ทึ ม 3 อั ล กอริ ทึ มได้ แ ก่
อั ล กอริ ทึ มเค มี น (K-Means), อั ล กอ ริ ทึ มเอ็ ก ซ์ มี น
(X-Means) และอั ล กอริ ทึ มเคมี ดอยส์ (K-Medoids)
ซึ่งผลของการจัดกลุ่มแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม 3 อัลกอริ ทึม
Algorithm
K-Means
X-Means
K-Medoids

Avg.
within
centroid
distance
0.792
0.777
1.238

Davies
Bouldin

Execution
Time

0.936
1.161
1.395

3 Second
4 Second
1.37 Hours

จากผลการท ดลองสรุ ปได้ ว่ า อั ล กอริ ทึ มเคมี น
(K-Means) มี ค่าเฉลี่ ยจากระยะห่ างของจุดศูน ย์กลางของ
ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล ( Avg. Within Centroid Distance: Intra)
เท่ากับ 0.792 มี ค่าเฉลี่ ยความคล้ายกัน ของข้อมูลในกลุ่ม
(Davies Bouldin: DBI) อยู่ที่ 0.936 และมีค่าเวลาในการ
ประมวลผล (Execution Time) อยูท่ ี่ 3 วินาที ซึ่ งเป็ นค่าที่
ดี ที่ สุ ด จึ ง พิ จ ารณาเลื อ กอัล กอริ ทึ ม เคมี น (K-Means)
ให้ เป็ นอัล กอริ ทึ ม ที่ เหมาะสมในการจัดกลุ่มข้อมู ล โดย
กาหนดค่า K ที่เหมาะสมเท่ากับ 10 ซึ่ งเป็ นจุดที่มีค่าเฉลี่ย
เข้าใกล้ศูนย์และเริ่ มเปลี่ยนแปลงไม่มาก และมีค่า DBI มี
ตัวเลขที่ น้อยซึ่ งบ่งบอกได้ว่าสามารถทาการจัดกลุ่มได้ดี
โดยมีค่า Intra เท่ากับ 0.444 และมีค่า DBI เท่ากับ 1.090
4.2 ผลการจัดกลุ่มลูกค้ า
ผลการจัด กลุ่ ม ลู กค้าสามารถแบ่ งลู ก ค้าออกเป็ น 10
กลุ่ม ซึ่ งแต่ละกลุ่ม ก็มีล ักษณะและมี มูล ค่าที่ แตกต่างกัน
รายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: ลักษณะของกลุ่มลูกค้า
กลุ่ม
ชื่อกลุ่ม
Cluster 0
(2,706 คน)

กลุ่มชาย วัยกลางคน

Cluster 1
(140 คน)

กลุ่มชาย วัยกลางคน

Cluster 2

กลุ่มหญิง วัยทางาน

(16,531 คน)
Cluster 3

(9,300 คน)
Cluster 4

(7,717 คน)

Old Member

L-Orders

กลุ่มชาย วัยกลางคน
กลุ่มชาย วัยทางาน

Cluster 5
(293 คน)

กลุ่มชาย วัยกลางคน

Cluster 6

กลุ่มชาย วัยรุ่ น

(8,184 คน)
Cluster 7

(2,226 คน)
Cluster 8

(8,582 คน)
Cluster 9
(861 คน)

M-Orders

กลุ่มชาย วัยเกษียณ
กลุ่มหญิง วัย
กลางคน
กลุ่มชาย วัยกลางคน
S-Orders
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ที่ ได้รั บ ความนิ ย ม โดยมี กราฟแท่ งแสดงให้ เห็ น ถึ งการ
เติบโตของยอดขายรายเดือน

ลักษณะ
เป็ นสมาชิก 5-6 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 3-4 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 91-100
ลูกค้าระดับธุรกิจขนาดใหญ่
เป็ นสมาชิก 1-2 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 3-4 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 1-2 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 3-4 ปี มีจานวน
เฉลี่ยธุรกรรม 51-60
ลูกค้าระดับธุรกิจขนาดกลาง
เป็ นสมาชิก 1-2 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 3-4 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 3-4 ปี
เฉลี่ยธุรกรรม 1-10
เป็ นสมาชิก 3-4 ปี เฉลี่ย
ธุรกรรม 21-30
ลูกค้าระดับธุรกิจขนาดเล็ก

ภาพที่ 4: รายงานผลยอดขายภาพรวม
รายงานยอดขายตามกลุ่ ม ลู ก ค้ า (Customer
Groups Value) ผูใ้ ช้สามารถกาหนดช่ วงเวลา วันที่ เดือน
ไตรมาส และเลือกดูภาพรวมได้ตามกลุ่มลูกค้าดัง ภาพที่ 5
โดยรายงานนี้ จะแสดงภาพรวมการขาย จานวนธุ รกรรมที่
เกิดและมูลค่าของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงประเภทสิ นค้า
แบรนด์สินค้า สามารถนาข้อมูลส่วนนี้ไปวางแผนนาเสนอ
สิ นค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มยอดขายได้
4.3.2

โดยกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจคือกลุ่ม Cluster 2 ที่มีลูกค้า
เป็ นจานวนมากถึ ง 16,531 รายการ และกลุ่ม Cluster 3
จานวนลูกค้า 9,300 รายการ เป็ นกลุ่มที่มีมูลค่าค่อนข้างสู ง
เหมาะที่จะนามาวิเคราะห์ในเรื่ องของพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้าและทาการตลาดต่อไป
4.3 ผลการแสดงรายงานบนโปรแกรม Power BI
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบให้แสดงผล
รายงาน โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
4. 3.1 ร าย ง าน ภ าพ ร ว ม ย อ ด ข าย สิ น ค้ า ( Sale
Performance) ผูใ้ ช้สามารถกาหนดช่ วงเวลา วัน ที่ เดื อ น
ไตรมาส และเลือกกลุ่มสิ นค้าได้ตามภาพที่ 4 โดยรายงาน
ส่ วนนี้ จะเป็ นการแสดงภาพรวมยอดขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ผ่านระบบออนไลน์ แสดงกลุ่มสิ นค้าที่ขายดี และแบรนด์

ภาพที่ 5: รายงานยอดขายตามกลุ่มลูกค้า
4.3.3 รายงานพฤติกรรมการซื้ อร่ วมกันตามกลุ่มสิ นค้า

ผูใ้ ช้ส ามารถเลื อ กดู พ ฤติ กรรม
การซื้ อร่ วมกันของแต่ละกลุ่มสิ นค้าได้ตามภาพที่ 6 โดย
รายงานนี้จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของตะกร้าสิ นค้าของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น หากเลื อกซื้ อสิ นค้ากลุ่ม A มักจะมี
สิ นค้ากลุ่ม B, C หรื อ D ร่ วมอยู่ในตะกร้าด้วย ซึ่ งทางการ
ตลาดสามารถน าข้อ มู ล ส่ ว นนี้ ไปสร้ างกลยุท ธ์ ก ารขาย
เพิม่ เติมให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
(Transaction Behavior)
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ตารางที่ 3 : (ต่อ)
รายการประเมิน
1.3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้
1.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการยอมรับ
ผลรวมเฉลี่ยทั้งหมด

Mean

S.D.

4.44

0.45

4.39

0.46

4.38

0.45

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5. สรุป
ภาพที่ 6: รายงานพฤติกรรมการซื้อร่ วมกันตามกลุ่มสินค้า

งานวิ จัย นี้ ผู ้วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า และข้ อ มู ล
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มาทาการจัดกลุ่มลูกค้า ด้วย
เทคนิ คเหมื องข้อมูล พบว่าอัลกอริ ทึมที่ เหมาะสมในการ
จั ด กลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด คื อ
อัลกอริ ทึมเคมีน (K-Means) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการ
จัดกลุ่มมาใช้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และแสดงรายงาน
ผลออกมาในรู ปแบบแดชบอร์ ด (Dashboards) เสี่ ยง
จากผลการประเมิน การยอมรับเทคโนโลยี พบว่าผูใ้ ช้งาน
ยอมรั บ การใช้เทคโนโลยีอ ยู่ในระดับ ดี ม าก จึ งสามารถ
สรุ ปได้ว่าระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะนี้ สามารถนาไปใช้งานได้
จริ งและเหมาะสม โดยข้อ มู ลการจัด กลุ่ม ลู กค้าสามารถ
นาไปวางแผนทางด้านการตลาด จัดกลยุทธ์การตลาดและ
จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (CRM) สร้ างความพึ งพอใจ สร้ างฐานลู กค้าใหม่
และรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการเพิ่มร้อยละของลูกค้าที่
มี ค วามจงรั กภักดี ต่ อ องค์กร และสามารถสร้ างผลกาไร
ให้แก่องค์กรได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

4.3.4 รายงานจ านวนผูเ้ ข้า ใช้ง านเว็บ ไซต์ (Website
Traffic) ผู ้ ใ ช้ ส ามารถก าหนดช่ ว งเวลาได้ ต าม ความ

ต้องการ หน้าจอแสดงผลตามภาพที่ 7 โดยหน้ารายงานจะ
แสดงให้ เห็ น ถึ งภาพรวมการเข้าออกหน้าเว็บไซด์ ว่ามา
จากช่ อ งทางใด ปริ ม าณเท่ าใด เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล ในการ
ผลักดันช่องทางนั้นให้เกิดยอดขายมากขึ้น

ภาพที่ 7: รายงานจานวนผูเ้ ข้าใช้งานเว็บไซต์
4.4 ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี

จากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีจากผูใ้ ช้งานจริ ง
จานวน 53 ท่าน โดยผูใ้ ช้งานเป็ นบุคคลที่ทางานเกี่ยวกับ
ด้านการตลาดและการบริ หารข้อมูล ผลการประเมิ น การ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ข องผูใ้ ช้งาน รายงานผ่านโปรแกรม
Power BI มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับดีมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.38 และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 โดยผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 3

เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

ตารางที่ 3 : ผลประเมินการยอมรับเทคโนโลยี
รายการประเมิน
1.1 ปัจจัยด้านรับรู้ประโยชน์
1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน

Mean

S.D.

4.37

0.46

ระดับ
ดีมาก

4.33

0.42

ดีมาก

[3]

กฤษณพร สุ ริ ย ะบั น เทิ ง , “การสร้ า งแบบจ าลองการขาย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน ภัยให้ กับ ลู ก ค้าผู ้ สู งอายุ กลุ่ ม บัญ ชี อ อม
ทรั พ ย์ โ ดยก ารท าเห มื อ งข้ อ มู ล ” วิ ท ยาลั ย น วั ต กรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
สุ รีพร หวานแท้, “การจัดกลุ่มลูกหนี้ คา้ งช าระสิ น เชื่ อธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มโดยใช้ เ ทคนิ ค เหมื อ งข้ อ มู ล
กรณี ศึ ก ษาของธนาคารพาณิ ชย์แ ห่ ง หนึ่ ง” มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, 2560
Sajedun Nahar and Tanya Akter, “Segmentation of
Mobile Customers using Data Mining Techniques”
International Journal of Engineering Research &
Technology (IJERT) Vol.7 Issue 10, 2018.
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การประยุกต์ ใช้ อลั กอริทึมการจัดกลุ่มลูกค้าและค้นหาความสัมพันธ์ โดยใช้ เทคนิค
K-Means ร่ วมกับ FP-Growth ร้ านทรัพย์เจริญ
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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาอัลกอริ ทึมการจัด
กลุ่มลูกค้ าและค้ นหาความสั มพันธ์ ในการซื ้อสิ นค้ า เพื่ อ
เป็ นข้ อมูลสนับสนุนกลยุทธ์ การขายและตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า และนาความสั มพันธ์ ของลูกค้ าแต่ ละ
กลุ่มไปจัดโปรโมชั่ น เพื่ อส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งผู้วิจัยได้ นา
ข้ อมูลการขายสิ นค้ าของธุรกิจค้ าปลีกแห่ งหนึ่ง เป็ นข้ อมูล
การขายตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2560
มีจานวนนวน 223,929 รายการ นามาวิเคราะห์ แนวโน้ ม
การซื ้อสิ นค้ าที่เกิดขึน้ ในอดีตด้ วยการทาเหมืองข้อมูล โดย
ใช้ โ ปรแกรม Rapid Miner ผู้ วิจั ย เลื อ กใช้ อั ล กอริ ทึ ม KMeans ในการจัดกลุ่มลูกค้ าทั้งหมดออกเป็ น 6 กลุ่มโดยใช้
เทคนิ ค Elbow Method ในการค านวณหาจ านวนกลุ่ม ที่
เหมาะสม จากนั้นนามาค้ นหาความสัมพันธ์ พฤติกรรมการ
ซื ้ อ สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ คู่ กัน ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม FP- Growth โดยใช้
เกณฑ์ วัดประสิ ทธิ ภาพของกฎความสั มพันธ์ ที่ได้ ด้ วยค่ า
สนับสนุนขั้นตา่ (Minimum Support) 50% ค่ าความเชื่ อมัน
(Confidence) 80% และค่ า ความสั ม พั น ธ์ การซื ้ อ สิ น ค้ า
ร่ วมกัน (Lift ) การประเมินประสิ ทธิ ภาพกฎความสั มพันธ์
ได้ ค่าความเชื่ อมั่น และประเมินความพึ งพอใจในการใช้
งานระบบซึ่ ง ผลการประเมิ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.32 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 สรุ ปได้ ว่า อัลกอริ ทึมที่พัฒนาขึน้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี และสามารถน าไปเป็ น
เครื่ องมื อในการค้ นหา ความสั มพันธ์ การซื ้อสิ นค้ า และ
การจัดโปรโมชั่นและสามารถนาไปใช้ งานได้ จริ ง

Abstract
The development of an algorithm to discover
relationships and groups of customers through a database.
This will provide organizations with the ability to apply
selling strategies and fulfill customer demand, creating
cross selling and combining customer relationships to
sales promotions. To test the developed system, data from
a retail business with secondary storage covering 223,929
sales in January 2015 to January 2017 was used. The data
were analyzed focusing on past trends by mining data.
Rapid Miner was used as the analysis tool. The K-Mean
algorithm was then applied to group all customers into six
groups by the day of purchase. The Elbow Method
technique was employed to determine the appropriate
cluster size. Each customer group was then searched
focusing on buying behavior relationship with the FPGrowth algorithm, the criteria to measure was the validity
of the relationship rules with Minimum Support at 50%,
Confidence at 80%, and Lift. The system satisfaction
assessment. The average result was 4.32 with standard
deviation at 0.32. In conclusion, the developed algorithm
was found to have good performance and could be used in
a real world scenario efficiently.
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การท าเหมื อ งข้ อ มู ล โดยวิ ธี การจั ด กลุ่ ม ลู ก ค้ า ด้ ว ย
อัลกอริ ทึม K-Means แล้วนาไปหาความสัมพันธ์ร่วมกับ
เทคนิ ค FP-Growth เพื่อศึ กษาพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มในการซื้ อสิ นค้า เพื่อนาไปจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
ขายหรื อโปรโมชั่นให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิ ดการซื้ อซ้ า ซึ่ ง มี ผลดีต่อ
ธุรกิจการขายปลีกในระยะยาว
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1.1 เพื่ อ การประยุกต์ใ ช้อ ัล กอริ ทึ ม การจัด กลุ่ม
ลู กค้าและค้น หาความสั ม พัน ธ์ โ ดยใช้เ ทคนิ ค K-Means
ร่ วมกับ FP-Growth กรณี ศึกษาร้านทรัพย์เจริ ญ
1.1.2 เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริ ทึมสาหรั บ
การประยุกต์ ใ ช้อ ัล กอริ ทึ ม การจัด กลุ่ ม ลู กค้าและค้น หา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค K- Means ร่ ว ม กั บ
FP-Growth กรณี ศึกษาร้านทรัพย์เจริ ญ
1.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ั ล กอริ ทึ ม การจั ด กลุ่ ม ลู ก ค้ า และค้ น หา
ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค K-Means ร่ วมกับ FP-Growth
กรณี ศึกษาร้านทรัพย์เจริ ญ
1.2 ขอบเขตงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ระบบจะถูกพัฒนาขึ้นในรู ปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขตของระบบ ประกอบด้วย
1.2.1 ขอบเขตด้านข้อมูล ข้อมูลตัวอย่างที่นาใช้ใน
การวิจยั เพื่อเป็ นต้นแบบในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลการ
ขายสิ นค้าของร้านทรัพย์เจริ ญ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่ได้
จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลในเดือนมกราคม 2558 ถึ ง
เดือนมกราคม 2560 เป็ นเวลาทั้งสิ้น 25 เดือน
1.2.2 ขอบเขตด้านการทาเหมืองข้อมูล
1.2.2.1 การจัดกลุ่มข้อมูล โดยใช้เหมืองข้อมูล
สาหรับจัดกลุ่มข้อมูล
1.2.2.2 การหากฎความสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการ
ค้นหารู ปแบบความสัมพันธ์ของการซื้อสิ นค้าของลูกค้า

Keywords: Data Mining, K-Mean, Association Rule,
FP-Growth, Clustering.

1. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ผู ้ ป ระกอบธุ รกิ จ ส่ วนใหญ่ เ ริ่ มให้
ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ใน
องค์ ก รมากขึ้ น และเพื่ อ เป็ นแนวทางการในตัด สิ น ใจ
ผูป้ ระกอบการจึ ง ต้องสรรหากลยุท ธ์ เ พื่ อ สร้ างความพึง
พอใจให้ กับลูกค้า จากการสารวจธุ รกิ จร้ านค้าแห่ ง หนึ่ ง
พบว่า ปริ มาณการซื้อสิ นค้าประจาวัน ข้อมูลไม่มีการนามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์การซื้ อสิ นค้า ทาให้ไม่สามารถเข้า
ใจความต้องการลูกค้า ได้ [3] การประยุกต์ใช้ FP-Growth
Algorithm ในงานวิ จัย เหมาะสมกับ ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ป ริ ม าณ
มาก เทคนิค K-Means เป็ นอัลกอริ ทึมในการจัดกลุ่มข้อมูล
ที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกั น ไว้ก ลุ่ ม เดี ย วกั น ซึ่ งจะแบ่ ง กลุ่ ม
ออกเป็ นจานวน k คลัสเตอร์ ตามที่ผูว้ ิจยั กาหนดขึ้น โดย
ใช้การวัดระยะห่ าง (Distance) ของข้อมูลแต่ละตัวกับจุด
ศู น ย์กลาง (Centroid) และเทคนิ ค การหาความสั ม พัน ธ์
(Associations Rule) เป็ นการค้นหาความสั ม พันธ์ ในการ
ซื้ อ สิ น ค้า ที่ ซ่ อ นอยู่ใ นข้อ มู ล ท าให้ ท ราบพฤติ ก รรมซื้ อ
สิ นค้าที่ลูกค้ามักซื้อคู่กนั โดยใช้อลั กอริ ทึม FP-Growth [1]
การพัฒนาระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะได้มีการนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลให้มีมาตรฐาน
เดี ย วกัน เพื่ อ ให้ สามารถเข้าถึ ง ข้อ มู ล ได้โ ดยง่ าย แสดง
ออกมาในรู ปแบบรายงาน และสามารถปรับมุมมองในการ
วิ เ คราะห์ ให้ ต รงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ง านระบบ
ธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะ ช่ ว ยให้ ก ารท างานมี ค วามสะดวกและ
รวดเร็ ว เนื่องด้วยระบบออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก
สามารถน าไปใช้ ง านได้ ร วดเร็ วและยั ง ช่ ว ย เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ช่ วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยและยัง ช่ ว ยลดทรั พ ยากรที่ น าไปใช้ ด้า น
ทรัพยากรบุคคล [2] การพัฒนาระบบให้อยูใ่ นรู ปแบบของ
เว็บแอปพลิเคชันด้วยระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ เพื่อให้ระบบมี
ความง่ายในใช้งานผ่านเว็บแอปลิเคชัน ทาให้การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์สามารถทาได้สะดวก จากการศึ กษาค้นคว้า
ผูว้ ิจยั เลือกข้อมูลการขายสิ นค้าจากร้านค้าหนึ่ง จึงมีแนวคิด

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
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2.1 ทฤษฎีการวัดประสิทธิภาพ
2.1.1 การหาประสิ ทธิภาพการจัดกลุ่มข้อมูล
(Cluster) แสดงดังสมการที่ 2-1

ค่าความเชื่อมัน่ ของ X → Y คืออัตราส่วนของ
จานวนทรานแซคชัน่ ที่มีท้งั X และ Y ต่อจานวนทราน
แซคชัน่ ที่มี X แสดงดังสมการที่ 2-7

วิธีการคัดเลือกกลุ่มที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนจานวนของคลัสเตอร์ (ค่า k)
2. Plot กราฟจานวนกลุ่มของคลัสเตอร์กบั Average within
Centroid Distance
3. จานวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดคือจุดที่เป็ น “Elbow point”
2.2 เทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering)
Clustering เทคนิ คการจัดกลุ่ม ตามหลักการของ Data
Mining จะต่างกับการแบ่งกลุ่มในเชิ งสถิ ติ เนื่ องจากการ
แบ่ ง กลุ่ ม ทางสถิ ติ จะหมายถึ ง การท าการสุ่ ม ข้ อ มู ล
(Sampling) การแบ่งกลุ่ม Data Mining ที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลของ
ทุ กกลุ่ ม ในการหาจุ ด เด่ น ของแต่ ล ะกลุ่ ม ออกมาให้ เ ห็ น
อย่างชัดเจน เพื่อได้มาซึ่งลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ
2.2.1 K-means คื อ อัล กอริ ทึ ม เทคนิ ค การเรี ย นรู ้
โดยไม่มีผสู ้ อนที่ง่ายที่สุด โดยอัลกอริ ทึม K-Means จะตัด
แบ่ง (Partition) วัตถุออกเป็ น K กลุ่ม โดยแทนแต่ละกลุ่ม
ด้วยค่ าเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ซึ่ ง ใช้เ ป็ นจุ ดศูนย์กลาง (centroid)
ของกลุ่มในการวัดระยะห่างของข้อมูลในกลุ่มเดียวกัน ใน
ขั้น แรกของการจัด กลุ่ ม ต้อ งก าหนดจ านวนกลุ่ ม (K) ที่
ต้องการ และกาหนดจุดศูนย์กลางเริ่ มต้นจานวน K จุด
2.3 ก ฎ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ( Association Rules) เ ป็ น
กร ะ บ วน การ ห นึ่ ง ใ น การ ท า Data Mining การ ห า
ความสัมพันธ์ของข้อมูลสองชุดหรื อมากกว่า ภายในกลุ่ม
ข้ อ มู ล ที่ มี ข น าด ใหญ่ ส่ วน ใ ห ญ่ จ ะ ใ ช้ ใ น การ หา
ความสัมพันธ์ของสิ นค้าที่ลูกค้ามักซื้อพร้อมกัน[4]
การหากฎความสัมพันธ์ แสดงดังสมการที่ 2-5

โดยที่

N คือจานวนทรานแซคชัน่ ทั้งหมด
σ (X U Y) คือจานวนครั้งที่เกิด
ค่าสหสัมพันธ์หรื อหน่วยวัดความสัมพันธ์ (Correlation
Analysis หรื อ Lift) คือค่าที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่
น่าสนใจแสดงดังสมการที่ 2-8
P(B\A) = (P(AU B) / PA)

โดยที่ A คือ เหตุการณ์ที่เกิดก่อน (Antecedent) หรื อ
Item ที่อยูท่ างซ้าย
B คือ สิ่ งที g เกิดขึ้นตามมา (Consequence) หรื อ
Item ที่ j อยูท่ างขวา
P(A) คือ จานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ A
P(B) คือ จานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ B

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.1.1 ขั้นตอนการจัดรู ปแบบการนาเข้าข้อมูล ทา
การแปลงข้อมูลที่ได้ทาการเก็บรวบรวมมา (raw data) ให้
กลายเป็ นข้อมูลที่สามารถนาไปวิเคราะห์ในขั้นถัดไปได้
โดยการแปลงข้อมูลนี้อาจจะต้องมีการทาข้อมูลให้ถูกต้อง
(data cleaning)
3.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คทาง
ดาต้า ไมน์ นิ่ ง โดยการน าข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ด้วยเทคนิ ค
Clustering โดยวิเคราะห์เพื่อ หาค่า K ที่เหมาะสมเท่ากับ 6
กลุ่ ม ซึ่ ง ค่ า K คื อ จุ ด ที่ เ ป็ น “Elbow point” แล้วท าการจัด
ก ลุ่ ม ด้ ว ย อั ล ก อ ริ ทึ ม K-Means จ า ก นั้ น จึ ง ห า ก ฎ
ความสั ม พัน ธ์ ด้ว ยอัล กอริ ทึ ม FP-Growth ในแต่ ล ะกลุ่ ม
โดย ให้ค่าความเชื่อมัน่ 80% ขึ้นไป และค่า Support ที่ 50%
3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ นาผล
ที่ ได้จากการวิเคราะห์จัด กลุ่ มและหาความสัม พัน ธ์ ข อง
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ของลู ก ค้า มาเข้า ระบบธุ ร กิ จ
อั จ ฉริ ยะ Power BI เพื่ อ พัฒ นาข้ อ มู ล ในรู ปแบบของ
Dashboard
3.1.4 ขั้นตอนการนาเสนอรายงานรู ปแบบของเว็บ
แอปลิ เ คชัน เมื่ อ ด าเนิ น การพัฒ นาระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะ

I = {i1, i2………., in}

กฎความสัมพันธ์ทุกกฎจะประกอบด้วยค่าสนับสนุ น
(Support) และค่ า ความเชื่ อ มั่น (Confidence) ซึ่ ง มี นิ ย าม
ดังนี้
ค่าสนับสนุน คือ สัดส่ วนของจานวนทรานแซคชัน่ ที่มี
X และ Y ปรากฏอยูต่ ่อจานวนทราน แซคชัน่ ทั้งหมดในชุด
ข้อมูล แสดงดังสมการที่ 2-6
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เรี ยบร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าเสนอข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นรู ป แบบของ
Dashboard เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจข้อมูลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเหมืองข้อมูล
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคเหมืองข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ได้น าข้อ มู ล การขายสิ น ค้า ของธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก
ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2558 – มกราคม 2560 จานวนทั้งสิ้น
250,000 รายการ เมื่ อ ท าการ Cleaning Data แล้ว เหลื อ
223,929 รายการ โดยข้อมูลสาหรับเคราะห์ ด้วยโปรแกรม
RapidMiner แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ฟิ ลด์ข้อมูล
ProductName
ProductPrice
ProductQty
ProductSum
ProductCost
LineNum

ประเภท
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

7
8

OrderDate
OrderResult

Date
Integer

9
10
11

OrderPay
CustomerName
CategoryName

Integer
Integer
VARCHAR
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ภาพที่ 2: แสดงแบบจาลองการหากฎความสัมพันธ์
จากภาพที่ 2 จากการจัดกลุ่มการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่
ละกลุ่ม นามาหาความสัมพันธ์การซื้อสิ นค้าคู่กนั เลือก
แอตทริ บิวต์ที่จะนาไปหาความสัมพันธ์ดว้ ยโอเปอร์เรเตอร์
Pivot หลัง จากนั้น จึ ง ใช้โ อเปอร์ เ รเตอร์ FP-Growth เพื่ อ
ค้นหาความสัมพันธ์
3.3 การสร้ างระบบธุรกิจอัจฉริยะในรูปแบบรายงาน
3.3.1 การออกแบบระบบ

ความหมาย
ชื่อสิ นค้า
ราคาของสิ นค้า
จานวนสิ นค้า
จานวนรวมสิ นค้า
ราคาต้นทุนของสิ นค้า
จานวนรายการที่ลูกค้า
ซื้อ
วันที่ลูกค้าซื้อสิ นค้า
ยอดรวมที่ลูกค้าต้อง
ชาระ
ยอดที่ลูกค้าจ่าย
ชื่อลูกค้า
ชื่อประเภทสิ นค้า

ภาพที่ 3: แสดง Use Case Diagram
จากภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผูใ้ ช้งานกับ
ระบบ ผูว้ ิ จัย ได้แ บ่ ง ผูใ้ ช้เ ป็ น 2 กลุ่ ม คื อ ผูใ้ ช้ง านที่ เ ป็ น
เจ้าของร้ านและพนักงาน โดยพนักงานสามารถเพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลโปรโมชั่นได้ สาหรับเจ้าของร้านสามารถดู
รายงานต่าง ๆได้

ทาการหาค่า K ที่เหมาะสมโดยการหาจุด elbow point
โดย การสร้างสร้างแบบจาลอง แสดงดังภาพที่ 1

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการการพัฒ นาอัล กอริ ทึ ม การจัด กลุ่ ม ลู ก ค้า และ
ค้นหาความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิ ค K-Means ร่ วมกับ FPGrowth นาแสดงในรู ปแบบของ Web Application
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.1.1 เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะแสดงหน้าจอ หลัก
โดยเป็ นหน้ารวมของรายงานทั้งหมดแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 1: แบบจาลองจัดกลุ่มลูกค้าและหาประสิ ทธิภาพ
จากภาพที่ 1 K-Means K คื อ จ านวนกลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่
ต้องการ กาหนดค่าเท่ากับ 10 Max runs คือจานวนรอบที่
จะทาการจัดกลุ่มข้อมูล เมื่อได้ผลจากการจัดกลุ่ มแล้วจึ ง
นามาวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ด้วยอัลกอริ ทึม FP Growth
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่มมาค้นหาความสัมพันธ์
การซื้อสิ นค้า
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
ทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้
1. ความสั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม ที่ 1 (Cluster_0) ผลการค้ น หา
ความสั ม พัน ธ์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ของลู ก ค้า กลุ่ ม ที่ 1 ซึ่ งมี
พฤติ กรรมในการซื้ อสิ นค้าประเภทผลิ ตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัว ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ในวันอาทิตย์และ
วันจันทร์ ช่วงเวลาที่มีการซื้ อสิ นค้ามากที่สุด คือช่วงเวลา
06.00 – 08.00 น. ซึ่ งพบกฎความสัมพันธ์ท้ งั หมด 34 กฎ
โดย สรุ ปได้ว่าการซื้ อสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครั ว มี ก ารซื้ อ สิ น ค้าร่ ว มกัน บ่อ ย ๆ ด้ว ยค่ า ความเชื่ อมั่น
(Confidence) มากที่สุด 1.00 (100%) และโอกาสซื้ อสิ นค้า
คู่กนั 1.21 เมื่อมีการซื้ อสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัว มีโอกาสที่จะซื้ อสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ห้องน้ า แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 4: แสดงตัวอย่างหน้าข้อมูลการจัดกลุ่มบนหน้าเว็บ
4.1.2 แสดงข้อ มู ล ผลจากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค
เหมืองข้อมูลด้วยการจัดกลุม่ เพื่อดูพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
โดยแสดงข้อมูล แยกแต่ละกลุ่ม แยกตามวัน โดยสามารถ
ฟิ ลด์เตอร์ขอ้ มูล ตามกลุ่ม สิ นค้าขายดี ช่วงวันการซื้อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้า ลูกค้าที่มียอดซื้อมาก ต้นทุนสิ นค้าและราคา
ขาย เพื่อดูขอ้ มูลแบบเจาะจง แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5: แสดงตัวอย่างข้อมูลบนหน้าเว็บ
4.2 ผลการทาเหมืองข้ อมูล
4.2.1 การจัด กลุ่ ม ลู ก ค้า ผูว้ ิ จัย ได้ใ ช้ข้อ มู ล การซื้ อ
สิ นค้าของลูกค้า มาจัดกลุ่มลูกค้า ทาให้ทราบพฤติกรรมใน
การซื้ อ สิ น ค้า ของลูก ค้า ผูว้ ิ จัยได้ใช้เทคนิ ค K-Means ใน
การจัดกลุ่ม โดยผูว้ ิจยั ได้หาประสิ ทธิ ภาพจานวนกลุ่มตาม
ทฤษฎี การวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยจุด Elbow Point ได้ค่า K
เท่ากับ 6 กลุ่ม ผลการจัดกลุ่มลูกค้า

ภาพที่ 7 แสดงกลุ่มที่ 1 (Cluster_0)
2. ความสั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม ที่ 2 (Cluster_1) ผลการค้ น หา
ความสั ม พัน ธ์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ของลู ก ค้า กลุ่ ม ที่ 2 ซึ่ งมี
พฤติ กรรมในการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่ ม ช่ วงเดื อน
มีนาคมและเมษายน ในวันเสาร์ , วันอาทิตย์และวันจันทร์
ช่ วงเวลาที่ มีการซื้ อสิ นค้ามากที่ สุด คือช่ วงเวลา 12.00 –
14.00 น. ซึ่ ง พบกฎความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง หมด 1287 กฎ โดย
สรุ ปได้ว่าการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่ม มีการซื้ อสิ นค้า
ร่ วมกันบ่อย ๆ ด้วยค่าความเชื่อมัน่ (Confidence) มากที่สุด
1.00 (100%) และโอกาสซื้ อสิ นค้าคู่กนั 1.03 เมื่อมีการซื้ อ
สิ นค้าประเภทเครื่ องดื่ ม มี โอกาสที่ จะซื้ อสิ นค้าประเภท
บุหรี่ -ยาสู บ
3. ความสั ม พัน ธ์ ก ลุ่ ม ที่ 3 (Cluster_2) ผลการค้ น หา
ความสั ม พัน ธ์ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ของลู ก ค้า กลุ่ ม ที่ 3 ซึ่ งมี
พฤติ ก รรมในการซื้ อสิ นค้ า ประเภทเครื่ องดื่ ม และ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว ช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

ภาพที่ 6: โมเดลการจัดกลุ่มลูกค้า (Cluster Model)
4.2.2 การค้น หาความสั ม พัน ธ์ ก ารซื้ อ สิ น ค้า น า
ข้อมูลการซื้ อสิ นค้าของแต่ละกลุ่มนามาหาความสัมพันธ์
ในการซื้ อสิ นค้าคู่กนั โดยผูว้ ิจยั ได้แสดงกฎความสัมพันธ์
เป็ นตาราง เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงผลการหากฎความสัมพันธ์บนหน้าเว็บ

477

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ในวันเสาร์ และวันอาทิ ตย์ ช่วงเวลาที่มีการซื้ อสิ นค้า มาก
ที่สุด คือช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงเวลา 15.00 –
17.00 น. ซึ่งพบกฎความสัมพันธ์ท้งั หมด 106 กฎ โดย สรุ ป
ได้ว่าการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มและผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัว มีการซื้ อสิ นค้าร่ วมกันบ่อย ๆ ด้วยค่าความเชื่อมัน่
(Confidence) มากที่สุด 1.00 (100%) และโอกาสซื้ อสิ นค้า
คู่ กัน 1.197 เมื่ อ มี ก ารซื้ อ สิ น ค้า ประเภทเครื่ อ งดื่ ม และ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว มีโอกาสที่จะซื้ อสิ นค้าประเภท
บุหรี่ -ยาสู บ, อื่น ๆ เป็ นต้น
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ ง านของ
ผูใ้ ช้งานจานวน 30 คน สรุ ปผลการประเมินมี ค่าเฉลี่ย 4.32
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.32 สรุ ปได้ ว่ า ผลการ
ประเมินคุณภาพระบบอยูใ่ นระดับดี แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. ด้านคุณภาพระบบ
2. ด้านคุณภาพของระบบ
3. ด้านการใช้งานระบบ
สรุ ปการประเมิน

นาไปจัดโปรโมชั่นเพื่อช่ วยส่ งเสริ มการขายให้กับธุ รกิจ
การค้าปลีกและค้าส่ง ที่ตอ้ งการสร้างยอดขาย อีกทั้งยังเป็ น
ระบบที่สามารถเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของลูกค้าแต่
ละกลุม่ ได้เป็ นอย่างดี
5.1 ข้ อเสนอแนะ
5.1.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรั บผูส้ นใจที่จะนา
ระบบนี้ไปพัฒนาต่อให้มีขีดความสามารถ เพิ่มขึ้น และจัด
การข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น
5.1.1.1 ด้ า นการท าเหมื อ งข้อ มู ล สามารถ
นาไปพัฒนาเพื่อการพยากรณ์ยอดขายสิ นค้า ที่จะเกิดขึ้น
สิ นค้ากับลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละเดื อนหรื อการประยุกต์
ข้อมูลนี้ ไปพัฒนาปรับใช้กบั อัลกอริ ทึมอื่นๆได้ เนื่ องจาก
วิ ธี นี้ อาจไม่ ใ ช่ วิ ธี ที่ ดี สุ ดเนื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กใช้
อัลกอริ ทึมที่เหมาะสมกับข้อมูล และสามารถนาไปใช้ใน
การทางานจริ งได้
5.1.1.2 ด้ า นการพัฒ นาระบบสามารถใช้
ข้อมูลด้านอื่น ๆ และใช้ภาษาที่มีความยืดหยุน่

ระดับคุณภาพ

̅
𝒙

S.D

เชิงคุณภาพ

4.23
4.37
4.23
4.32

0.40
0.36
0.42
0.32

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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เอกสารอ้างอิง
[1]

5. สรุปผลการดาเนินงาน
การประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมการจัดกลุ่มลูกค้าและค้นหา
ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค K-Means ร่ วมกับ FP-growth
กรณี ศึ ก ษาร้ า นทรั พ ย์เ จริ ญ โดยในขั้น ตอนการพัฒ นา
ระบบนั้น ผูว้ ิจยั ใช้ภาษา ASP.NET เรี ยกใช้โมเดลการจัด
กลุ่มและหากฎความสัม พันธ์ในโปรแกรม Rapid Miner
และใช้ฐ านข้อ มู ล Microsoft SQL Server ในการจัด เก็บ
ข้อมูล หลังจากได้พฒั นาระบบเสร็ จสิ้ น ได้ทาการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานของระบบ เพื่อปรับปรุ งระบบ
ให้สมบูรณ์ที่สุด สรุ ปได้ว่า การทาเหมืองข้อมูลการจัดกลุม่
มีประสิ ทธิ ภาพ กฎความสัมพันธ์การซื้ อสิ นค้ามีค่าความ
เชื่อมัน่ ตั้งแต่ 80% สามารถนาไปใช้งานได้ในเชิงธุรกิจ ผล
การประเมิ นความพึงพอใจ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.32 และมี
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.32 จึ ง สรุ ป ได้ว่า การ
พัฒนาอัลกอริ ทึมของงานวิจัยนี้ อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ

[2]

[3]

[4]

[5]
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บทคัดย่อ

Abstract

การวิ จั ย ครั้ งนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พั ฒ นาระบบธุ ร กิ จ
อัจฉริ ยะเพื่ อการพยากรณ์ แนวโน้ มความต้ องการแรงงาน
ของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองข้ อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ ใช้ ชุ ด ข้ อ มู ล จากโครงการการสารวจภาวะการ
ทางานของประชากรพ.ศ. 2561 ซึ่ งดาเนิ นการสารวจโดย
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ จ านวน 387,030 รายการ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ คการพยากรณ์ ข้อมูล
ระหว่ างเทคนิ คเคเนียร์ เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbors)
เท ค นิ ค ซั พ พ อ ร์ ต เวกเตอ ร์ แมชชี น (Support Vector
Machine) และเทคนิ คโครงข่ ายประสาทเที ย ม (Artificial
Neural Network) ผ่ า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป RapidMiner
Studio 9.4 และนาผลที่ ได้ จากการพยากรณ์ มาพั ฒ นาเว็บ
แอปพลิ เคชั น ส าหรั บ แสดงผลในรู ป แบบของรายงาน
อัจฉริ ยะ (Dashboard) ต่ อไป
ผ ล ก าร วิ จั ย พ บ ว่ า เท ค นิ ค ก าร พ ย าก ร ณ์ มี ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุดคื อ เทคนิคเคเนียร์ เรสเนเบอร์ โดยที่
มีค่าความถูกต้ องเท่ ากับ 98.28% และค่ าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยกาลังสองเท่ ากับ 0.129 และ ผลการประเมินความพึ ง
พอใจของระบบโดยผู้ใช้ งานจานวน 30 ท่ าน โดยรวมได้
ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.76 และและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.02 ซึ่ งการประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
ครั้ งนี ้ภาพรวมอยู่ในระดั บ ดี เหมาะแก่ การน าไปใช้ เป็ น
แนวทางในการสร้ าง และพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ในด้ านการ
วางแผนความต้ องการแรงงานในอนาคตได้
คาสาคัญ: แรงงาน การทาเหมืองข้อมูล การพยากรณ์

The purpose of this research was to develop the
business intelligence of labor market forecasting in
Thailand using a data mining technique. The
secondary data were supported by the National
Statistical Office ( NSO) under the Labor Force
Survey 2018 project which is 387,030 transactions.
To compare the predictive performance three
classification techniques in data mining: k-Nearest
Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM)
and Artificial Neural Network (ANN) were applied to
the data set using RapidMiner Studio 9.4 data
mining software. Then, applied predicted results
were developed on the web application for display in
the form of dashboard reports.
The results showed that the model of the knearest neighbor technique is the best performance
with the Accuracy of 98.28% and RMSE 0.129. And
the results of the 30 user satisfaction surveys with an
average were 3.76 and the standard deviation was
0.02. This assessment of the development of the
system is overall at a good level that can be applied
to the operation of labor markets, and human
resource is planning and development effectively.
Keywords: Labor, Data Mining, Prediction

1. บทนา
ปัจจุบนั ตลาดแรงงานไทย มีความต้องการแรงงานเพิ่ม
มากขึ้ นเป็ นจ าน วนมากไม่ ว่ า จะเป็ นอุ ต สาห กรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการค้าและ
การบริ การ แต่ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยก็ยงั ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาคน
ตกงาน ปั ญ หาเรื่ อ งค่าแรง และคุณ ภาพของแรงงานเพิ่ ม
มากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่าระบบการศึกษาก็เป็ น
ปั จ จัย สาคัญ ที่ ส่ งผลในการผลิ ต แรงงาน เช่ น หลักสู ต ร
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การศึกษาที่ไม่มีมาตรฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตบัณฑิต
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ปั ญหาอีก
ประการหนึ่งในตลาดแรงงานไทย คือ ค่านิ ยมด้านการหา
งาน เช่ น ต้อ งการท างานสบาย รายได้ ดี จะเห็ น ได้ว่ า
แรงงานเป็ นปัจจัยการผลิตที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาใน
ทุกระดับ กล่าวคือ ถ้าแรงงานในทุกภาคส่ วนของประเทศ
มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะและศักยภาพสู ง จะส่ งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้วิ จัย จึ ง ได้มี ค วามสนใจที่ จ ะน าเทคนิ ค
เหมื อ งข้อ มู ล มาเป็ นแนวทางในการพยากรณ์ และน า
ผลลัพ ธ์ที่ ได้ม าประยุกต์ในพัฒ นาระบบเพื่ อช่ วยในการ
พยากรณ์แนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน
ในประเทศไทย โดยงานวิ จั ย นี้ ได้ ท าการศึ ก ษาการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิค
เคเนียร์ เรสเนเบอร์ เทคนิ คซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน และ
เทคนิ ค โครงข่ ายประสาทเที ย ม มาท าการทดสอบผ่าน
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป RapidMiner Studio 9.4 และเลื อ ก
เทคนิคการพยากรณ์ที่มีค่าความแม่นยามากที่สุดเพื่อให้ได้
ตัวแบบพยากรณ์ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสาหรับการ
พยากรณ์ค่าในอนาคตต่อไป
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แนวคิ ด มาท าการศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยเป็ นแนวทางในการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กแขนงวิ ช าที่ เหมาะสมกับ ความถนัด ของ
นักศึกษา โดยได้ใช้ปัจจัยจากเกรดรายวิชาต่างๆ เพศ และ
แบบทดสอบความถนัด มาใช้เป็ นตัวแปรในการพยากรณ์
ข้อมูล ซึ่ งได้ทาการพัฒ นาโมเดลการคัดเลื อ กแขนงของ
นักศึ กษาจานวน 5 เทคนิ ค ได้แก่ Decision Tree, Naïve
Bayesian, Neural Network, Support Vector Machine

และ Logistic Regression การทดสอบแบบจ าลองการ
พยากรณ์โดยทาการวัดค่าความถูกต้องแม่นยา และความ
ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของแบบพยากรณ์ โ ดยใช้เกณฑ์ ก ารวัด
ประสิ ทธิภาพด้วยวิธี Confusion Matrix
Babkina, Karlinab and Epifanova [2] ไ ด้ ศึ ก ษ า
เกี่ยวกับการพยากรณ์เพื่อนาไปปรับใช้ในการพยากรณ์การ
พัฒนาเชิงกลยุทธ์ของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากผูว้ ิจยั จะได้
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เพื่อเป็ นการสะท้อนถึ งแนวโน้ม
ระบบเศรษฐกิจในอดี ตและปั จจุบัน เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒ นาระบบเศรษฐกิ จและสังคม โดยที่ ผูว้ ิจัยได้มี ความ
สนใจที่จะเทคนิ คการพยากรณ์ มาใช้ในการพยากรณ์ การ
พัฒนาเชิงกลยุทธ์ของระบบเศรษฐกิจและสังคม
2.1 กระบวนมาตรฐานในการทาเหมืองข้ อมูล [3]
เนื่ องจากความซับซ้อนในกระบวนการการทาเหมือง
ข้อมูล จึงจาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการมาตรฐานในการทา
เมื องข้อมู ล (Mining Methodology) ซึ่ งหนึ่ งในนั้น ก็คื อ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง ระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ยะเพื่ อ การ
พยากรณ์แนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน
ในประเทศไทย โดยเทคนิ คเหมืองข้อมูล ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษา
หลัก การ ทฤษฎี และงานวิจัย ต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อ ง สามาร5
นามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และทดลองในงานวิจยั นี้
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้
จิราภา, รชต และ บัณ ฑิ ต [1] ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
การใช้เทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล ในการจ าแนกและคัด เลื อ ก
แขนงวิชาสาหรั บ นักศึ กษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่ องจากปั จจุบนั นักศึกษาที่เรี ยนสาขาคอมพิวเตอร์ มีพ้ืน
ฐานความรู ้ที่แตกต่างกัน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ จึงทา
ให้ยงั ขาดบุคลากรทางด้านไอที เป็ นจานวนมาก และเกิ ด
ปั ญ หาบัณฑิ ตด้านไอที ทางานไม่ตรงกับ สาขาที่ เรี ยนมา
ดัง นั้น ทางผู ้พ ัฒ นาจึ ง ได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ และน า

Cross Industry Standard Process for Data Mining
(CRISP-DM) เป็ นกระบวนการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ เป็ น

มาตรฐานในการทาเหมื องข้อมูลนี้ เกิ ดจากความร่ วมมื อ
ระห ว่ า ง บริ ษั ท DaimlerChrysler บริ ษั ท SPSS และ
บริ ษทั NCR โดยเป็ นแบบจาลองในการทาเหมืองข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ อีกทั้งสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว โดยคนที่มี
พื้นฐานความรู ้ดา้ นเหมืองข้อมูลน้อยก็สามารถใช้งานได้
แบบจาลอง CRISP-DM เป็ นแบบจาลองแสดงวงจรชี วิต
ของโครงการท าเห มื อ งข้ อ มู ล โดยแบบ จ าลองจะ
ครอบคลุ ม ระยะเวลาหรื อเฟส (Phase) การท างานใน
โครงการตามลาดับของความสัมพันธ์ระหว่างงานทั้งหมด
ในโครงการ โดยวงจรชีวิตของโครงการทาเหมืองข้อมูล มี
ด้วยกัน 6 ระยะหรื อเฟส โดยลาดับของงานแต่ละเฟสไม่มี
ตายตัว การเคลื่ อนย้ายไปข้างหน้าหรื อถอยหลังระหว่าง
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เฟสสามารถกระทาได้ตลอดเวลา ผลที่ได้รับในแต่ละเฟส
จะทาให้ทราบว่าต้องดาเนิ นการเฟสใดต่อไป โดยการทา
เหมืองข้อมูลจะไม่มีสิ้นสุ ดเมื่อมีการนาผลไปใช้ แต่สิ่งที่
ได้รับหรื อการเรี ยนรู ้ในระหว่างกระบวนการและจากการ
นาผลไปใช้จะสามารถก่อให้เกิดสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งมักจะมุ่งเน้น
เพื่อตอบคาถามให้แก่การดาเนินงานของหน่วยงานได้ โดย
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากกระบวนการท าเหมื อ งข้ อ มู ล จะเป็ น
ประโยชน์มากเมื่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการวนซ้ าของ
กระบวน
2.2 เทคนิ ค การพยากรณ์ ที่ น ามาใช้ ส าหรั บ การท า
เหมืองข้ อมูล
เทคนิคที่ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล การทาเหมืองข้อมูล
มีเทคนิ คที่ใช้ได้หลายอย่างตามความเหมาะสมของข้อมูล
และการวิเคราะห์ เพื่ อตอบโจทย์ต ามความต้อ งการ โดย
เทคนิคส่วนใหญ่ที่ใช้มีดงั นี้
2.2.1 เคเนี ยร์ เรสเน เบ อร์ (k-Nearest Neighbors,
KNN) [4] เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการเปรี ยบเที ยบกันระหว่าง
เรค-คอร์ ด ของข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการจ าแนกหรื อท านาย
หมวดหมู่กบั เรคคอร์ ดทั้งหมดในชุดข้อมูลสอน(Training
Data) ที่ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกัน หรื อ ใกล้เคี ย งกัน ด้ว ยการ
พิจารณาข้อมูลแอทริ บิวต่างๆ โดยข้อมูลเรคคอร์ ดหนึ่ งจะ
สามารถถูกมองว่าเป็ นจุดหนึ่ งในระนาบ n มิติ (เมื่อ n คือ
จานวนแอทริ บิวทั้งหมด) ถ้าเรานาข้อมูลทุกๆเรคคอร์ดใน
ชุ ด ข้อ มู ล สอนมาวางในระนาบ n มิ ติ จากนั้น น าข้อ มู ล
เรคคอร์ ดที่ตอ้ งการจาแนกหรื อทานายหมวดหมู่มาวางใน
ระนาบด้วยเช่นกัน จากนั้นพิจารณาหาว่ามีขอ้ มูลจุดใดบ้าง
(เรคคอร์ ดใดบ้าง) ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเรคคอร์ ดที่
ต้องการจาแนกหมวดหมู่มากที่สุดเป็ นจานวน k เรคคอร์ ด
ในการที่ จ ะหาความเหมื อ นกัน ต่ างกั น หรื อ ค่ า ความ
ใกล้เคียงกันระหว่างเรคคอร์ดใดๆ
2.2.2 ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น (Support Vector
Machine, SVM) [1] เป็ นอั ล กอริ ทึ ม ที่ น ามาใช้ ใ นการ
วิ เ คราะห์ และจ าแน กข้ อ มู ล โดยอาศั ย โมเดลท าง
คณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องของการหาสัมประสิ ท ธิ์ ของสมการ
เพื่ อ สร้ า งเส้ น แบ่ งแยกกลุ่ ม ข้ อ มู ลที่ ถู ก ป้ อน เข้ า สู่
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กระบวนการสอนในระบบเรี ยนรู ้ โดยเน้นเลือกเส้นที่แบ่ง
ข้อมูลได้ดีที่สุด โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นเส้นตรงเสมอไป
หลักการของอัลกอริ ทึมคือ การนาข้อมูลที่ ใช้สอนมา
กระจายเป็ นเวกเตอร์ ในระนาบ หรื อ สเปซ N มิติ (Feature
Space) จากนั้นคานวณหาเส้นไฮเปอร์ เพลน (Hyperplane)
ที่จะแยกกลุ่มของเวกเตอร์ อินพุตเป็ นประเภทต่าง ๆ โดย
เส้ น ไฮเปอร์ เพลนจะต้ อ งเป็ นเส้ น ที่ มี ค่ า margin หรื อ
ระยะห่ างระหว่างจุดของข้อมูลที่อยู่ใกล้กบั ไฮเปอร์ เพลน
ทั้ง สองด้า น คื อ d+ และ d- มากที่ สุ ด เพราะค่ า margin
น้อย แสดงว่าอาจจะมีจุดหนึ่ งของไฮเปอร์ เพลนที่อยู่ใกล้
ข้อมูลของแต่ล ะคลาสมากเกิ นไป ทาให้ข้อมู ลใหม่ที่อ ยู่
ห่ างออกไปเล็ ก น้ อ ยเกิ ด การท านายที่ ผิ ด พลาดได้ โดย
ข้อมูลที่อยูบ่ นขอบของ margin เรี ยกว่า support vector
2.2.3 โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural
Network, ANN) [1] เป็ นหนึ่ งในเทคนิ ค การท าเหมื อ ง
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ โ มเดลทางคณิ ตศาสตร์ มาป ระมวลผล
สารสนเทศด้ ว ยการค านวณแบบคอนเนคชั น นิ สต์
(Connectionist) โดยได้ แ นวคิ ด มาจากการจ าลองการ
ทางานของเซลล์สมองของมนุษย์ ที่แต่ละเซลล์ประสาทจะ
ประกอบไปด้วยเดนไดรต์ (Dendrite) หรื อปลายในการ
รับกระแสประสาท ซึ่ งเป็ นตัว input ของเซลล์ และแอก
ซอน (Axon) เป็ นเสมือน output ของเซลล์ที่จะส่ งกระแส
ประสาทไปยังเซลล์ตวั อื่น ถ้าสมองได้รับกระแสไฟฟ้ามาก
พอจะทาให้เซลล์ส่งต่อกระแสประสาทไปเรื่ อย ๆ
สาหรับโครงสร้างของประสาทเที ยมจะประกอบไป
ด้วย input และ output เช่นกัน โดยแบ่งเป็ นชั้นหรื อ layer
ซึ่ งจะมี ช้ ัน คั่น ตรงกลางคื อ hidden layer โดยโครงสร้ าง
ประสาทเที ย มจะมี ห น่ ว ยย่ อ ยเรี ยกว่ า perceptron ซึ่ ง
เทียบเท่าได้กบั เซลล์สมองของมนุษย์หนึ่งเซลล์
2.3 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) [5]
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ รวบรวมเครื่ องมื อต่างๆ เพื่ อน า
ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่เดิ ม มารวบรวม จัด เก็บ สร้ างวิ ธีการเข้าถึ ง
ข้อมูล ให้ เหมาะกับ การวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่ อแสดง
ความสั ม พัน ธ์ แ ละท านายผลลัพ ธ์ ข องแนวโน้ ม ที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ แบ บ จ าลองห ลายมิ ติ
(Multidimensional Model) ของแต่หน่ วยงาน ซึ่ งช่วยให้
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ผูใ้ ช้งานในองค์กรทาการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นและ
ทาให้สามารถวิเคราะห์การดาเนิ นงานได้เหมาะสม ดังนั้น
ผูบ้ ริ ห ารและผูใ้ ช้งานจะได้รับ ข้อ มู ลที่ ถู กวิเคราะห์ แ ละ
สามารถน าไปใช้เพื่ อ การสนั บ สนุ น การตัด สิ นใจอย่าง
รวดเร็ วและสามารถน าไปวางแผนหรื อ ตอบปั ญ หาเชิ ง
ธุรกิจได้ทนั ต่อเหตุการณ์โดยการได้มาข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัด สิ น ใจเชิ ง ลึ ก เหล่ านี้ จะต้อ งพึ่ งพาการท างานร่ วมกับ
เทคโนโลยี ห ลายด้า นและแหล่ ง ข้อ มู ล หลายแหล่ ง ทั้ง
ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
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ประชากร” ที่จดั ทาโดย สานักงานสถิติแห่ งชาติ ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2561 จานวน 387,030 รายการ
3.1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มีจานวนทั้งสิ้ น 8 ตัวแปรได้แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพการท างาน อาชี พ
ประเภทอุตสาหกรรม ภูมิภาค จังหวัด
3.1.3 การเตรี ยมข้อมูลก่อนการประมวลผล
หลังจากทาการรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้
ท าการท าการเรี ย บเรี ย ง และท าความเข้าใจ ถึ ง รู ป แบบ
ข้อมูล ประเภทของตัวแปร เนื่องจากชุดข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ชุดข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยงั ไม่ผา่ นกระบวรการวิเคราะห์
และผ่านกระบวนการทาความสะอาดข้อมูล โดยข้อมูลที่
ไม่ ค รบถ้วน หรื อ ไม่ ส มบู รณ์ ได้ท าการตัด ออกจากชุ ด
ข้อมูล จึงได้ทาการคัดกรองข้อมูลเพื่อลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อ มู ล แล้ว จึ ง น าเข้าเฉพาะข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
วิเคราะห์
3.2 การสร้ างโมเดลและทดสอบประสิทธิภาพ
3.2.1 การสร้างโมเดล
หลัง จากที่ ไ ด้ น าข้ อ มู ล ผ่ า นกระบวนการท าความ
สะอาดข้อมูล และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเรี ยบร้อยและ
จะได้ชุดข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้มาจาก
การเตรี ยมข้อมูลทั้งหมดไปทดสอบสร้างแบบจาลอง ผูว้ ิจยั
ได้ด าเนิ น การจัด แบ่ ง ข้อ มู ล ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ข้อ มู ล
สาหรับฝึ กสอนอัลกอริ ทึมเป็ น 70% ของข้อมูลหรื อเท่ากับ
270,921 รายการ และข้อมูลสาหรับทดสอบอัลกอริ ทึมเป็ น
30% ของข้อมูลเท่ากับ 116,109 รายการ และได้นาข้อมูล
ไปใช้ในการดาเนิ นการเปรี ยบเที ยบเทคนิ คเหมื องข้อมูล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คเหมืองข้อมูล 3 เทคนิ ค
คือ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชีน และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม วิธีการทั้งหมดจะ
ให้ผลลัพธ์ในรู ปแบบของแบบจาลอง แสดงดังภาพที่ 2

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินการวิจยั จะเป็ นส่วนของ
การพัฒ นาระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะส าหรั บ การพยากรณ์
แนวโน้ ม ความต้อ งการแรงงานของตลาดแรงงาน ใน
ประเทศไทย โดยเทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล มี ก ระบวนการ
ทางาน ดังรู ปภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด

จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวิจยั
โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งกระบวนการทางานออกเป็ น 3 ส่วน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเตรี ยมข้ อมูลก่ อนการ
ประมวลผล
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิ จัย ได้ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการท า
แบบสอบถามของโครงการสารวจ “ภาวะการทางานของ

ภาพที่ 2: การสร้างโมเดลและการทดสอบประสิทธิภาพ
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3.2.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพ
ใน ง าน วิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เลื อ ก ใช้ แ บ บ ท ด ส อ บ
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการวัด ค่ าความถู ก ต้ อ ง (Accuracy)
และค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ก าลัง สอง (Root Mean
Squared Error: RMSE) มาเป็ นตัวชี้ วด
ั ในการหาค่าความ
ถูกต้องของแบบจาลอง และค่าที่ ได้แต่ ละโมเดล มาการ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจ าลอง เพื่ อ เลื อ ก
แบบจาลองที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป
3.3 การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผล
ข้ อมูล
ห ลั ง จากที่ ได้ ท าการส ร้ า งโมเดลและท ด สอ บ
ประสิ ทธิ ภาพแล้ว ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนการนาโมเดลที่มีค่า
ประสิ ท ธิ ภาพความถูกต้องสู งที่ สุดมาประยุกต์ใช้กับชุ ด
ข้อมูล เพื่อนามาแสดงผล โดยจะแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบ
รายงานอัจฉริ ยะ ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงจะเป็ นข้อมูลที่ผา่ น
การวิ เคราะห์ จ ากการท าเหมื อ งข้อ มู ล โดยมี แ ผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram: DFD Level
0) แสดงดังภาพที่ 3
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ตลาดแรงงาน ในประเทศไทย โดยประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทคนิ ค การพยากรณ์ ให้ ค่ าความถู กต้อ งเท่ ากับ 98.28%
และค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ก าลัง สองเท่ ากับ 0.129
รองลงมาคือเทคนิ คซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน ให้ค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 97.70% และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลัง
สองเท่ากับ 0.154 และเทคนิ คโครงข่ายประสาทเที ยม ให้
ค่าความถูกต้องเท่ากับ 97.21% และค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยกาลังสองเท่ากับ 0.162 ตามลาดับ
จากผลการด าเนิ น งานวิ จัยของเทคนิ ค การพยากรณ์
แนวโน้ ม ความต้อ งการแรงงานของตลาดแรงงาน ใน
ประเทศไทย โดยเปรี ย บเที ย บผลการพยากรณ์ พบว่ า
เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ให้ค่าความถูกต้องสู งที่สุด
4.2 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะเพื่อการพยากรณ์ แนวโน้มความ
ต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย
เทคนิ คเหมืองข้อมูล เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อช่วยให้
ผูใ้ ช้สามารถดูแนวโน้มของแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ
และแสดงผลลัพธ์ในลักษณะของรายงาน และกราฟ โดย
สามารถกาหนดเงื่อนไขได้เช่น รายไตรมาส รายเดือน และ
ภูมิภาค เพื่อดูแนวโน้มจานวนผูป้ ระกอบอาชี พ ต่างๆ ใน
อนาคต แสดงดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ภาพที่ 3: แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบ

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล
ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
เทคนิ คการพยากรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงค่าความถูกต้อง
และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลัง แสดงดังตารางที่ 1

ภาพที่ 4: รายงานการคาดการณ์ของจานวนผูม้ ีงานทาและผูว้ ่างงาน

ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์
Model
KNN
SVM
ANN

Accuracy (%)
98.28%
97.70%
97.21%

RMSE
0.129
0.154
0.162

จากตารางที่ 1 สรุ ป ได้ว่าเทคนิ ค เคเนี ย ร์ เรสเนเบอร์
สามารถพยากรณ์ แ นวโน้ ม ความต้อ งการแรงงานของ

ภาพที่ 5: กราฟเปรี ยบเทียบข้อมูลการคาดการณ์ของจานวน
ผูม้ ีงานทาและผูว้ ่างงาน
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จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะเพื่อการพยากรณ์แนวโน้มความ
ต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดย
เทคนิ คเหมืองข้อมูล จากผูใ้ ช้งานจานวน 30 ท่าน ซึ่ งมีผล
การประเมินตามลาดับดังนี้ การประเมินในด้านการทางาน
ได้ ต รงต าม ค วาม ต้ อ งการข อ งระ บ บ (Functional
Requirement Test) มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.84 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 ด้านการทางานของระบบ
(Functional Test) มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 3.74 แ ละ ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 และด้านการใช้งานของ
ระบบ (Usability Test) มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.69 และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 ซึ่ งผลการประเมิ นแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับดี และผลการประเมินโดยรวมได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 ซึ่ ง
การประเมินการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริ ยะนี้ ภาพรวมอยู่
ในระดับดี เหมาะแก่การนาไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
และพัฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นด้า นการวางแผนความต้อ งการ
แรงงานในอนาคตได้
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ตามลาดับ และผลการความพึงพอใจของระบบโดยรวมได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลัง
สอง เท่ ากับ 0.02 ซึ่ งการประเมิ นการพัฒ นาระบบธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะในครั้งนี้ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
จากการสรุ ปความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะเพื่อการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ของตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ที่พฒั นาขึ้นสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปจัดทารายงานให้
อยู่ ใ นรู ป แบบของรายงานอัจ ฉริ ยะ (Dashboard) เพื่ อ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างและพัฒ นากลยุท ธ์ใน
ด้านวางแผนความต้องการแรงงานในอนาคตได้
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Prototype Development of the Knee Exercises Adaptive Game
for the Elderly by “Kinect”
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บทคัดย่อ

duty by developing the knee exercises adaptive game

อาการปวดข้ อเข่ าพบมากเป็ นระดับต้ นๆ ในผู้ สูงอายุ
ซึ่ งการบริ ห ารข้ อ เข่ าให้ ได้ ผลนั้ น ต้ อ งท าอย่ างเหมาะสม
สม ่ า เสมอ ดั ง นั้ น นั กกายภาพ บ าบั ดจึ งจ าเป็ น ต้ อง
สังเกตการณ์ และปรั บจานวนครั้ งให้ เหมาะกับแต่ ละบุคคล
ซึ่ งใช้ เวลาในการดูแลสู ง ผู้วิจัยเห็ นถึงความสาคัญในการ
แบ่ งเบาภาระหน้ าที่ของนักกายภาพบาบัด จึ งพัฒนาเกมส์
บริ หารข้ อ เข่ า แบบปรั บจ านวนครั้ ง ให้ เหมาะสมตาม
หลักการรั กษาและฟื ้ นฟู โดยออกแบบให้ จูงใจผ่ านเนือ้ หา
ของเกมส์ ที่สอดคล้ องกับชีวิตประจาวัน กติ กาการเล่ นไม่
ซับซ้ อน มีองค์ ประกอบภายในเกมส์ เรี ยบง่ ายเท่ า ที่จาเป็ น
มีวิดีโอแนะนาวิธีเล่ น และใช้ กล้ องคิ นเน็คท์ ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของผู้เล่ นให้ ผสานกับตัวละครในเกมส์ ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของเกมส์ โดยผู้เชี่ ยวชาญพบว่ ามี
ความเหมาะสมในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.12) ผลการ
ประเมินโดยผู้สูงอายุพบว่ ายอมรั บเกมส์ ในระดับปานกลาง
(ค่ าเฉลี่ ย 3.75) และพบว่ าการท ากายภาพบ าบั ด ร่ วมกั บ
เกมส์ สามารถลดเวลาการปฏิบัติงานลดได้ ร้อยละ 53.8
คาสาคัญ: เกมผูส้ ู งอายุ, ปรับเหมาะ, บริ หารข้อเข่า, คิน
เน็คท์, นักกายภาพบําบัด

which follows the rehabilitation principle. The game
content was designed to give motivation and the
rules are not complicated. The game functions are
simple and there is a tutorial video. The Kinect
camera is installed to detect the player’s movement if
it matches the game character. According to the
evaluation result by the experts, the appropriateness
of the game is a high level (mean = 4.12). Regarding
the evaluation result by the elderly, they rate the
game at a medium level (mean = 3.75). Also, the
physical therapy while playing the game could
reduce the operation time of the physiotherapists for
53.8%.

Keywords:

Exercises, Kinect, Physiotherapist

1. บทนา
การศึ กษาภาวะสุ ข ภาพของผูส้ ู งอายุใ นประเทศไทย
พบว่า มี ปัญ หาปวดข้อ เข่า ร้ อยละ 43.9 ส่ วนใหญ่ อาการ
ปวดข้อเข่ามาจากสาเหตุขอ้ เข่าเสื่ อม โรคข้อเข่าเสื่ อมเป็ น
สาเหตุ สํ า คัญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ทุ พ พลภาพในผู ้สู งอายุ ทําให้
ผู ้สู งอายุ ด ํ า รงชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งไร้ ส มรรถภาพในการใช้
ชี วิตประจําวัน [1] ทั้งนี้ การออกกําลังกายโดยการบริ หาร
ข้อเข่านับว่าเป็ นวิธีที่ช่วยลดอาการเข่าเสื่ อมก่อนถึงเวลาได้
แต่การบริ หารข้อเข่าสําหรับผูส้ ู งอายุในปัจจุบนั จําเป็ นต้อง
อาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนําอย่างสมํ่าเสมอ เพราะหากบริ หาร
มากเกินไปจะทําให้ กล้ามเนื้ อต้นขาหรื อเข่าที่ ไม่แข็งแรง

Abstract
Knee pains are primarily found in the elderly.
The knee exercises for a good result requires proper
methods

and

regularity.

Therefore,

Game for Elderly, Adaptive, Knee

the

physiotherapist has to observe and adjust the times
for an individual and it takes a lot of time. In
consequence, the author sees the need to relieve their
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เกิ ดการบาดเจ็บ และการบริ หารข้อเข่าที่มีจาํ นวนครั้งต่อ
รอบน้อยเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อต้นขาหรื อเข่าที่แข็งแรง
ไม่ ได้รับ ประสิ ท ธิ ผ ลอย่างเต็ม ที่ [2] หากจะเพิ่ ม หรื อลด
จํานวนครั้งต่อรอบในการบริ หารจะอาศัยหลักเพิ่มหรื อลด
จํานวนครั้ งลงเป็ นจํา นวน 5 ครั้ งต่ อ รอบ แต่ เพื่ อ ความ
เหมาะสมจํานวน 5 ครั้ ง ที่ จ ะเพิ่ ม หรื อ ลดเป็ นเพี ย งค่ า
แนะนําเบื้องต้นที่ใช้ในการกําหนดครั้งในการบริ หารครั้ง
ถัดไป ผูบ้ ริ หารข้อเข่าสามารถเลือกได้ แต่การเพิ่มไม่ควร
เพิ่มมากกว่า 5 ครั้งในรอบถัดไปโดยทันที เพราะจะทําให้
เกิดอาการเจ็บเข่าได้
ผูว้ ิจยั เห็นถึงความสําคัญของการสร้างแรงจูงใจในการ
บริ หารข้อเข่าเสื่ อมในผูส้ ู งอายุ โดยการบริ หารข้อเข่าด้วย
ท่า Long arc quadriceps exercise ด้วยวิธีแบบปรั บเหมาะ
สร้ างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ต้น ขาและเข่ าสํ าหรั บ
ผูส้ ู งอายุ จึ งนําเทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ในการพัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมส์ สํา หรับการบริ หารข้อเข่า
ให้กบั ผูส้ ู งอายุ โดยสร้างความสมจริ งให้กบั การเล่นเกมส์
ด้วยอุปกรณ์คินเน็ค (Kinect) ตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
ผู ้สู ง อายุ เพื่ อ ให้ ผู ้สู ง อายุ ส ามารถทํากายภาพบําบัด ได้
ปริ มาณที่เหมาะสม ลดความเบื่อหน่ ายในการบริ หาร ลด
ระยะเวลาของนักกายภาพในการสังเกตการณ์ผสู ้ ู งอายุขณะ
ทําการบริ หาร

NCCIT2020

เบื่อหน่ายในการตอบ และทําข้อสอบไม่เต็มความสามารถ
ส่วนข้อสอบที่ยากเกินไปสําหรับผูท้ ี่อ่อน ก็จะทําให้ผสู ้ อบ
รู ้สึกท้อถอยและใช้วิธีการเดา สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ทาํ ให้ความ
ถูกต้องและแม่นยําในการทดสอบลดลง [4] งานวิจยั นี้ จึง
ได้ นํ า หลั ก การปรั บ เหมาะมาแนะนํ า จํ า นวนครั้ งที่
เหมาะสมในการเล่น สําหรั บผูส้ ู งอายุ ตามสภาพร่ างกาย
ของแต่ละคน
2.1.2 ปรับเหมาะในขั้นตอนการประเมิน ได้นิยามจาก
วิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับทางการแพทย์ ที่ ระบุ ให้ท ราบว่า การ
เปลี่ยนแปลงจํานวนครั้งในการบริ หารร่ างกายที่เหมาะสม
ควรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงครั้งละ 5 เพราะเป็ นจํานวนเริ่ มต้นที่
ส่ งผลต่อกล้ามเนื้อต้นขาอย่างมีนยั สําคัญ [5] แต่เพื่อความ
เหมาะสมจํานวน 5 ครั้ ง ที่ จ ะเพิ่ ม หรื อ ลดเป็ นเพี ย งค่ า
แนะนําเบื้องต้นที่ใช้ในการกําหนดครั้งในการบริ หารครั้ง
ถัดไป ผูบ้ ริ ห ารสามารถลดลงได้มากกว่าค่าแนะนําหาก
ผูบ้ ริ หารมี ความรู ้สึกเป็ นจํานวนที่ เพิ่มมากเกิ นไป แต่ไม่
ควรเพิม่ มากกว่า 5 ครั้งในรอบถัดไปโดยทันทีเพราะจะทํา
ให้เกิดอาการเจ็บหรื อปวดได้ [6]
ดัง นั้ นการบริ ห ารข้อ เข่ าแบบปรั บ เหมาะกับ ความ
แข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อขาและข้ อ เข่ า (Adaptive knee
exercises) จึ ง เป็ น ก าร บ ริ ห าร โ ด ย ใ ช้ ท่ า Long arc
quadriceps exercise โดยมีการระบุจาํ นวนครั้งต่อรอบการ
บริ หารในระดับที่เหมาะสม [7] สําหรับผูส้ ู งอายุที่มีความ
แข็ งแรงของกล้ามเนื้ อ ขาและข้อ เข่ าที่ ต่ างกัน จะอยู่บ น
พื้ น ฐานของการบริ ห ารรอบที่ ผ่ า นมา เมื่ อ ผู ้สู ง อายุ ท ํา
แบบทดสอบก่อนการบริ หาร และการบริ หารในรอบแรก
จะมีการประเมินความสามารถของผูส้ ู งอายุเบื้องต้น เพื่อ
ระบุองศาของข้อเข่า และจํานวนครั้งต่อรอบในการบริ หาร
ในครั้งถัดไป โดยอาศัยหลักที่ว่า ถ้าการบริ หารรอบก่อน
หน้ า ผ่ านการประเมิ น การบริ ห ารในครั้ งถัด ไปจะเพิ่ ม
จํานวนครั้งต่อรอบขึ้น แต่ถา้ การบริ หารรอบก่อนหน้าไม่
ผ่านการประเมินจะลดจํานวนครั้งต่อรอบลง
2.2 การออกแบบเกมส์ ออกกาลังกายสาหรั บผู้สูงอายุ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการออกแบบตามความเหมาะสมกั บ
ข้อจํากัดของผูส้ ู งอายุ [8] มีแนวทางการออกแบบ ดังนี้

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 การบริหารข้ อเข่ าแบบปรับเหมาะกับความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขา และข้ อเข่ า
ในงานวิจยั นี้ ได้กล่าวถึงคําว่า “ปรับเหมาะ” ซึ่ งใช้กับ
การออกกําลังกายและการบริ หารข้อเข่าของผูส้ ู งอายุ จึงขอ
สรุ ปคํานิยามออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1.1 ปรั บ เหมาะโดยภาพรวม ได้นิ ย ามจากวิ จัย ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ทางการศึ ก ษา ที่ ร ะบุ ให้ ท ราบว่ า การปรั บ
เหมาะคือการปรับระดับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยจะมีการปรับให้
ยากขึ้น ง่ายลง หรื อเท่าเดิม เพื่อให้เหมาะกับความสามารถ
ที่แท้จริ งของแต่ละบุคคล เช่น ข้อสอบที่ง่ายเกินไปจะไม่
ท้าทายความสามารถในการสอบของผูท้ ี่เก่งทําให้เกิดความ
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2.2.1 คํานึ งถึ ง ความสอดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้ า นร่ ายกายของผู ้ สู งอายุ ระบบกล้ า มเนื้ อ การ
เสื่ อมสภาพของอวัยวะต่าง ๆ เช่ น ความสามารถในการ
เคลื่อนที่ที่ลดลง ปัญหาการได้ยิน ความสามารถในการเก็บ
ข้อมูลหรื อเรี ยนรู ้ลดลง โดยรู ปแบบเกมส์ ควรมี ความง่าย
ต่ อ การใช้ง าน มี ค วามยื ด หยุ่ น และความเหมาะสมกั บ
ผูส้ ู งอายุ ด้วยการใช้ภาพและสัญลักษณ์ ไม่ซบั ซ้อนยากต่อ
การใช้ ง าน ซึ่ งงานวิ จั ย นี้ ได้ เน้ น ให้ มี ค ํา อธิ บ ายที่ ใ ช้
สัญลักษณ์สากล เช่น ใช้เครื่ องหมายกากบาทเพื่อสื่ อถึงปุ่ ม
ปิ ดหน้ าเล่ น เกมส์ ใช้สี เขี ยวรอบตัวเลขคะแนนเมื่ อ เล่ น
เกมส์ได้ถูกต้อง เพื่อลดเวลาในการเรี ยนรู ้การใช้งาน
2.2.2 เนื้ อ หาของเกมส์ เป็ นกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับ
การเคลื่อนไหว เกมส์จึงเน้นการเคลื่อนไหวด้วยขาและข้อ
เข่าเป็ นหลัก
2.2.3 เกมส์ จะต้องมี ส่วนการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
วิดีโอแนะนําวิธีการเล่น วิธีการเล่น กฎ กติกา
2.3 กล้องคินเน็คท์ (Kinect)
กล้ อ งคิ น เน็ ค ท์ เป็ นอุ ป กรณ์ VR ที่ พ ัฒ นาขึ้ นโดย
ไมโครซอฟท์ (Microsoft) สามารถประมวลผล เพื่ อ หา
ระยะความลึกของผูเ้ ล่นได้ โดยใช้เทคนิ ครังสี อินฟราเรด
[9] ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เทคนิ คดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อทําให้ผู ้
เล่นเกมสามารถควบคุม สั่งการ วัตถุภายในเกมส์ผ่านการ
เคลื่อนไหวขณะเล่นเกมส์
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ในการตรวจจับ การเคลื่ อ นไหวร่ างกาย และใช้ง านได้
สะดวกเพียงติดตั้งกล้องคินเน็คท์ ไว้ดา้ นหน้าของผูเ้ ล่น
2) การออกแบบวิธี การเล่ น เกมส์ บ ริ ห ารข้อ เข่ าแบบ
ปรับเหมาะสําหรับผู ส้ ู งอายุ มี ข้ นั ตอนการออกแบบดังนี้
เริ่ มจากการสอบถามผูเ้ ล่นว่าเคยเล่นเกมส์ หรื อไม่ หากผู ้
เล่ น เคยเล่ น เกมส์ แ ล้ว ให้ ร ะบุ ชื่ อ และเริ่ ม เล่ น เกมส์ ไ ด้
ระบบจะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของผู ้เล่ น และปรั บ จํา นวนให้
เหมาะสมในการเล่น ครั้ งถัด ไป แต่ ห ากผูเ้ ล่ น ไม่เคยเล่ น
เกมส์ ให้ผูเ้ ล่นกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ เช่น ชื่ อ เพศ
ส่วนสู ง นํ้าหนัก จากนั้นระบบจะแนะนําวิธีการเล่น พร้อม
ทั้งให้ ผูเ้ ล่ น ทําแบบสอบถามก่ อ นเริ่ ม เล่น เกมส์ เมื่ อ เล่ น
เกมส์ เสร็ จระบบจะบันทึ กข้อมูลการเล่น เพื่ อนําไปปรั บ
จํานวนให้เหมาะสมกับการบริ หารในครั้งถัดไปตามสภาพ
ร่ างกายของแต่ละคน
3) การออกแบบขั้นตอนการประเมินผลการเล่นเกมส์
ต้นแบบบริ หารข้อเข่าแบบปรับเหมาะสําหรับผูส้ ู งอายุ
โดยเริ่ ม ออกแบบจากการสอบถามผูเ้ ล่น ว่าเคยเล่น เกมส์
หรื อไม่ หากไม่เคยเล่น ให้ผเู ้ ล่นเริ่ มเล่นเกมส์บริ หารข้อเข่า
ก่อนจํานวน 20 ครั้ งต่อรอบ เพื่ อประเมิ นความพร้ อมใน
การบริ ห ารข้อเข่าและใช้เป็ นข้อมูล ประเมิ น ในการปรั บ
จํานวนครั้งในการเล่นครั้งถัดไป หากผูเ้ ล่นเคยเล่นเกมส์
มาแล้วให้โหลดจํานวนครั้งล่าสุ ดที่เคยเล่นมาเป็ นจํานวน
ครั้งในการบริ หาร จากนั้นเริ่ ม เล่น เกมส์ ต ามจํานวนครั้ ง
ล่าสุ ดที่โหลดข้อมูลมา บันทึ กผลการเล่น เกมส์ พร้อมทั้ง
ประเมินผลการเล่นเกมส์ตน้ แบบเป็ น 3 ประเภท ดังแสดง
ในภาพที่ 1

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การออกแบบและพัฒ นาต้นแบบเกมส์ บริ หารข้อเข่า
แบบปรับเหมาะสําหรับผูส้ ู งอายุ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจยั ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การออกแบบเกมส์ สําหรั บ ผู ้สูงอายุด้วยกล้อ งคิ น
เน็คท์ การออกแบบเน้นผูเ้ ล่นเกมส์ คือ ผูส้ ู งอายุเป็ นหลัก
โดยจะออกแบบเรื่ องราวของเกมส์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน การจําลองเหตุการณ์ ให้ ผเู ้ ล่นเข้าใจได้ง่าย
ใช้สีสันที่ไม่ฉูดฉาด เพื่อให้เหมาะกับผูส้ ู งอายุ การเลือกใช้
ปุ่ มและการเข้าถึ งเกมส์ ท ําได้ง่าย ไม่ ซั บ ซ้ อ น อี ก ทั้งยัง
เลื อกใช้กล้องคินเน็คท์รุ่นใหม่ V2 เพื่อเพิ่มความแม่นยํา

487

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

1 เริ่ มต้น
2 ทําแบบทดสอบวัดความปวดแบบตัวเลขก่อนเล่น
3 ถ้า มีระดับความปวดก่อนเล่นมากกว่าหรื อเท่ากับ 4
งดการเล่นในวันนั้น
4 ถ้า เล่นเกมส์ครั้งแรก
4.1 เล่นเกมส์ 20 ครั้ง / รอบ
ถ้า ไม่ได้เล่นเกมส์ครั้งแรก
4.2 ค้นหาข้อมูลประวัติการเล่นครั้งสุ ดที่บนั ทึกในระบบ
5 เล่นเกมส์ ตามจํานวนครั้งที่กาํ หนด
6 ทําแบบทดสอบวัดความปวดแบบตัวเลขหลังเล่น
7 ถ้า เล่นถูกต้องทุกครั้ง และมีระดับความปวดหลังเล่นน้อยกว่า 4
7.1 แนะนําเพิ่มจํานวนครั้งในการเล่น (5 ครั้ง / รอบ)
ถ้า เล่นถูกต้องทุกครั้ง และมีระดับความปวดหลังเล่นมากกว่า
หรื อเท่ากับ 4
7.2 แนะนําลดจํานวนครั้งในการเล่น (5 ครั้ง / รอบ)
ถ้า เล่นไม่ถกู ต้องทุกครั้ง และมีระดับความปวดหลังเล่นน้อย
กว่า 4
7.3 แนะนําคงเดิมจํานวนครั้งในการเล่น
ถ้า เล่นไม่ถกู ต้องทุกครั้ง และ มีระดับความปวดหลังเล่น
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4
7.4 แนะนําลดจํานวนครั้งในการเล่น (5 ครั้ง / รอบ)
8 ถ้า เลือกปรับจํานวนตามคําแนะนํา
8.1 เปลี่ยนจํานวนครั้งตามคําแนะนําของเกมส์
ถ้า ไม่เลือกปรับจํานวนครั้งตามคําแนะนํา
8.2 ระบุจาํ นวนครั้งด้วยตนเอง
9 บันทึกข้อมูล และจํานวนครั้งในการเล่นครั้งถัดไป
10 จบ
10 ่ 1: หลักการให้คาํ แนะนําจํานวนครั้งการเล่นเกมส์แต่ละรอบ
ภาพที
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การตรวจจับการเคลื่อนไหว
-

Kinect for
Windows SDK

หลักการ ห้ คาแนะนา

องค์ ประกอบของเกมส์
- -

ตัวละคร, าก, ปุ่ มกด
สี
ท่าทางการเคลื่อนไหว
เสี ยงประกอบ
การวางตาแหน่ ง
คู่มือการเล่น

-

ความเจ็บปวดของร่ างกาย
ความ ูกต้ องของท่าบริหาร
านข้ อมูล
-

ข้ อมูลผู้เล่น
ประวัติการเล่น
จานวนครั้ง นการเล่นรอบ
ัดไป

ภาพที่ 2: กระบวนการทํางานของระบบ
จากภาพที่ 2 ในส่ วนการวิเคราะห์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญจะทําการ
สอบถามผู ้เล่ น ก่ อ นเริ่ ม เล่ น เกม โดยการใช้ Numerical
rating pain scale สอบถามระดั บ ความปวด แล้ ว กรอก
ข้อมูลลงในระบบ เพื่อใช้ประกอบการประเมินจํานวนครั้ง
ที่เล่นได้ เนื่องจากยังไม่มีงานวิจยั ใดรับรองว่าความถูกต้อง
ควรอยู่ในระดับ กี่เปอร์ เซ็ นต์จึงจะนํามาใช้ได้ ฉะนั้นการ
ประเมินโดยระบบ จะตรวจความถูกต้องทุกครั้งในการเล่น
เกมส์ และระดับความปวดหลังเล่นนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน
แสดงเป็ นจํานวนครั้งที่แนะนําในการเล่นครั้งถัดไป
5) ขั้นตอนการประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย
5.1 ประเมินความเหมาะสมของเกมส์โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา จํานวน 4 ท่าน โดยใช้
แบบสอบถาม Likert Scale เป็ นเครื่ องมื อในการประเมิ น
ซึ่ งระบุ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ไว้ 3 ด้า น ดั ง นี้ 1. การรั บ รู ้
ประโยชน์ 2. รับรู ้การใช้งานง่าย 3. ความตั้งใจใช้
5.2 ประเมิ น การยอมรั บ เกมส์ โ ดยผู ้สู ง อายุ ชมรม
ผูส้ ู งอายุ โรงพยาบาลสงขลา จํานวน 9 ท่าน ซึ่ งเครื่ องมือที่
ใช้ ป ระเมิ น คื อ แบบสอบถาม Likert Scale โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินไว้ 4 ด้าน คือ 1. รับรู ้ประโยชน์ 2. รับรู ้
ว่าใช้งานง่าย 3. ทัศนคติ 4. ความตั้งใจใช้
5.3 ประเมิ น ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านของนั ก
กายภาพบํ า บั ด โดยการเปรี ยบเที ย บผลต่ า งระหว่ า ง
กายภาพบําบัดแบบดั้งเดิม และกายภาพบําบัดกับเกมส์ ซึ่ ง
เครื่ องมือที่ใช้ประเมินคือ การสังเกต และ log file (ประวัติ

4) ทดสอบระบบร่ วมกับนักกายภาพบําบัด เป็ นการนํา
เกมส์ ต้ น แบบ มาท ดสอบ ใช้ กั บ ผู ้ สู งอายุ โดยมี นั ก
กายภาพบําบัดเป็ นผูร้ ่ วมทดสอบใช้งานร่ วมกัน พร้อมทั้ง
สังเกตการณ์ เสนอแนะ ให้ คาํ แนะนํา เพื่ อเป็ นข้อมู ลใน
ก าร ป รั บ ป รุ งพั ฒ น าเก ม ส์ ต้ น แ บ บ โด ยร ะ บ บ มี
กระบวนการทํางานและการเชื่อมต่อ แสดงดังภาพที่ 2 การ
เชื่ อมต่อใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) เชื่ อมต่อ เข้ากับ
กล้อ งคิ น เน็ ค ท์ ร่ ว มกับ ซอฟต์ แ วร์ Kinect for Windows
SDK ตรวจจับ การเคลื่ อ นไหวร่ างกายของผูเ้ ล่ น เพื่ อ นํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการเล่นผ่านเกมส์
ปรับเหมาะ และแสดงผลในจอภาพ
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การเข้าใช้งานระบบ) โดยกําหนดเกณฑ์ก ารประเมิ น ไว้
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ตารางที่ 1: ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของเกมส์ โ ดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็น
การรับรู้ประโยชน์
รับรู้ว่าใช้งานง่าย
ความตั้งใจใช้
ค่าเ ลี่ยรวม

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการพัฒ นาระบบโดยใช้ Phaser HTML5 ร่ วมกับ
หลักการออกแบบเกมส์ สําหรับผูส้ ู งอายุ เช่ น ผูส้ ู งอายุใช้
ชีวิตประจําวันในห้องนัง่ เล่นของบ้านเป็ นส่ วนใหญ่จึงได้
ออกแบบภาพฉากหลักภายในเกมส์ เป็ นห้ อ งนั่งเล่ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยโทรทัศน์ โคมไฟ นาฬิกา และตูเ้ ก็บของ ที่มี
การวางตําแหน่ ง ให้ วตั ถุ ไ ม่ ทับ ซ้ อ นกัน จึ ง ได้เกมส์ บ น
บราวเซอร์ออกมาดังภาพที่ 3

ค่ าเ ลี่ย S.D.
4.15
4.21
4.00
4.12

0.29
0.32
0.27
0.29

ความหมาย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

ผลการทดสอบโดยผู ้เชี่ ย วชาญพบว่ าเกมส์ มี ค วาม
เหมาะสมกับการนํามาบริ หารข้อเข่าให้กบั ผูส้ ู งอายุ มีกล้อง
จับ ภาพการเคลื่ อ นไหวของร่ ายกาย ใช้ ง านง่ าย มี ก าร
ออกแบบให้ ส อดคล้อ งกับ ชี วิ ต ประจําวัน การจําลอง
เหตุการณ์ที่ไม่ไกลตัว ทําให้การเล่นเกมส์ไม่น่าเบื่อ ซึ่ งผล
การประเมิ น โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับ เหมาะสม
มาก
2) ผลการประเมิ น การยอมรั บ เกมส์ โ ดยผู ้สู งอายุ
สามารถสรุ ปผลได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการประเมินการยอมรับเกมส์โดยผูส้ ูงอายุ
ประเด็น
การรับรู้ประโยชน์
รับรู้ว่าใช้งานง่าย
ทัศนคติ
ความตั้งใจใช้
ค่าเ ลี่ยรวม

ภาพที่ 3: การออกแบบภายในเกมส์
โดยออกแบบให้มีการวางกล้องคินเน็คท์ให้ห่างจากเก้าอี้ผู ้
เล่นระยะ 2.5 เมตร พร้อมทั้งวางอุปกรณ์ กาํ กับการเตะขา
ห่างจากเก้าอี้ผเู ้ ล่นระยะ 1.5 เมตร เพื่อลดค่าความผิดพลาด
ของมุมเข่าที่ได้เมื่อผูเ้ ล่นเตะขาไปด้านหน้า ดังภาพที่ 4

ค่าเ ลี่ย S.D.
4.05
4.02
3.33
3.61
3.75

0.42
0.54
0.50
0.48
0.48

ความหมาย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง

ผลการทดสอบพบว่าผูส้ ู งอายุมีความสนใจและอยาก
กลับมาเล่นเกมส์บริ หารข้อเข่าอีก เพราะการออกแบบทํา
ได้น่าสนใจ เลือกใช้สีไม่ฉูดฉาด ลักษณะข้อความอ่านง่าย
การจําลองเหตุการณ์เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลให้
ผูส้ ู งอายุมีความสนใจและตั้งใจในการเล่น เกมส์ โดยผล
การประเมินของผูส้ ู งอายุอยูใ่ นระดับเหมาะสมปานกลาง
3) ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของ
นักกายภาพบําบัด สามารถสรุ ปผลได้ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 4: การใช้เกมส์บริ หารข้อเข่าแบบปรับเหมาะร่ วมกับการทํา
กายภาพบําบัดแบบดั้งเดิม

และเมื่ อ เล่ น เกมส์ เสร็ จ จึ งให้ กลุ่ ม ตัวอย่างตอบแบบ
ประเมิ น โดยผู ้วิ จัย สรุ ป ผลการดําเนิ น งานการพัฒ นา
ต้ น แบบเกมส์ บ ริ หารข้ อ เข่ า แบบปรั บ เหมาะสํ า หรั บ
ผูส้ ู งอายุ 3 ด้าน ดังนี้
1) ประเมิ นความเหมาะสมของเกมส์โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สามารถสรุ ปผลได้ดงั ตารางที่ 1
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ได้ ทําให้ตน้ แบบเกมส์บริ หารข้อเข่าแบบปรับเหมาะได้รับ
ความสนใจทั้งจากผูส้ ู งอายุ และนักกายภาพบําบัด
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ในครั้งต่อไป ขอเสนอให้
เพิ่มกล้องคินเน็คท์จาํ นวน 1 ตัว เพื่อเพิ่มความแม่นยําใน
การตรวจจับ และลดข้อผิดพลาดในการวัดมุมข้อเข่าขณะ
เล่นเกมส์

เอกสารอ้างอิง

ภาพที่ 5: ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของนัก
กายภาพบําบัด

[1]

ผลการทดสอบพบว่าการบริ ห ารข้อเข่าด้วยต้น แบบ
เกมส์ บ ริ หารข้ อ เข่ า แบบปรั บ เหมาะสํ า หรั บ ผู ้สู ง อายุ
สามารถลดระยะเวลาการทํ า กายภาพบบั ด ของนั ก
กายภาพบําบัดได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการทํากายภาพบําบัด
แบบเดิม ซึ่ งเฉลี่ยการบริ หารข้อเข่าโดยใช้เกมส์ใช้เวลา 5
นาที 24 วินาที แต่แบบเดิ มต้องใช้เวลา 10 นาที 2 วินาที
ดัง นั้ นจะเห็ น ได้ว่ าผลการทดสอบการใช้ เ กมส์ ใ นการ
บริ ห ารข้อ เข่ าลดระยะเวลาในการดู แ ลผู ้สูง อายุ ข องนัก
กายภาพบําบัดลงได้ คิดเป็ นร้อยละ 53.8 ของเวลาทั้งหมด
ในการทํากายภาพบําบัด

[2]

รัตนาวลี ภักดีสมัย และ พนิษฐา พานิชาชีวะกุล, “การ
พัฒนาการดูแลผูส้ ูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลบ้านบาก อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”
พยาบาลศาสตร์ และสุขภาพ, 34(4), 46-55, 2554.
Appolonia Adeyemi, “Too much exercise risky to
health Study” American Journal of Physiology, 2017.

[3]

[4]

อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล, จันทนงค์ อินทร์สข, จิรนันท์ ทองสม
ฤทธิ์, ดลินพร สนธิรักษ์, “คู่มือการดูแลตนเองโรค ข้อเข่า
เสื่อม ฉบับการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยสูงอายุโรค ข้อเข่าเสื่อม
โดยสหวิชาชีพ ชลบุรี”, บียอนด์ พับลิสชิ่ง, หน้า 1-31, 2554.
ดิเรก หอมจันทร์ และ เกียรติศกั ดิ์ โยชะนัง, “การพัฒนา
แบบทดสอบปรับเหมาะกับความสามารถของผูส้ อบสําหรับ
การเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง” The Eighth National
Conference on Computing and Information
Technology, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัย

5. สรุป
ในอดี ตการตรวจจับการเคลื่ อนไหวข้อเข่าด้วยกล้อง
คินเน็คท์มีการพัฒนามาแล้ว งานวิจยั นี้ จึงได้ต่อยอด และ
เสนอความแตกต่ างในประเด็ น ด้านการลดเวลาการทํา
กายภาพบําบัดของนักกายภาพบําบัด เพื่อบรรเทาปั ญหา
การขาดแคลนนัก กายภาพบําบัดในปั จจุบัน ซึ่ งต้นแบบ
เกมส์ บ ริ หารข้ อ เข่ า แบบปรั บ เหมาะสํ า หรั บ ผู ้สู ง อายุ
สามารถลดระยะเวลาการทํ า กายภาพบํ า บั ด ได้ เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการทํากายภาพบําบัดแบบเดิม ซึ่งช่วงเวลา
ที่ลดลงได้มากที่ สุดคือ ขณะทําการบริ หาร เนื่ องจากเดิ ม
นักกายภาพบําบัดต้องสั งเกตการณ์ อยู่ตลอดเวลา เมื่ อนํา
เกมส์ บ ริ ห ารข้ อ เข่ า มาใช้ ระบ บจะตรวจจั บ ความ
เคลื่อนไหวโดยกล้องคินเน็คท์ และแนะนําจํานวนครั้งใน
การบริ หารครั้งถัดไปแทน รวมถึงลักษณะการออกแบบ
เกมส์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน เหตุการณ์ไม่ไกลตัว มี
การใช้สีสัน ลักษณะข้อความ ที่เหมาะกับผูส้ ู งอายุ มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ ที่ สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวร่ างกาย
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Abstract

การวิ จัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชั น
สาหรั บ ส่ งเสริ มการคิ ด เชิ ง ตรรกะและการคิ ดอย่ างเป็ น
ระบบโดยใช้ เกมมิฟิเคชั น 2) วัดประสิ ทธิ ภาพการใช้ งาน
แอปพลิเคชั น ซึ่ งประกอบด้ วยคุณภาพของแอปพลิเคชั น
ด้ านความสามารถในการเรี ยนรู้ ด้ านประสิ ทธิ ภาพ ด้ าน
ข้ อ ผิ ด พลาด ด้ านความสวยงาม น่ าดึ ง ดู ด และประเมิ น
ความพึ ง พอใจและการรั บรู้ ประโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ กลุ่ ม
ตัวอย่ างคื อ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 หลักสู ตร
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แวร์ จ านวน 91 คน จากการพั ฒ นา
แอปพลิเคชั นโดยใช้ แนวคิ ดของเกมมิฟิเคชัน ได้ ออกแบบ
บทเรี ยนให้ เป็ นด่ าน และมีการเก็บข้ อมูลความสาเร็ จของ
ผู้ใช้ เมื่อมีเรี ยนรู้ เรื่ องนั้นสาเร็ จ แอปพลิเคชั นได้ ออกแบบ
โดยเน้ นส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งานให้ มีความเป็ นมิตรต่ อผู้ใช้ งาน
หลั ง จากน าไปทดลองใช้ งานกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้ใช้ ด้วยแบบสอบถาม ซึ่ งผลการศึกษา
ความพึ งพอใจของผู้ใช้ งานพบว่ า ระดับความคิ ดเห็นด้ าน
ความสวยงาม น่ าดึ งดู ด อยู่ ในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.91,
S.D. = 0.92) การรั บรู้ ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย
3.83, S.D. = 0.91) ความพึงพอใจของระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย 3.82, S.D. = 0.88) ความสามารถใน
การเรี ย นรู้ อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.67, S.D. = 1.10)
ด้ านประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย 3.62, S.D. =
0.95) และข้ อผิดพลาดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉลี่ย 2.94,
S.D. = 1.20) ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่ าคุณภาพของแอปพลิเคชั น
ที่ พัฒนาขึ ้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ ดี และผู้ใช้ พึงพอใจและรั บรู้
ประโยชน์ ของแอปพลิเคชันในระดับมาก
คาสาคัญ: ผังงาน เกมมิฟิเคชัน การคิดอย่างเป็ นระบบ

The purposes of this research were 1) develop an
application for improved systematic and logical
thinking using gamification concepts. 2) application
evaluation (learnability, efficiency, few error, and
attractiveness) and evaluation of satisfaction and
perceived usefulness. The sample group was 91
freshmen undergraduate students in a college
software engineering program. The design of the
application was based on mission-based games, so
that lessons were divided into stages, and each stage
was progressively harder than its predecessor. Upon
completing each stage, the user is awarded a virtual
achievement merit badge and is allowed to progress
to the next level. This application was focus on
usability and user experience. User experience data
was gathered with a questionnaire using a Likert
scale. The results of the research reveal that
satisfaction of users found attractiveness (mean =
3.91, SD = 0.92), perception of usefulness (mean =
3.83, SD = 0.91), overall system satisfaction (mean =
3.82, SD = 0.88), learnability (mean = 3.67, SD =
1.10), efficiency (mean = 3.62, SD = 0.95) and few
errors (mean = 2.94, SD = 1.20). This suggests that
the quality of the developed application was high and
users are generally satisfied with it.
Keywords: flowchart, gamification, systematics
thinking.
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1) การนาตัวอักษรที่รับค่ามาเปรี ยบเทียบกับ ตัวอักษร
A, E, I, O และ U ในครั้งเดียว
2) การนาตัวอักษรที่รับค่ามาเปรี ยบเทียบว่าเป็ น A และ
(and) ตัว อัก ษรนั้ น เป็ น E หรื อไม่ ซึ่ งการเปรี ยบเที ย บ
ถูกต้องควรจะเป็ นการใช้หรื อ (or) ในการเปรี ยบเทียบแทน
3) โปรแกรมมีการแสดงข้อความทั้งคาว่า Vowel และ
No vowel หรื อแสดงเพียงคาใดคาหนึ่งเท่านั้น ซึ่ งจากการ
สั ง เกตพบว่ า นัก ศึ ก ษาคิ ด เงื่ อ นไขในการตรวจสอบได้
บางส่ ว น และเมื่ อ สอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม ท าให้ ท ราบว่ า
นักศึกษาคิดเงื่อนไขในการตรวจสอบไม่ออก
แต่อย่างไรก็ดี เมื่ อผูว้ ิจัยได้แนะนาให้นักศึกษาเขียน
แผนภาพลาดับการทางานก่อนการเขียนโปรแกรม พบว่า
นักศึ กษาส่ วนหนึ่ งสามารถออกแบบได้และนาไปใช้ใน
การเขี ย นโปรแกรม แต่ นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นไม่ ส ามารถ
ออกแบบขั้นตอนลาดับการเขียนโปรแกรม
ตัวอย่างปัญหาอื่น เช่น เมื่อนักศึกษาเรี ยนรู ้เครื่ องหมาย
ดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร มอดุโล แล้ว
ให้นกั ศึกษาตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมาเป็ นเลขคู่หรื อเลขคี่
พบว่านักศึกษาใช้วิธีการนาตัวเลขมาหารด้วย 2 หรื อปัญหา
การกาหนดค่าของตัวแปรที่สลับตาแหน่งกัน เช่น a=b และ
b=a หรื อปั ญหาที่นกั ศึกษาประกาศตัวแปร a = 5 หลังจาก
นั้น นักศึกษาเขียนคาสั่งที่กาหนดค่าตัวแปร a=10 แล้ว เมื่อ
สอบถามถึงผลลัพธ์สุดท้ายของค่า a นักศึกษาบางส่ วนคิด
ว่าตัวแปร a นั้นมีค่าเป็ น 5 เนื่องจากนักศึกษาใช้เพียงการดู
คาสั่งที่ กาหนดค่าเท่านั้น ไม่ได้ไล่ลาดับการทางานของ
คาสั่งในโปรแกรม
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ จะมี
ส่ วนช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถทาความเข้าใจหลักการการคิดเชิง
ตรรกะและฝึ กฝนการจัดลาดับความคิด เพื่อนาไปสู่ การ
เขียนแผนภาพลาดับการทางาน โดยแอปพลิเคชันที่ผูว้ ิจยั
จะจัดทานั้นได้ต้งั ชื่อว่า ไดอะเกม (DiaGame)

1. บทนา
การขาดทักษะการคิ ด อย่างเป็ นระบบ การจัด ล าดับ
ความคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด เชิ ง ตรรกะ มัก น าไปสู่ ก าร
ตัดสิ นใจที่ ผิดพลาด สาหรั บการเขียนโปรแกรม การไม่
จัดลาดับความคิดก่ อนการเขียนโปรแกรม ปั ญหานี้ เป็ น
ปั ญหาที่สาคัญและพบบ่อยในผูท้ ี่เริ่ มต้นหรื อสนใจในการ
เขียนโปรแกรม เพราะหากคิดลาดับการทางานไม่ออกก็มกั
เขียนโปรแกรมไม่ได้ไปด้วย ดังนั้น รายวิชาที่ สอนการ
เขียนโปรแกรมมักมีการสอนการออกแบบการทางานด้วย
แผนภาพลาดับการทางาน (Flowchart) ซึ่งเป็ นหนึ่งในวิธีที่
ถูกนามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับการคิดแบบเป็ น
ระบบและการจัด ล าดับ ความคิ ด ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มเป็ น
อย่างมาก แผนภาพล าดับการทางานจะแสดงล าดับการ
ท างานของโปรแกรม โดยใช้ สั ญ ลัก ษณ์ เ พื่ อ อธิ บ ายถึ ง
ลาดับการทางานต่าง ๆ แผนภาพลาดับการทางานนั้นจะ
ช่วยผูใ้ ช้ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ การทางานได้ง่ายขึ้น
ช่วยให้การตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย และ
ไม่ข้ ึนกับภาษาใดภาษาหนึ่ง ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับ หลาย ๆ ภาษา อย่ า งไรก็ ต าม การเขี ย นแผนล าดับ
ความคิ ด ด้ว ยกระดาษยัง มี รู ป แบบที่ ไ ม่ น่ า สนใจ หรื อ
เครื่ องมือที่เป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้ออกแบบแผนภาพลาดับ
ความคิดก็เหมาะกับผูท้ ี่ มีความรู ้ ความเข้าใจอยู่แล้ว ซึ่ ง
เครื่ องมื อ เหล่ า นี้ ไม่ ช่ ว ยให้ ผู ้ที่ ย งั ไม่ ส ามารถจัด ล าดับ
ความคิดด้วยตนเองเข้าใจหลักการคิดเชิ งตรรกะหรื อการ
ออกแบบลาดับการทางาน และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสังเกตของผูว้ ิจยั ในชั้นเรี ยนของวิชาการเขียน
โปรแกรม ผู ้วิ จัย พบว่ า ปั ญ หาของนัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
ระหว่ า งการเขี ย นโปรแกรมเกิ ด จากการไม่ จัด ล าดับ
ความคิดก่อนการเขียนโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ผิดหลักไวยากรณ์ของภาษา งานวิจยั นี้มุ่งเน้นที่ปัญหาการ
จัดลาดับความคิดและการคิดเชิงตรรกะ โดยตัวอย่างปัญหา
ที่ พ บ เช่ น การเขี ย นโปรแกรมตรวจสอบตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษว่าเป็ นสระหรื อไม่ โดยโปรแกรมมีข้ นั ตอน
คือ รับค่าตัวอักษรจากผูใ้ ช้และตรวจสอบตัวอักษรนั้นว่า
เป็ นสระหรื อไม่ หากเป็ นสระให้แสดงคาว่า Vowel หาก
ไม่ใช่ให้แสดงคาว่า No vowel ปัญหาที่ผวู ้ ิจยั พบ เช่น

2. ทฤษฎีและการวิจัยที่เกีย่ วข้อง
กระบวนการศึ ก ษาในปั จ จุ บัน มี ก ารน าเกมเข้ า มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอน ซึ่ งเป็ นส่ ว นที่ ท าให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ เกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังได้รับ
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ความรู ้ที่ผสู ้ อนต้องการจะสื่ อ ดังนั้นการนาแนวคิดเกี่ยวกับ
เกมมาใช้ ผูว้ ิจัยจาเป็ นต้องศึกษาทฤษฎี ของเกมให้เข้าใจ
เพื่อนาแนวคิดของเกมมาประยุกต์เข้ากับสื่ อการเรี ยนการ
สอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยทฤษฎี ของเกมมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 Gamification
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การนารู ปแบบ
และเทคนิคแนวคิดของการเล่นเกมมาใช้ในสถานการณ์อนื่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม เพื่อสร้างความน่าสนใจและ
กระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมจากผูเ้ กี่ ยวข้อง ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่
ช่วยในการเรี ยนรู ้และกระตุน้ ความสนใจให้แก่ผเู ้ รี ยน ทา
ให้เกิดความสนุ กสนานในการเรี ยน [1] เกมมิฟิเคชันเป็ น
การนาเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกของเกม
เช่ น แต้ม สะสม (Points) ระดับ ขั้น (Levels) การได้รั บ
รางวั ล (Rewards) กระดานผู ้ น า (Leaderboards) หรื อ
จัดการแข่งขันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม (Competition) มาช่วยทา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และการหาวิธีการแก้ไข
ปั ญหา ซึ่ งองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน มีดงั นี้ 1) กลไก
ของเกม เช่น รู ปแบบวิธีการเล่น กติกาข้อบังคับ ของรางวัล
เป้ า หมายของการเล่ น 2) พลวัต ของเกมมิ ฟิ เคชัน เป็ น
พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ปฏิ กิ ริ ยาตอบสนองของผู ้เ ล่ น
3) อารมณ์และความรู ้สึกของผูเ้ ล่นแต่ละคนในขณะที่กาลัง
เล่นเกม [2], [3]
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ [2] ได้อธิบาย
ถึงการนาเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ ซึ่ ง ช่ วยให้บรรยากาศในการเรี ย นมี ค วาม
สนุกสนาน กระตุน้ ความสนใจเรี ยนมากขึ้น นอกจากนี้ยงั
มีผวู ้ ิจยั ที่นาเกมมิฟิเคชันมาใช้ระบบการศึกษาทางไกล [4]
คื อ ระบบ IDEA ที่ มี ฟัง ก์ชัน การทางานต่าง ๆ เช่ น การ
เรี ยนรู ้ การอภิปราย แบบทดสอบ และการมอบหมายงาน
โดยมี ข้ นั ตอนการปรั บปรุ งระบบ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ทา
ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและบริ บทต่าง ๆ 2) กาหนด
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ 3) การสร้างประสบการณ์ 4) ระบุ
ทรัพยากรที่จาเป็ น 5) การประยุกต์ใช้ โดยมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับเกมอยู่ 4 ส่วน คือ คะแนน สัญลักษณ์ กระดาน
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คะแนนผูน้ า และรางวัลตอบแทน แต่เกมมิฟิเคชันก็มิได้อยู่
ในแวดวงการศึกษาเท่านั้น งานวิจยั [5] ได้นาเกมมิฟิเคชัน
ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหา เพื่อตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จและเทคโนโลยีอ ย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง
ปกติ จะนาหลัก Agile มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ใน
องค์ ก รขนาดใหญ่ จ าเป็ นต้อ งมี ค วามสามารถในการ
กระจายงานให้ทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้นาหลักการ
เกมมิฟิเคชันมาช่วยส่ งเสริ มในการทางานให้สาเร็ จเร็ วขึ้น
และยอมรั บ User Stories ในที ม Agile โดยแนวทาง คื อ
รวบรวมเหตุการณ์สาคัญจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
และความคื บ หน้า ของงานจากที ม ย่อ ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ User
Stories ที่ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และน ามาใช้ใ นการก าหนดแนว
ทางการทางานในวงรอบถัดไป

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ได้มีวตั ถุประสงค์คือ
1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับส่ งเสริ มการคิด
เชิงตรรกะและการคิดอย่างเป็ นระบบโดยใช้เกมมิฟิเคชัน
2) เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่ ง
ประกอบด้วย คุณภาพของแอปพลิเคชัน ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ และการรับรู ้ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน
ผูว้ ิจัยได้กาหนดคาถามในการวิจัยคือ ผูใ้ ช้มีความพึง
พอใจในคุ ณภาพของแอปพลิ เคชันในแต่ ละด้านมี ความ
แตกต่างกันหรื อไม่ และด้านใดแตกต่างกัน
หลังจากนั้นจึงออกแบบขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2) ออกแบบและประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
3) ออกแบบการทางานของระบบ
4) พัฒนาและทดสอบระบบ
5) นาระบบไปทดลองใช้งาน
6) เก็บรวบรวมและสรุ ปผล
การพัฒนาไดอะเกมซึ่ งเป็ นแอปพลิเคชันส่ งเสริ มการ
คิดอย่างเป็ นระบบให้แก่ผใู ้ ช้ ซึ่งผูใ้ ช้ของระบบมีเพียง Actor
เดี ยว คือ ผูเ้ ล่น (Player) และได้มีการกาหนดฟั งก์ชัน การ
ทางานของระบบ ดังนี้
1) สมัครสมาชิก (Register)
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2) เข้าสู่ระบบ (Login)
3) เล่นเกม (Play Game)
- ด่ านตัวแปร (Variable) ประกอบด้วย ด่ านท า
น้ าส้มคั้น ด่านทาอาหารซีเรี ยล ด่านทาสลัดผัก
- ด่านการนาเข้าข้อมูลและการแสดงผล (Input/
Output) ประกอบด้วย ด่านทานาแอปเปิ้ ลคั้น ด่านขนมปั ง
ปิ้ ง ด่านเบคอน
- ด่านการดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ (Operator)
มี 4 ระดับ แต่ละระดับมีโจทย์ปัญหา 5 ข้อ
- ด่านตรรกะ (Logic) มี 4 ระดับ แต่ละระดับมี
โจทย์ปัญหา 5 ข้อ
- ด่ าน ท าง เ ลื อ ก การ ตั ด สิ น ใ จ (Condition)
ประกอบด้วย ด่านชงกาแฟ ด่านทาสเต็ก ด่านทาพาสต้า
4) ตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ช้ (View Profile)
ความต้องการที่ เป็ นฟั ง ก์ชันการท างานหลักของ
ระบบไดอะเกม อธิบายด้วยแผนภาพยูสเคส ดังภาพที่ 1
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั มี 2 ส่ วน คือ ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การพัฒนาไดอะเกมนั้นจะเป็ นการประยุกต์หลักการ
เกมมิ ฟิเคชัน มาสร้ างแอปพลิ เคชัน ที่อยู่รูปแบบเกม โดย
แอปพลิ เ คชัน จะเกี่ ย วข้อ งกับแผนภาพล าดับการทางาน
การคานวณทางคณิ ต ศาสตร์ การเปรี ยบเทียบเชิ งตรรกะ
เพื่อส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้ฝึกฝนทักษะการคิด โดยรู ปแบบของ
เกมเป็ นรู ปแบบของเกมทาอาหาร และด่านต่าง ๆ ที่มีระดับ
ความง่ายยากแตกต่างกัน โดยผูเ้ ล่นจะต้องผ่านด่านระดับ
ง่ายก่อนจึงสามารถเล่นในด่านที่มีระดับยากขึ้น ซึ่งผลลัพธ์
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ไดอะเกมเป็ นเว็บแอปพลิเคชันที่ผูใ้ ช้งานสามารถใช้
เว็ บ เบราเซอร์ เ รี ยกใช้ ง านได้ทัน ที โดยหน้ า แรกของ
เว็บ ไซต์จ ะให้ผูใ้ ช้ท าการสมัค รสมาชิ ก หรื อ เข้าสู่ ระบบ
ด้วยบัญชีผใู ้ ช้งานของ Google หรื อ Facebook
เมื่อทาการเข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก
ให้ผใู ้ ช้งานสามารถเลือกฟังก์ชนั การทางานต่าง ๆ ได้ เช่น
เล่นเกมหรื อดูขอ้ มูลต่าง ๆ ของผูเ้ ล่นได้ในหน้าโปรไฟล์
โดยที่หน้าจอถูกออกแบบให้อยู่ในรู ปแบบของสมุดที่ให้
ผูใ้ ช้สามารถเลือกเล่นเกมแต่ละด่านได้ โดยสมุดแต่ละหน้า
เป็ นหัวข้อหลักที่เปรี ยบเสมือนด่านหลัก และภายในสมุด
หน้านั้นจะมีด่านย่อย โดยตัวอย่างหน้าจอแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1: แผนภาพยูสเคส
ส่ ว นขอบเขตการท างานของระบบในส่ ว นความ
ต้องการที่มิใช่ฟังก์ชนั (Non-functional requirements) ผูว้ ิจยั
ได้กาหนดให้แอปพลิเคชันต้องมีการทางานที่อยูใ่ นรู ปแบบ
เว็บแอปพลิเคชันและรองรับการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ดว้ ย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามผลวิจัย [6] ที่ สรุ ปไว้ว่าผูใ้ ช้มีการ
เรี ยนรู ้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ผลที่
ดี กว่าการใช้งานด้วยอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ นอกจาก
การกาหนดให้แอปพลิเคชันต้องมีการทางานในรู ปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันแล้ว ผูว้ ิจยั ยังกาหนดให้แอปพลิเคชันควรมี
ความใช้งานได้ง่าย (Usability) เพื่อให้ผใู ้ ช้รู้สึกสนุกสนาน

ภาพที่ 2: หน้าจอด่านเกม
ด่านเกมประกอบด้วย ด่านตัวแปร ด่านการนาเข้าข้อมูล
และการแสดงผล ด่ า นทางเลื อ กการตัด สิ น ใจ ด่ า นการ
ดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ และด่านตรรกะ ดังต่อไปนี้
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เกมด่านตัวแปร (Variable) ด่านการนาเข้าข้อมูลและ
การแสดงผล (Input/Output) และด่ า นทางเลื อ กการ
ตัดสิ นใจ (Condition) จะมี รูปแบบหน้าจอที่ คล้ายกัน คื อ
ทางด้านซ้ายเป็ นกล่องเครื่ องมื อสาหรั บสร้ างแผนลาดับ
การทางาน ถัดมาบริ เวณกลางหน้าจอเป็ นพื้นที่สาหรับให้
ผูใ้ ช้ทดลองสร้างแผนภาพลาดับการทางานตามคาแนะนา
ที่ ปรากฏอยู่ด้านขวาบน ซึ่ งผูใ้ ช้จะต้องคิดวิเคราะห์และ
เลือกสัญลักษณ์ของการทางานมาจัดลาดับการทางาน ดัง
ภาพที่ 3
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ป้อนเข้าไปจากผูใ้ ช้ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ผใู ้ ช้เรี ยนรู ้
ว่ า หากขั้น ตอนการท างานที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอาจท าให้
ได้ผ ลลัพ ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี บางด่ า นอาจมี
ขั้น ตอนที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ย ัง คงได้ผ ลลัพ ธ์ ดัง เดิ ม โดย
ตัว อย่ า งด่ า นการปิ้ งขนมปั ง เมื่ อ ผู ้ใ ช้ เ ลื อ กระดับ ไฟที่
ต่างกันจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5: หน้าจอผลลัพธ์การทางานด่านทาขนมปังปิ้ ง
เมื่ อผูเ้ ล่นจัดลาดับขั้นตอนการทางานตามข้อกาหนด
ของด่านแล้ว ระบบจะปลดล็อกรายการความสาเร็ จของผู ้
เล่น ซึ่งในบางด่านมีรายการความสาเร็ จมากกว่า 1 รายการ
ผู ้เ ล่ น จะต้อ งค้น หาวิ ธี ก ารจัด เรี ยงล าดับ การท างานที่
แตกต่างกันเพื่อปลดล็อ กความสาเร็ จที่ซ่อนอยู่ เพื่อให้ผู ้
เล่นเรี ยนรู ้ถึงการกาหนดลาดับขั้นตอนที่แตกต่างกันจะทา
ให้ เ กิ ด ผลการทางานที่ แ ตกต่าง ผูเ้ ล่ น สามารถดู ร ายการ
ความสาเร็ จและข้อมูลของตนเองที่หน้าสมุดหน้าโปรไฟล์
ซึ่ งจะแบ่ ง เป็ นสองส่ ว น ส่ ว นของสมุ ด ด้า นซ้ ายจะเป็ น
ข้อมูลผูเ้ ล่น จานวนรายการความสาเร็ จที่ทาสาเร็ จแล้ว และ
เมนู การเปลี่ ย นภาษา ส่ วนสมุ ด ด้านขวาจะแสดงข้อ มู ล
รายการความสาเร็ จที่ทางาน ด้วยรู ปภาพของอาหารที่ผเู ้ ล่น
ได้เล่นผ่านในแต่ละด่าน ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 3: หน้าจอการจัดลาดับการทางานด่านทาขนมปังปิ้ ง
เมื่อผูใ้ ช้จดั ลาดับการทางานเสร็ จสิ้ น จะต้องทาการกด
ปุ่ มยืนยันการทางาน แล้วส่ วนแสดงผลของเกมจะมี การ
แสดงผลตามขั้น ตอนการท างาน ซึ่ งหากเป็ นการป้ อ น
ข้อมูลเพิ่มจากผูใ้ ช้ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผูใ้ ช้ป้ อ น
ข้อมูลเพิ่ม ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: หน้าจอการจัดลาดับการทางานด่านทาขนมปังปิ้ ง
เมื่ อ ผู ้ใ ช้ ป้ อ นข้อ มู ล เสร็ จ สิ้ น ระบบจะประมวลผล
ขั้นตอนถัดไปจนสิ้ นสุ ดการทางานตามแผนภาพลาดับการ
ท างาน ระบบจะแสดงผลลัพ ธ์ ก ารท างานที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
ผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี ค วามแตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากล าดับ
ขั้น ตอนในแผนภาพการท างานต่ า งกั น หรื อข้ อ มู ล ที่

ภาพที่ 6: หน้าจอแสดงรายการความสาเร็จ

495

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ด่ านการด าเนิ น การทางคณิ ต ศาสตร์ (Operator) และ
ด่านตรรกะ (Logic) ทั้งสองด่านมี 4 ระดับ คือ ง่าย ปาน
กลาง ยาก และแอดวานซ์ โดยทั้งสองด่านมีลกั ษณะการ
เล่นคล้ายกัน คือ ระบบจะแสดงโจทย์ปัญหา และผูเ้ ล่ น
เลือกคาตอบ ซึ่งในโจทย์ปัญหาอาจมีคาตอบที่ถูกต้องเพียง
คาตอบเดี ยว เช่ น ตัวดาเนิ นการใดที่ ทาให้ 2 และ 5 มี ค่า
เท่ากับ 7 ซึ่ งคาตอบมี เพียงคาตอบเดี ยว คือ เครื่ องหมาย
บวก (+) เท่านั้น แต่ในบางโจทย์ปัญหามีคาตอบมากกว่า
หนึ่งคาตอบที่ถูกต้อง เช่น ตัวดาเนินการใดที่ทาให้ 57 และ
100 มีค่าความจริ งเป็ นจริ ง ซึ่งคาตอบเป็ นไปได้ท้งั น้อยกว่า
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ และไม่เท่ากับ สาหรับด่านระดับที่มี
ความยากมากขึ้น โจทย์ปัญหาก็จะมีระดับความยากที่มาก
ขึ้น เช่น การเพิ่มจานวนตัวเลข การเพิ่มเครื่ องหมายวงเล็บ
หรื อผูเ้ ล่นต้องเลือกคาตอบมากกว่า 1 เครื่ องหมายในการ
ตอบปั ญ หา โดยหน้ า จอของด่ า นตั ว ด าเนิ น การทาง
คณิ ตศาสตร์แสดงดังภาพที่ 7
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นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ประโยชน์
(Perceived of Usefulness) และความพึ ง พอใจต่ อ การใช้
งาน ซึ่งลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด มีคาตอบให้เลือก
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
แบบสอบถามที่ ไ ด้ผ่ า นการประเมิ น ความตรงเชิ ง
เนื้ อ หาจากผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 3 ท่ าน โดยใช้ดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of
Item Objective Congruence : IOC) และนาผลการพิจารณา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะข้อคาถามที่มี ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มนักศึกษาจานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขก่ อ น
นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แ ก่ นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 หลักสู ตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 91 คน แบ่งเป็ นเพศชาย
48 คน และเพศหญิง 43 คน
การวิจยั ครั้งนี้ได้ให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานแอปพลิเคชัน
ไดอะเกมเป็ นระยะเวลา 20-30 นาที หลัง จากนั้ นให้
ผูใ้ ช้งานทาการตอบแบบสอบถาม หลังจากเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสร็ จสิ้น ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานระดับความ
คิดเห็นโดยรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน แปล
ประเมิน
(Mean)
มาตรฐาน
ผล
(SD)
ความสามารถ
3.67
1.10
มาก
ในการเรี ยนรู ้
ประสิ ทธิภาพ
3.62
0.95
มาก
ข้อผิดพลาด
2.94
1.20
ปาน
กลาง
ความสวยงาม
3.91
0.92
มาก
น่าดึงดูด
การรับรู ้
3.83
0.91
มาก
ประโยชน์
ความพึงพอใจ
3.82
0.88
มาก

ภาพที่ 7: หน้าจอด่านตรรกะ
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ใช้เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพของแอปพลิเคชันในแต่
ละด้าน ดังนี้
1) ด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ (Learnability)
2) ด้านประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
3) ด้านข้อผิดพลาด (Few errors)
4) ด้านความสวยงาม น่าดึงดูด (Attractiveness)
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จากตารางที่ 1 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้งานแต่ละด้านเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย พบว่า
ระดับความคิดเห็นด้านความสวยงามน่ าดึ งดูด มี ค่าเฉลี่ย
3.91 การรับรู ้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความพึงพอใจของ
ระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.82 ความสามารถในการเรี ยนรู ้
ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านประสิ ทธิ ภาพมีค่าเฉลี่ย 3.62 และ
ข้อผิดพลาดมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ 2.94 เมื่ อพิจารณาความ
คิดเห็นในแต่ละระดับจาแนกตามด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้
ด้ า นประสิ ทธิ ภ าพ ด้ า นสวยงาม น่ า ดึ ง ดู ด การรั บ รู ้
ประโยชน์ และความพึ ง พอใจ อยู่ ร ะดั บ ดี แต่ ด้ า น
ข้อผิดพลาด กลุ่มผูใ้ ช้งานมีความคิดเห็นที่อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยแผนภูมิแสดงความพึงพอใจของกลุ่มผูท้ ดลอง
แสดงดังภาพที่ 8
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ตารางที่ 2: ผลการวัดความความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย
วิธีการครัสคาลและวัลลิส
Chi-Square
321.727
Df
4
Sig.
0.000
จากการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า ChiSquare 321.727 แ ล ะ มี ค่ า Sig. เ ท่ า กั บ 0.000 ท า ใ ห้
สมมุติฐานหลักถูกปฏิเสธ ซึ่ งหมายความว่า คุณภาพของ
แอปพลิเคชันแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
ท าการทดสอบว่ า คุ ณ ภาพด้า นใดบ้า งที่ แ ตกต่ า งกัน ณ
ระดับ นัย ส าคัญ 0.05 โดยใช้ก ารทดสอบด้ว ย Multiple
comparison และมีการปรับค่านัยสาคัญด้วยวิธี Bonferroni
correctionได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบระหว่างด้าน
ด้ าน
Test-Statistic
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ
162.992
ประสิ ทธิภาพ
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ
186.029
ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้
ข้อผิดพลาดและสวยงาม -242.838
น่าดึงดูด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
23.037
ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้
ประสิ ทธิ ภาพและความ
-79.846
สวยงาม น่าดึงดูด
ความสามารถในการ
-56.809
เรี ยนรู ้และความสวยงาม
น่าดึงดูด

ภาพที่ 8: แผนภูมิแสดงความพึงพอใจแต่ละด้านต่อซอฟต์แวร์
จากความพึ ง พอใจการใช้ง านในแต่ ล ะด้า น ผู ้วิ จัย
พิจารณาเฉพาะการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านประสิ ทธิ ภาพ
ด้ า นสวยงาม น่ า ดึ ง ดู ด พบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ
ใกล้เคียงกันและเพื่อตอบคาถามการวิจยั ว่าผูใ้ ช้มีความพึง
พอใจคุณภาพของแอปพลิเคชันในแต่ละด้านแตกต่างกัน
หรื อไม่และด้านใดแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงใช้สถิติ มาช่วยใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล แต่เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้น
ไม่ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บการ แ จ กแ จงแ บ บปกติ ( Normal
Distribution) ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง ใช้วิธีการทดสอบของครั ส
คาลและวัลลิ ส (Kruskal-Wallis test) เพื่อพิสูจน์ว่าผู ้ใ ช้มี
ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ แ ตกต่ า งกัน
หรื อไม่

Sig.
0.000
0.000

0.000
1.000

0.023
0.070

จากตารางที่ 3 พบว่าผลประเมินความพึงพอใจจานวน
2 คู่ที่ไม่มีความแตกต่างกัน คือ 1) ด้านความสามารถใน
ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม ส ว ย ง า ม น่ า ดึ ง ดู ด
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2) ด้านประสิ ทธิ ภาพและด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้
นอกจากนั้ น คู่ ค วามสั ม พัน ธ์ อื่ น ๆ มี ค วามแตกต่ า งกัน
ทั้ง หมด ซึ่ ง เนื่ อ งมาจากผลประเมิ น ด้า นข้อ ผิ ด พลาด มี
ค่ า เฉลี่ ย ที่ ต่ า กว่ า ด้า นอื่ น เป็ นอย่ า งมาก ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล
สะท้อ นกลับ ให้ ผู ้พ ัฒ นาควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
ซอฟต์แวร์ในการกาจัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

[2]

[3]

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
ไดอะเกมเป็ นเว็บแอปพลิ เคชันที่ พฒ
ั นาขึ้น เพื่อช่ วย
ฝึ กฝนการจั ด ล าดั บ ความคิ ด และการคิ ด เชิ ง ตรรกะ
เนื่องจากการฝึ กฝนการคิดอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ผูใ้ ช้มี
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบที่ดียิ่งขึ้น โดยไดอะเกมได้
นาแนวคิดของเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้
บทเรี ยนน่าสนใจ ทาให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานควบคู่ไปกับการ
เรี ยนรู ้ ช่วยในการเสริ มสร้างความเข้าใจและฝึ กฝนทักษะ
การคิดเชิ งตรรกะและการจัดล าดับการคิด ไดอะเกมจะ
แสดงให้ผูใ้ ช้เห็นภาพลาดับการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน
โดยผลประเมินแอปพลิเคชันพบว่า ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้
ง่ า ย ระบบมี ค วามสวยงามน่ า ใช้ ง าน ท าให้ ผู ้ใ ช้ รั บ รู ้
ประโยชน์ ของการคิด อย่างเป็ นระบบ แต่ อ ย่างไรก็ตาม
ระบบไดอะเกมยังคงมีขอ้ ผิดพลาดที่ทาให้ผใู ้ ช้สามารถพบ
เห็นได้ระหว่างการใช้งาน ซึ่ งในอนาคต ระบบควรได้รับ
การปรั บปรุ งด้านข้อผิดพลาดและประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ ง
เพิ่ ม ความสามารถของระบบในการสร้ า งความท้าทาย
ให้แก่ผเู ้ ล่นมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผใู ้ ช้ในการ
ฝึ กฝนกระบวนการคิ ด สาหรั บ งานในอนาคต ผูว้ ิ จัย จะ
ศึกษาหารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยน
รู ปแบบผสมผสาน ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนเมื่อมีการใช้งาน
แอปพลิเคชันที่ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน และแอปพลิเคชัน
สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ผูใ้ ช้เกิ ดแรงบันดาลใจในการ
เรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้นหรื อไม่

[4]
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บทคัดย่อ

Abstract
This research is a presentation of data analysis.
By using machine learning to analyze data
segmentation using K-Means Clustering and predict
results with Decision Tree Method. Implement by
using Python programming language and
RapidMiner Studio software, which uses data
“International Student Performance Assessment
Program (PISA)” year 2018 used in education. The
objective of this research is to organize a cluster of
countries/economic zones participating in the PISA
International Student Performance Assessment
Program and to create a cluster prediction model
based on economic data.
The results showed that the countries/economic
zones can be divided into 2 groups: high performer
groups consisting of 43 countries/economic zones or
55.8 percent and low performing groups consisting
of 34 countries/economic zones or 44.2 percent and
then clustered together with the analysis of
economic data. To create a model that predicts
which countries/economic zones with data based on
economic variables used in this research will belong
to the performer group. The model is found to have
90% accuracy.
Keywords: Machine Learning, K-Means Clustering,
Decision Tree, PISA 2018

งานวิจัยชิ ้นนีเ้ ป็ นการนาเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูล โดย
ใช้ แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ในการวิเคราะห์
การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี K-Means Clustering และ
ทานายผลด้ วยวิธี Decision Tree โดยใช้ โปรแกรมภาษา
ไพธอน (Python programming language) และโปรแกรม
RapidMiner Studio ซึ่ ง น าข้ อ มู ล “โปรแกรมประเมิ น
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล (PISA)” ปี 2018 มา
ใช้ ในการศึกษา โดยงานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดคลัส
เตอร์ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้ าร่ วมโปรแกรมประเมิ น
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล (PISA) และเพื่อสร้ าง
แบบจาลองทานายคลัสเตอร์ จากข้ อมูลทางเศรษฐกิจ
ผลการวิจัยพบว่ าสามารถแบ่ งประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ออกเป็ นคลั สเตอร์ ได้ 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ที่ มี ค ะแนนมาก
เรี ยกว่ า High performer ประกอบด้ วย 43 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิ จ หรื อร้ อยละ 55.8 และกลุ่ม ที่ มี ค ะแนนน้ อ ย
เรี ย กว่ า Low performer ประกอบด้ วย 34 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิ จ หรื อร้ อยละ 44.2 แล้ ว น าคลั ส เตอร์ ที่ ไ ด้ ม า
วิ เ คราะห์ ร่ วมกั บ ข้ อมู ล เชิ งเศรษฐกิ จ เพื่ อสร้ าง
แบบจาลองทานายผลว่ าประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีข้อมูล
ตามตั ว แปรเศรษฐกิ จ ที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย นี ้จ ะอยู่ ใ นกลุ่ม
performer ใด โดยพบว่ า แบบจ าลองนี ้มี ค วามแม่ น ย า
90%
ค าส าคั ญ : แมชชี น เลิ ร์ น นิ่ ง การแบ่ ง คลัส เตอร์ ต้น ไม้
ตั ด สิ นใจ โปรแกรมประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ยน
มาตรฐานสากล 2018

1. บทนา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ ยวกับการประมวลผล
ข้อมูลในปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นตามเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้น เทคนิควิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแมชชีนเลิร์น
นิ่ ง (Machine Learning) เป็ นเทคโนโลยี ห นึ่ งของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่เน้นการสอน
อัลกอริ ทึมให้เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจ และตัดสิ นใจด้วย
ตัวเอง จากข้อมูลที่ป้อนให้ ในงานวิจยั ชิ้นนี้ใช้อลั กอริ ทึม
K-Means Clustering ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้แบบไม่มีผูส
้ อน
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(Unsupervised Learning) และใช้อลั กอริ ทึม Decision
Tree เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู ้ แ บ บ มี ผู ้ ส อ น (Supervised
Learning) อั ล กอริ ทึ ม เหล่ า นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการ
วิเคราะห์ดว้ ยแมชชีนเลิร์นนิ่ง
PISA เป็ นชื่ อย่อของ Programme for International
Student Assessment ซึ่ ง เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล ริ เริ่ มโดยองค์การเพื่อ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation

NCCIT2020

สมรรถนะของตน และสามารถต่อยอดโดยนาผลที่ได้ใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะ
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น หรื อสร้ า งความเท่ า เที ย มกั น ทาง
การศึกษาในระดับสากล นอกจากนี้ยงั ศึกษาเกี่ยวกับการ
สร้างแบบจาลองทานายผลว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มี
ข้อมูลตามตัวแปรเศรษฐกิ จที่ใช้ในงานวิจยั นี้ จะอยู่ใน
กลุ่ ม performer ใด เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางหนึ่ งในการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ/เขตเศรษฐกิ จ ของตนสู่
ระดับสากล

for the Economic Cooperation and Development

หรื อ OECD) มี วตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นคุณภาพของ
ระบบการศึกษาในการเตรี ยมความพร้อมให้ประชากรมี
ศัก ยภาพหรื อความสามารถพื้ น ฐานที่ จ าเป็ นต่ อ การ
ดารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง [1]
องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินว่า เด็กอายุ 15 ปี ทัว่ โลก ที่
เป็ นเด็กที่ สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับ มีความพร้อมที่จะ
อยูร่ ่ วมในสังคมเพียงใด โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาทัว่
โลก จะช่วยกันสร้างวิธีทดสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการวัดผลใน 3
วิ ช าหลั ก ได้ แ ก่ การอ่ า น (Reading) คณิ ตศาสตร์
(Mathematics) และวิ ท ยาศาสตร์ (Science) ซึ่ งการ
ประเมิ น ของ PISA เน้ น การประเมิ น สมรรถนะของ
นักเรี ย นเกี่ ย วกับ การใช้ค วามรู ้ แ ละทักษะในชี วิต จริ ง
มากกว่าการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรในโรงเรี ยน หรื อเรี ยกว่า
ความฉลาดรู ้ (Literacy) ซึ่ งความฉลาดรู ้ในด้านการอ่าน
คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น
ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และเป็ นสิ่ ง ที่ ป ระชากร
จาเป็ นต้องมี เพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ การจัดการทดสอบนี้ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ 3 ปี และมีการสับเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นในการทดสอบ
ใน 3 วิชาหลัก ในปี 2018 จะมุ่งเน้นความฉลาดรู ้ ด้าน
การอ่าน มากกว่าด้านอื่น ๆ
สาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ จะเป็ นการใช้แมชชี นเลิร์นนิ่ ง
ในการวิเคราะห์แบ่งคลัสเตอร์ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่
เ ข้ า ร่ วม โปร แกร มปร ะเมิ นสมร รถนะนั ก เรี ยน
มาตรฐานสากล (PISA) ขององค์การเพื่อความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา (OECD) ที่ จัด ขึ้ น ในปี
2018 ท าให้ ป ระเทศ/เขตเศรษฐกิ จ ทราบถึ ง ระดั บ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
[2] เ ป็ น อั ล ก อ ริ ทึ ม ที่
เกี่ ย วกับ การจัด คลัสเตอร์ ข้อ มู ล ที่ มี กระบวนการเพื่ อ
แบ่งกลุ่มหรื อจัดกลุ่มข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายกันมาก
ที่สุดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ข้อมูลที่แตกต่างกันจะถูกจัด
ให้อยู่คนละกลุ่มกัน โดยแต่ละกลุ่มจะเรี ยกว่าคลัสเตอร์
(Cluster) [3] โดยมี กระบวนการดังนี้ 1) เลื อกข้อมูล di
สาหรับวัดระยะห่ างกับค่า K เริ่ มต้นทุกค่า 2) กาหนดชุด
ข้อมูล di ให้กับ K ที่ ใกล้ที่สุด และปรั บค่า K ใหม่ ให้
เป็ นค่ า กลางของกลุ่ ม ข้อ มู ล และหยุ ด เมื่ อ ค่ า K ไม่
เปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ การวัด ระยะห่ า งระหว่ า งข้ อ มู ล
สามารถใช้วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ได้ เช่ น Euclidean, Person
Correlation, Superman Rank Correlation เป็ นต้น
2.2 Decision Tree [2][4] เป็ นอัลกอริ ทึมที่ใช้ในการ
สร้างโมเดลเพื่อทานาย โดยอัลกอริ ทึมจะเรี ยนรู ้โดยการ
จาแนกประเภท (Classification) ข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม ๆ
โดยใช้คุณลักษณะ (Attribute) ข้อมูล Decision Tree ที่
ได้จากการเรี ยนรู ้จะทาให้ทราบว่าคุณลักษณะใดเป็ นตัว
กาหนดการจาแนกประเภท และคุณลักษณะแต่ละตัวมี
ความสาคัญมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร
2. 1 K- Means Clustering

3. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั ด้านวิทยาการข้อมูล (Data
Science) โดยเก็บรวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) จากองค์การเพื่อความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ และ
ก า ร พั ฒ น า ( Organisation for the Economic
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หรื อ OECD) ที่ เ ก็ บ
ข้อมูลประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่ วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2018 มี
นักเรี ยนเข้าร่ วมการประเมินประมาณ 600,000 คน ซึ่ ง
เป็ นตัวแทนของนักเรี ยนอายุ 15 ปี จานวนประมาณ 32
ล้านคนทัว่ โลก จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ แ มชชี น เลิ ร์ น นิ่ ง โดยใช้
อั ล กอริ ทึ ม K-Means Clustering ในการแบ่ ง กลุ่ ม
ประเทศ/เขตเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้า ร่ ว มโปรแกรมประเมิ น
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากลในปี 2018 จากข้อมูล
คะแนนการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และใช้
อัล กอริ ทึ ม Decision Tree เพื่ อ สร้ า งแบบจ าลองท า
นายคลัสเตอร์ จากข้อมูลทางเศรษฐกิจ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ภาษาไพธอน
( Python Programming Language) ใ น ชุ ด ข อ ง
Anaconda 2019.03 (64 bit), RapidMiner Studio เวอร์
ชั่ น 9.4 และ Microsoft Excel ใน Microsoft Office
Professional Plus 2016 ซอฟต์แ วร์ ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารที่
ใช้ คือ Windows 10 Pro
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30% ของข้อมูลทั้งหมด

ตามลาดับ โดย Training data
ใช้ ส าหรั บ สร้ า งแบบจ าลอง Decision Tree ส่ วน
Testing data ใช้สาหรับวัดความแม่นยาของแบบจาลอง
ในงานวิจยั นี้จะพิจารณาจากค่า Accuracy

Cooperation and Development

5. ผลการวิจัย
5.1 ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ในที่ น้ ี

คื อ ข้อ มู ล
คะแนนสอบของแต่ ล ะประเทศที่ เ ข้า ร่ ว มโปรแกรม
ประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ยนมาตรฐานสากล ได้แ ก่
คะแนนการอ่าน (Reading Score) คะแนนคณิ ตศาสตร์
(Mathematics Score) แ ล ะ ค ะ แ น น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
(Science Score) ในปี 2018 ดังนี้ [5]
ตารางที่ 1: ข้อมูลคะแนนสอบของแต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ที่เข้าร่ วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล
เรี ยงลาดับตามคะแนนการอ่านสูงสุดไปต่าสุด (แสดง 10 ประเทศ
แรกที่มีคะแนนการอ่านสูงสุด)
ลาดับ ประเทศ/เขต คะแนน
คะแนน
คะแนน
ที่
เศรษฐกิจ
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล

คะแนนสอบของแต่ ล ะ
ประเทศ/เขตเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้า ร่ ว มโปรแกรมประเมิ น
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล ปี 2018
4.2 วิเคราะห์ขอ
้ มูล
- Visualization โดยการสร้ า ง Plot ซึ่ งเป็ นกราฟ
แสดงข้อมูลในรู ปต่าง ๆ คานวณหาค่าต่าง ๆ แสดงในรู ป
ตาราง และสร้าง 3D Map นาเสนอข้อมูลในรู ปแผนที่
- จัดแบ่งคลัสเตอร์ ประเทศสมาชิ กขององค์การเพื่อ
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา ที่ เ ข้า ร่ วม
โปรแกรมประเมิ นสมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล
โดยใช้ K-Means Clustering
- สร้างแบบจาลองทานายคลัสเตอร์ โดยใช้ Decision
Tree ในงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ จะใช้ต ัว แปรท านาย จากข้อ มู ล
เศรษฐกิจ ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน
คือ Training data และ Testing data ออกเป็ น 70% และ

1

China

555

591

590

2

Singapore

549

569

551

3

Macau

525

558

544

4

Hong Kong

524

551

517

5

Estonia

523

523

530

6

Canada

520

512

518

7

Finland

520

507

522

8

Ireland

518

500

496

9

South Korea

514

526

519

Poland

512

516

511

10

ตารางที่ 2: แสดงข้อมูลคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
วิชา
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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คะแนน
การอ่าน

คะแนน
คณิตศาสตร์

คะแนน
วิทยาศาสตร์

555

591

590

340

325

336

453.08

458.34

457.61

53.114

56.702

52.148
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1) จ านวนคลัส เตอร์ ที่ เ หมาะสม

ในงานวิ จัย นี้ จะ
พิ จ ารณาจากกราฟความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างจ านวนคลัส
เ ต อ ร์ กั บ ค่ า Total Within- cluster Sum of Square
(WSS) ที่ น้ อ ยที่ สุ ดเท่ า ที่ เ ป็ นไปได้ ด้ ว ยวิ ธี Elbow
method

ภาพที่ 2: แสดงจานวนคลัสเตอร์กบั ค่า Total Within-cluster Sum
of Square

ภาพที่ 1: แสดงข้อมูลคะแนนวิชาต่าง ๆ จาแนกตามประเทศ/เขต

จากภาพที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จ านวนคลัส เตอร์ ที่
เหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้ คือ 2
2) การวิ เ คราะห์ K-Means Clustering เพื่ อ จัด คลัส
เตอร์ ประเทศสมาชิ กขององค์การเพื่อความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิ จและการพัฒนา ที่ เข้าร่ วมโปรแกรมประเมิ น
สมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล จานวน 2 คลัสเตอร์
ได้ผลดังนี้

เศรษฐกิจ เรี ยงลาดับตามคะแนนการอ่านสูงสุดไปต่าสุด

จากตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1 เป็ นการแสดงข้อมู ล
คะแนนสอบของแต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่ วม
โปรแกรมประเมิ นสมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล
เรี ย งล าดับ ตามคะแนนการอ่ านสู งสุ ด ไปต่ าสุ ด พบว่ า
นักเรี ยนจากประเทศจีน มีคะแนนสอบทั้งสามวิชา ได้แก่
คะแนนการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สู งที่สุด
ในขณะที่สิงคโปร และมาเก๊า มีคะแนนสอบทั้งสามวิชา
สู ง สุ ด เป็ นอัน ดับ 2 และอัน ดับ ที่ 3 ตามล าดับ ส่ ว น
ประเทศที่มีคะแนนสอบทั้งสามวิชาต่ าสุ ด คือประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ และสาธารณรั ฐโดมินิกนั คะแนนเฉลี่ย ของ
ทุ ก ประเทศ/เขตเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้า ร่ ว มของวิ ช าการอ่ าน
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คือ 453.08, 458.34 และ
457.61 ตามลาดับ
5.2 การวิเคราะห์ K-Means Clustering [6] ใช้สาหรับ
การจัดคลัสเตอร์ ประเทศสมาชิ กขององค์การเพื่อความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่เข้าร่ วมโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล ในงานวิจยั นี้
จะมี 2 ขั้นตอน คือ 1) เลือกจานวนคลัสเตอร์ที่เหมาะสม
และ 2) จัดคลัสเตอร์ให้กบั ข้อมูล

ภาพที่ 3: ข้อมูลคะแนนของแต่ละรายวิชา ของแต่ละประเทศ/
เขตเศรษฐกิจ แยกสีตามคลัสเตอร์
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กลุ่ ม ที่ มี ค ะแนนมาก อาจเรี ยกว่ า High performer
ในขณะที่ คลัสเตอร์ ที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ มีคะแนนน้อย อาจ
เรี ยกว่า Low performer
5. 3 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ Decision Tree เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบจาลองทานายคลัสเตอร์ ในงานวิจัยนี้ จะศึ กษาตัว
แปรอิสระหรื อตัวทานาย จากข้อมูลเศรษฐกิจของ World
Bank [7][8] ได้แ ก่ GDP คื อ จี ดี พี (เป็ น US$ ปั จ จุ บน
ั )
หน่วยเป็ นพันล้านเหรี ยญสหรัฐ GDP_growth คืออัตรา
การเติบโตของจีดีพี (% ต่อปี ) Inflation คือตัวหักลดจีดี
พีของเงินเฟ้ อ (% ต่อปี ) Agriculture คือมูลค่าเพิ่มของ
การเกษตร (คิดเป็ น % ของจีดีพี) Industry คือมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรม (คิดเป็ น % ของจีดีพี) Exports คือการ
ส่ งออกสิ นค้าและบริ การ (คิดเป็ น % ของจีดีพี) Imports
คื อ การน าเข้าสิ นค้าและบริ การ (คิ ด เป็ น % ของจี ดีพี)
Gross_capital คือการสะสมทุนเบื้องต้น (คิดเป็ น % ของ
จีดีพี) Revenue คือรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (คิดเป็ น %
ของจีดีพี) Net_lending คือดุลการให้กูย้ ืมสุ ทธิ /การกูย้ ืม
สุ ทธิ (คิดเป็ น % ของจีดีพี)
ตัวแปร label หรื อตัวแปรตาม ในที่น้ ีคือคลัสเตอร์ ซึ่ง
เป็ นตัวแปร dichotomous variable มี 2 ค่า คือ คลัสเตอร์
ที่ 1 กับคลัสเตอร์ที่ 2 ได้มาจากการวิเคราะห์ในข้อ 5.2 ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้ จะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ Training
data และ Testing data ออกเป็ น 70% และ 30% ของ
ข้อมูลทั้งหมด ตามลาดับ โดย Training data ใช้สาหรับ
สร้างแบบจาลอง Decision Tree ส่วน Testing data ใช้
สาหรับวัดความแม่นยาของแบบจาลอง ผลที่ได้เป็ นดังนี้

ภาพที่ 4: แสดงคลัสเตอร์ของแต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในรู ป
แผนที่

ตารางที่ 3: ค่า Centroid ของคะแนนรายวิชาในโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล (PISA 2018) แยก
ตามคลัสเตอร์
คลัส
เตอ
ร์ที่

ค่า Centroid
การอ่าน

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

1

494.256

501.163

497.326

2

401.0

404.176

407.382

ชื่อคลัส
เตอร์
ภาษาไท
ย
กลุ่มที่มี
คะแนน
มาก
กลุ่มที่มี
คะแนน
น้อย

ชื่อคลัส
เตอร์
ภาษาอังกฤ
ษ
High
performer

Low
performer

ตารางที่ 4: ข้อมูลจานวนประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และช่วงคะแนน
แยกตามคลัสเตอร์
คลัส
เตอร์
ที่

จานวน
ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ

ร้อยละ

การ
อ่าน

1

43

55.8%

2

34

44.2%

448555
340452

ช่วงคะแนน
คณิต
วิทยา
ศาสตร์
ศาสตร์
472591
353417
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457590
357444

จากตารางที่ 3-4 และภาพที่ 3-4 แสดงข้อมูลของแต่
ละประเทศ/เขตเศรษฐกิ จ จาแนกตามคลัสเตอร์ ได้แก่
รายชื่ อ ประเทศ ค่ า Centroid ค่ าช่ วงคะแนนของแต่ละ
รายวิชา โดยจานวนประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่อยู่ในคลัส
เตอร์ที่ 1 มี 43 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 55.8
ส่ วนคลัสเตอร์ ที่ 2 มี 34 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ คิดเป็ น
ร้อยละ 44.2 นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าคลัสเตอร์ที่ 1 เป็ น

ภาพที่ 5: แบบจาลอง Decision Tree เพื่อใช้ในการทานาย
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ได้ค่ า Accuracy เท่ ากับ 90% หมายถึ ง การท านาย
ด้ว ย Decision Tree ตามภาพที่ 5 จะให้ ค วามแม่ น ย า

NCCIT2020

มาก เช่น ประเทศจีน ฟิ นแลนด์ และเกาหลีใต้ ส่ วนคลัส
เตอร์ที่ 2 เป็ นกลุ่มที่มีคะแนนน้อย เช่น ประเทศไทย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ สอดคล้องกับผลการประเมินของ OECD ได้
แบ่งระดับความสามารถของนักเรี ยนในแต่ละด้านเป็ น 6
ระดับ ในด้านการอ่าน ค่าเฉลี่ย OECD มีนักเรี ยน 77%
ที่ มี ค วามสามารถด้า นการอ่ า นตั้ง แต่ ร ะดับ 2 ขึ้ น ไป
ประเทศ/เขตเศรษฐกิ จที่ มีคะแนนสู งอย่างจีนสี่ มณฑล
แคนาดา เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ ฮ่องกง ไอร์ แลนด์ มาเก๊า
โปแลนด์ และสิ ง คโปร์ มี นัก เรี ย นมากกว่ า 85% ที่ มี
ความสามารถตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป [9][10]
นอกจากนี้ ผลการศึกษาในการจัดคลัสเตอร์ กลุ่ มที่ มี
คะแนนมาก สอดคล้องกับ The Economist [11] ที่ได้จดั
อัน ดับ ประเทศเศรษฐกิ จ 10 อัน ดับ แรกที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
คะแนนสู ง ได้แก่ ฟิ นแลนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ นิวซี แลนด์
สวี เ ดน แคนนาดา เนเธอร์ แ ลนด์ เยอรมัน สิ ง คโปร์
ฝรั่งเศส และอังกฤษ

90%

ผลการทานายว่าเป็ นคลัสเตอร์ที่ 1 สามารถแปลงเป็ น
กฎได้ 4 กฎ ดังนี้
กฎข้อ ที่ 1: ถ้า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของการเกษตร > 3.500%
ของจีดีพี และรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน > 29.050% ของ
จีดีพี และการสะสมทุนเบื้องต้น > 22.500% ของจีดีพี
กฎข้อ ที่ 2: ถ้า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของการเกษตร > 3.500%
ของจีดีพี และรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน > 29.050% ของ
จี ดีพี และการสะสมทุนเบื้ องต้น  22.500% ของจี ดีพี
และจีดีพี > 97.980 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
กฎข้อ ที่ 3: ถ้า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของการเกษตร  3.500%
ของจีดีพี และตัวหักลดจีดีพีของเงินเฟ้อ  4.750% ต่อปี
กฎข้อ ที่ 4: ถ้า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของการเกษตร  3.500%
ของจีดีพี และตัวหักลดจีดีพีของเงินเฟ้อ > 4.750% ต่อปี
และรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน > 27.150% ของจีดีพี

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย
การสร้ า งโมเดลในการพยากรณ์ ยัง สามารถ
เลื อ กใช้ อ ัล กอริ ทึ ม อื่ น ๆ ของแมชชี น เลิ ร์ น นิ่ ง เช่ น
Artificial Neural Network, Regression Analysis,
Fuzzy Logics เป็ นต้น
7.2 จากงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ พบว่ า ประเทศไทยถู ก จัด อยู่
ในคลัสเตอร์ ที่ 2 อยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนน้อย ซึ่ งประเทศ
ไทยจาเป็ นต้องยกระดับสมรรถนะของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
หรื อสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในระดับสากล
สามารถนาไปสู่การศึกษาวิจยั ในอนาคตได้
7.3 สามารถศึ ก ษาในข้อ มู ล อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลด้านการแข่งขันภายใน
และต่ า งประเทศ ตลาดแรงงาน ระบบการเงิ น การ
เปลี่ ย นแปลงธุ ร กิ จ หรื อ ความสามารถด้านนวัตกรรม
เป็ นต้น

ผลการทานายว่าเป็ นคลัสเตอร์ที่ 2 สามารถแปลงเป็ น
กฎได้ 3 กฎ ดังนี้
กฎข้อ ที่ 1: ถ้า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของการเกษตร > 3.500%
ของจีดีพี และรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  29.050% ของ
จีดีพี
กฎข้อ ที่ 2: ถ้า มู ล ค่ า เพิ่ ม ของการเกษตร > 3.500%
ของจีดีพี และรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน > 29.050% ของ
จี ดีพี และการสะสมทุ นเบื้ องต้น  22.500% ของจี ดีพี
และจีดีพี  97.980 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
กฎข้อที่ 3: ถ้ามูลค่าเพิ่มของการเกษตร  3.500%
ของจีดีพี และตัวหักลดจีดีพีของเงินเฟ้อ > 4.750% ต่อปี
แล้ว และรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  27.150% ของจีดีพี

7.1

6. อภิปรายผล
การจัด คลัส เตอร์ ป ระเทศ/เขตเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้าร่ วม
โปรแกรมประเมิ นสมรรถนะนักเรี ยนมาตรฐานสากล
ในงานวิ จัย นี้ ได้จัด คลัส เตอร์ ป ระเทศ/เขตเศรษฐกิ จ
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยคลัสเตอร์ ที่ 1 เป็ นกลุ่มที่มีคะแนน
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การจาลองการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคโนโลยีความจริงเสมือน
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บทคัดย่อ

English speaking skills in simulation situations for

งานวิ จัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาเกมการสนทนา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ การรู้ จาเสี ยงพูดและความจริ งเสมือน
ซึ่ งสามารถที่จะช่ วยในการฝึ กพูดสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ จ าลอง เพื่ อ ให้ เกิ ดความมั่ นใจและสามารถ
นาไปใช้ ในชี วิตประจาวันได้ การพัฒนางานวิจัยนีไ้ ด้ นา
เทคโนโลยีความจริ งเสมือนมาใช้ เพื่อสร้ างประสบการณ์
สมจริ งผ่ านทางอุปกรณ์ HTC Vive และใช้ เทคนิคการรู้ จา
เสี ยงพูด ในการแปลงจากเสี ยงพูดมาเป็ นข้ อความและเช็ค
ความถูกต้ องของประโยค นอกจากนีผ้ ้ ูเล่ นยังสามารถมี
ปฏิ สัมพันธ์ กับตัวละครในฉากได้ เนื ้อหาของสื่ อพัฒนา
ตามรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษระดั บ มั ธ ยมต้ น เกี่ ย วกั บ การ
สื่ อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่ งประกอบไปด้ วย 6 สถานการณ์
ได้ แก่ การทักทาย การนัดหมาย การให้ ความช่ วยเหลือกับ
คนอื่ น การสั่ งอาหารในร้ านอาหาร การซื ้อขายในตลาด
และการบอกเส้ นทางให้ กั บ คนต่ า งชาติ ซึ่ งในแต่ ล ะ
สถานการณ์ จะมีบทสนทนาให้ เลือกตอบโดยการพูดผ่ าน
ไมโครโฟน และมีภารกิจให้ ผ้ ูเล่ นสามารถมีปฏิ สัมพันธ์ กับ
ตัวละครในฉากได้ ในการสร้ างโมเดล 3 มิติใช้ โปรแกรม
Maya การพัฒนาเกมใช้ โปรแกรม Unity เขียนสคริ ปต์ ด้วย
ภาษา C# ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่ าเกม
ที่พัฒนาขึน้ นีม้ ีระดับความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.51, SD = 0.61)
คาสาคัญ: ความจริ งเสมือน การรู ้จาเสี ยงพูด
การสนทนาภาษาอังกฤษ สื่ อการเรี ยนรู ้

confidence building and using English in daily life.
Virtual reality technology was used for making
realistic experience via HTC Vive devices, speech
recognition technique was used for speech to text and
check the correction of sentences. Furthermore, the
player can be had interactions with characters in each
scene. The content of this game was developed based
on

secondary

school

English

courses

about

communication in daily life which consists of 6
situations: greeting simulates, make an appointment,
helping each other, ordering at the restaurant, trading
at the market and giving directions. Each situation
will be had the choice of conversation that the player
can choose by speaking in microphone and the
mission that the player can interact with characters in
the scene. Maya was used for 3D modeling and Unity
was used for game development with C#. The results
of player satisfaction evaluation show that the
satisfaction level was very good (𝑥̅ = 4.51, SD = 0.61).
Keywords: Virtual Reality, Speech Recognition,
English Conversation, Learning Media.

1. บทนา
ในปั จจุบนั นี้การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนยัง
ขาดโอกาสในการฝึ กฝนสนทนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
หรื อเกิ ดความเบื่อหน่ ายในการจัดการเรี ยนรู ปแบบเก่าที่
เน้นโครงสร้างทางภาษามากกว่าการฝึ กพูด หรื อ ใช้สื่อการ
สอนประเภทวิดีโอมากกว่าการนาไปประยุกต์ใช้ ทาให้
ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจกระบวนการพูด ไม่มีปฏิ สัมพันธ์ใ นชั้น

Abstract
The purpose of this research is to develop an
English conversation game using speech recognition
and virtual reality which can help players to practice
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เรี ยน ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่สามารถนาเรื่ องที่เรี ยน
ไปประยุกต์ใช้ในการพูดสื่ อสาร และเกิดความเขินอายใน
การสื่ อ สารหรื อสนทนาภาษาอัง กฤษกับ ชาวต่ า งชาติ
เนื่ อ งจากผู ้เ รี ย นไม่ ไ ด้อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้อ มที่ มี ก ารใช้
ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ท าให้ ก ารเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบนั ยากต่อการเรี ยนรู ้
แนวคิดในการสร้ างสภาพแวดล้อมเสมื อนเพื่อสร้ าง
บรรยากาศในการสนทนากับชาวต่างชาติ น้ นั สามารถใช้
เทคโนโลยี ความจริ งเสมือน (VR: Virtual Reality) ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กส์ ใ นการจ าลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง โดยผูใ้ ช้จะต้องสวมแว่น VR
ซึ่ งจะทาให้มองภาพได้แบบ 360 องศา และให้ภาพแบบ
สามมิติ ทาให้ผใู ้ ช้ได้รับบรรยากาศเสมือนจริ งมากกว่าการ
ดูภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยทัว่ ไป
ผูว้ ิจยั จึงได้แนวคิดในการทาเกมเกี่ยวกับการสนทนา
ภาษาอังกฤษโดยสร้างเหตุการณ์จาลองในรู ปแบบของ VR
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริ ง ที่จะต้องพบ
เจอชาวต่างชาติในสถานที่ต่างๆ และมีการสนทนาตอบโต้
กัน เป็ นภาษาอัง กฤษด้ว ยเสี ย งของผู ้เ รี ย นเอง ซึ่ งจะใช้
เทคโนโลยี ก ารรู ้ จ าเสี ย งพู ด (Speech Recognition) โดย
รู ปแบบของเกมที่พฒั นาขึ้นนี้จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้คุน้ เคยกับ
การมีปฏิสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ ช่วยลดความประหม่าเมื่อ
ต้ อ งสนทนากั บ ชาวต่ า งชาติ ใ นสถานการณ์ จ ริ งได้
นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบอื่นๆ
นอกจากการสนทนาด้วยเสี ย งได้ เช่ น หยิ บ จับของด้วย
อุปกรณ์ควบคุม ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความน่ าสนใจในการเล่น
มากยิ่งขึ้น
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การมองภาพตามธรรมชาติของมนุ ษย์ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์ได้
โดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมที่มือ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู ้สึก
สมจริ ง มากกว่ า การใช้เ มาส์ ห รื อ คี ย ์บ อร์ ด ตามปกติ ใน
ปั จจุบนั มีแพลตฟอร์ มที่ใช้เทคโนโลยีน้ ีหลายแพลตฟอร์ม
เช่ น Oculus VR, Steam VR, Google VR, PlayStation VR
ฯลฯ และมี แอปพลิ เคชันทางด้าน VR ที่ ใช้ในด้านความ
บันเทิง สื่ อการเรี ยนรู ้ การจาลองสถานการณ์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการฝึ กอบรมอีกด้วย มีงานวิจยั
หลายงานที่ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR เข้ากับการ
เรี ยนการสอน ดังนี้
ณัฏฐ์ ดิษเจริ ญ และคณะ [2] ได้พฒั นาห้องเรี ยนเสมือน
เพื่อเรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน ซึ่ ง
ทาให้ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสประสบการณ์ เ สมื อนอยู่ในระบบ
สุ ริยะจริ ง ห้องเรี ยนระบบสุ ริยะเสมือนจริ งนี้ ประกอบด้วย
โมเดลและแอนิ เ มชัน สามมิ ติ ข องดวงอาทิ ต ย์ และดาว
เคราะห์ 8 ดวง ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ โดยการ
สุ่ ม ตัวอย่างแบบบัง เอิ ญ จ านวน 32 คน พบว่ า ผูเ้ รี ย นมี
ความรู ้หลังเรี ยนเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อ
ห้องเรี ยนระบบสุ ริยะเสมือนจริ งนี้ มีค่าเท่ากับ 4.52 (จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ซึ่งสรุ ปได้ว่า คุณภาพโดยรวมของระบบ
อยู่ในระดับดีมาก ระบบช่ วยส่ งเสริ มและเติมเต็มความรู ้
เกี่ยวกับระบบสุ ริยะและดาราศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี
Juan Guo et al. [3] ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ภาษาที่สองโดย
ใช้ความจริ งเสมือนและปั ญญาประดิษฐ์ ซึ่ งในงานวิจยั นี้
สามารถทาให้เห็นบรรยากาศ 360 องศา เสี ยง ภาพ ประโยค
ภาษาอังกฤษ และผสมผสานปั ญญาประดิษฐ์ เช่นการรู ้ จา
เสี ยงพูดอัตโนมัติ ซึ่ งสามารถประเมิ นผลการฟั งและพูด
และช่วยพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนมากยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถ
สื่ อสารด้วยเสี ยงของผูเ้ รี ยนเองได้โดยจะมีตวั อักขระแสดง
ให้ เ ห็ น ผู ้เ รี ย นสามารถเพิ่ ม ระดับ ความช านาญได้เ มื่ อ
ผู ้ เ รี ยนท าภารกิ จ นั้ นส าเร็ จ และสามารถเรี ยนรู ้ ใ น
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ต่อไปได้ ซึ่ งผลจากการทดลองพบว่า
มี ความผิดพลาดในเรื่ องของการรู ้จาเสี ยงพูด ที่ มีคาหรื อ
ประโยคที่ไม่ถูกต้องเป็ นจานวนมากเมื่ อผูเ้ รี ยนพูดภาษา
นั้นๆ อย่างรวดเร็ ว

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
ความจริ งเสมื อ น ( Virtual Reality: VR) [1] เป็ น
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กส์ ใ นการสร้ า ง
สภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ ง โดยผู ้ใ ช้ ง านจะต้ อ งสวม
อุปกรณ์ครอบศีรษะซึ่ งจะทาให้ผูใ้ ช้มองเห็นภาพ 3 มิติที่
สามารถรับรู ้ระยะความลึกของวัตถุต่างๆ และยังสามารถ
มองภาพได้โดยรอบ 360 องศา โดยการขยับศีรษะเพื่อปรับ
มุมมองของภาพ ซึ่ งการมองในลักษณะนี้ จะใกล้เคียงกับ
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Bi-Wen et al. [4] ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการใช้
เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ นด้า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวโดยใช้วิศกรรมรวมเป็ นฐานองค์ความรู ้ เพื่อฝึ ก
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว ขั้นตอนที่สาคัญของ
ระบบ คือ 1) นากราฟมาสร้างเป็ นฉากตามที่ตอ้ งการ 2) จัด
วางองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในฉาก 3) กาหนดการเชื่อมต่อ
ระหว่างองค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้อง 4) ตรวจสอบความถู ก
ต้อ งของเนื้ อ หา เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ เนื้ อ หา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โครงสร้างข้อมูลตามองค์
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมในการสร้างแผนที่เส้นทาง และแอป
พลิเคชัน Holo Builder ในการสร้างสถานการณ์ที่เป็ นภาพ
แบบพาโนรามาให้มองได้ 360 องศา และสร้ างตัวละคร
เสมื อ นจริ งในการสนทนา ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้เ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ คาศัพท์ระดับสู งได้ และมี ระดับความพึง
พอใจระดับดีมาก ทาให้มีประสิ ทธิผลในการนาเทคโนโลยี
ความจริ งเสมือนมาใช้ในการศึกษา
จากงานวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการนาเทคโนโลยี
VR มาใช้เพื่อสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความสมจริ งและน่ าสนใจ แต่ยงั ไม่ได้มีนาเสี ยงพูดของผู ้
เล่ น มาใช้ เ พื่ อ จ าลองการสนทนาภาษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่จะช่วยเพิ่มทักษะในการฟัง การ
พูด และยังได้รับประสบการณ์เสมือนจริ งด้วยเทคโนโลยี
VR ที่ช่วยทาให้ผูเ้ ล่นเกิดความต้องการในการเรี ยนรู ้มาก
ขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดในการนาเทคนิค การรู ้จาเสี ยงพูด
มาใช้ใ นการพัฒ นาเกมเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กพู ดประโยค
สนทนาภาษาอังกฤษ
การรู ้ จ าเสี ย งพู ด (Speech Recognition) [5] คื อ การที่
คอมพิวเตอร์สามารถรับรู ้เสี ยงของมนุษย์แล้วแปลงไปเป็ น
ข้อความที่ สามารถทาความเข้าใจได้ การรู ้ จาของระบบ
คอมพิวเตอร์ น้ นั จะต้องใช้ศาสตร์ ทางด้านปั ญญาประดิษฐ์
โดยวิธีการเรี ยนรู ้ของระบบคอมพิวเตอร์ จะจาเอารู ปแบบ
เสี ยงๆ นั้น มาสร้างเป็ นฟังก์ชนั ที่จะใช้ในการคานวณของ
ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่ อได้รับเสี ยงเข้ามาก็จะเอาเสี ยงไป
เทียบกับฟังก์ชนั ที่ได้สร้างขึ้น เทคโนโลยีน้ ีอาจถูกเรี ยกว่า
automatic speech recognition (ASR), computer speech
recognition หรื อ speech to text (STT)
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การรู ้จาเสี ยงพูดมีท้ งั แบบที่ตอ้ งมีการ train โดยจะต้อง
ให้ผใู ้ ช้แต่ละคนออกเสี ยงในประโยคหรื อคาที่กาหนดก่อน
เพื่อให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และปรับการทางานให้เหมาะ
กับเสี ยงของคนๆ นั้น ซึ่งจะเรี ยกว่าเป็ นระบบแบบ speaker
dependent นอกจากนั้ นยั ง มี ร ะบบที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ train
สามารถรับรู ้เสี ยงของผูใ้ ช้ที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติซ่ ึ ง
จะเรี ยกว่าเป็ นระบบแบบ speaker independent
ในปั จ จุบัน นี้ เทคโนโลยีทางด้า นการรู ้ จาเสี ย งได้ถูก
นาไปใช้เป็ นอย่างมาก เช่น ใช้ในสั่งงานระบบคอมพิวเตอร์
ด้ ว ยเสี ย ง การสนทนากั บ ระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ
สอบถามข้ อ มู ล ในด้า นต่ า งๆ การพิ ม พ์ ข้ อ ความแบบ
อัตโนมัติดว้ ยเสี ยง ฯลฯ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจยั มีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง พร้ อ มทั้ง
รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์และออกแบบเกมอย่างเหมาะสม
3. พัฒนาแอปพลิเคชันเกม
4. ทดสอบการท างานของแอปพลิ เ คชัน และแก้ไ ข
ปรับปรุ ง
5. วัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อเกมที่พฒั นาขึ้น
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)
การพัฒ นาเกมสนทนาภาษาอัง กฤษโดยใช้ก ารรู ้ จ า
เสี ยงพูดและความจริ งเสมือน ได้พฒั นาอยู่ในรู ปแบบของ
VR ซึ่งพัฒนาโดยซอฟต์แวร์ Unity โดยใช้ภาษา C# ในการ
ควบคุมตัวเกม และใช้โปรแกรม Maya ในการสร้างโมเดล
3 มิติ เพื่อใช้แทนตัวละครและวัตถุต่างๆ ซึ่งในตัวเกมมีการ
เชื่ อมกับอินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ IBM Cloud Services ในการ
เรี ยกใช้บริ การของ IBM Watson Speech to text API และมี
การเชื่อมต่อกับ HTC Vive controller เพื่อให้ผเู ้ ล่นสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์ในเกม และ HTC Vive Headset ที่ช่วยแสดง
ภาพจากการจาลองสถานการณ์ ในเกม และในส่ วนของ
Game Logic เป็ นตรรกะการทางานต่างๆ ภายในเกม ซึ่งใน
การเล่นนั้น ผูเ้ ล่นต้องกดปุ่ มเปิ ดรั บเสี ยงจาก HTC Vive
Controller เพื่อรั บเสี ยงจากไมโครโฟน และพูดประโยค
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บทสนทนาในแต่ ส ถานการณ์ จากนั้ นตั ว เกมจะส่ ง
สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง ไ ป ยั ง IBM Cloud Services แ ล ะ น า
สั ญ ญาณเสี ย งไปแปลงเป็ นข้อ ความโดย IBM Watson
Speech to text API และส่งกลับมาที่ตวั เกม ซึ่งภาพของเกม
จะไปแสดงที่ Headset ในรู ปแบบ 3 มิติที่มองได้ 360 องศา
ดังภาพที่ 1
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มีการแสดงแอนิ เมชันและแสดงข้อความ “Correct !” แล้ว
เปลี่ยนเป็ นข้อถัดไป ซึ่ งจะมีท้ งั หมด 5 ข้อ แต่หากตอบผิด
ตัวละครมีการแสดงแอนิเมชัน และแสดงข้อความ “Wrong
!” และไม่สามารถไปข้อถัดไปได้ จนกว่าผูเ้ ล่นจะตอบถูก
ดังภาพที่ 2
นอกจากนี้ในแต่ละสถานการณ์หลังจากจบการสนทนา
แล้ว ผูเ้ ล่นจะได้ทาภารกิจเพิ่มเติมซึ่ งจะเปลี่ยนไปในแต่ละ
สถานการณ์เพื่อช่วยเพิ่มความสนุกสนานและเรี ยนรู ้คาศัพท์
เพิ่มเติม เช่น ในสถานการณ์ทักทาย ซึ่ งเป็ นฉากในสนาม
บาสเกตบอล ผูเ้ ล่นจะต้องโยนลูกบาสเกตบอลให้ลงห่ วง
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยใช้ HTC Vive controller

ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบ
3.2 สถานการณ์ ภายในเกม
เกมมี 6 ฉาก ซึ่ งแต่ ล ะฉากจะเป็ นการจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การ
นัดหมาย การให้ความช่วยเหลือกับคนอื่น การสั่งอาหาร
ในร้านอาหาร การซื้ อขายในตลาด และการบอกเส้นทาง
ให้กบั คนต่างชาติ ในแต่ละสถานการณ์ผเู ้ ล่นจะได้พบกับ
ตัวละครซึ่ งมีการพูดเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่ งเมื่อตัวละครถาม
ผูเ้ ล่นด้วยประโยคคาถาม ผูเ้ ล่นจะพบกับตัวเลือกในการ
สนทนาตอบโต้ 3 ตัว เลื อ กบนหน้ า จอ ผู ้เ ล่ น จะเลื อ ก
ตั ว เลื อ กที่ ต้ อ งการ โดยการพู ด บนสนทนานั้ นผ่ า น
ไมโครโฟน ยกตัวอย่างบทสนทนาหนึ่งๆ ดังต่อไปนี้ (John
เป็ นตัวละครในฉาก และผูเ้ ล่นคือ Peter)
John : Would like to play basketball with us ?
Peter : _______________________.
Choices

ภาพที่ 2: หน้าจอในการสนทนากับตัวละคร
3.3 การออกแบบเกม
3.3.1 กฎในการเล่นเกม (Rules)
- ให้ ผู ้เ ล่ น เลื อ กตอบประโยคบทสนทนาให้
ถูกต้องตามเวลาที่กาหนด โดยการพูดประโยคบทสนทนา
ที่เลือกไว้
- เมื่อผูเ้ ล่นเลือกตอบประโยคบทสนทนาถูกต้อง
จะได้คะแนน 5 คะแนน
- เมื่ อ ผู ้เ ล่ น เลื อ กตอบประโยคบทสนทนาไม่
ถูกต้อง จะถูกหัก 1 คะแนน
- จะมีภารกิจให้ทา ผูเ้ ล่นต้องทาภารกิจให้สาเร็ จ
- เมื่อผูเ้ ล่นทาภารกิจสาเร็ จ จะได้แต้มเพิ่มอีก 5
คะแนน
- เมื่อผูเ้ ล่นทาภารกิจไม่สาเร็ จ จะไม่ได้คะแนน
3.3.2 กลไก (Mechanic)
- ผูเ้ ล่นสามารถสนทนากับชาวต่างชาติ ได้ผ่าน
microphone

1. Of course! come and join us please.
2. Yes, I would like to play basketball.
3. No! Let’s play it now!
ผูเ้ ล่นเลือกตอบด้วยตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้วยการพูด
ประโยคในตัวเลือกนั้น หากเป็ นตัวเลือกที่ถูกต้องตัวละคร
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- ผูเ้ ล่นสามารถควบคุมมุมมองทิศทางในการเล่น
ได้ผา่ น Headset เช่น มองได้รอบ 360 องศา
- ผู ้เ ล่ น สามารถมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ วัต ถุ ไ ด้ ผ่ า น
Controller เช่น การหยิบจับสิ่ งของ
3.3.3 ระบบเกม (Gameplay)
เมื่อเข้ามาในเกม จะปรากฏหน้าแรกของเกม คือ
เมนูเกม ซึ่ งจะมีท้ งั หมด 6 สถานการณ์ ผูเ้ ล่นสามารถเลือก
เล่นได้ตามใจชอบ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะมีคนต่างชาติ
มาขอความช่วย ผูเ้ ล่นต้องเลือกตอบประโยคบทสนทนา
และพูดประโยคบทสนทนาให้ถูกต้อง หลังจากนั้นผูเ้ ล่น
จะต้องทาภารกิจให้ สาเร็ จ เมื่อเล่นครบทุกด่านแล้ว จะมี
การสรุ ปคะแนน หลังจากเล่นครบทุกสถานการณ์ จะมี
การสรุ ปคะแนนรวมทั้งหมด
3.4 การตรวจสอบความถูกต้ องของการออกเสียง
ผูว้ ิจัยได้ออกแบบเพื่อให้รู้จาเสี ยงพูด โดยใช้บริ การ
ของ IBM Watson เพื่อเรี ยกใช้งาน API Watson Speech to
text ที่มีการสร้าง Transcripts โครงข่ายคาและแบบจาลอง
ภาษา ในการนาสัญญาณเสี ยงที่รับเข้ามาแปลงให้อยู่ใน
รู ป แบบข้อ ความ จากนั้น น าเสี ย งที่ ผ่ า นการแปลงเป็ น
ข้อความแล้ว มาเปรี ยบเทียบกับคาในประโยคบทสนทนา
ในแต่ละตัวเลือก โดยจะแบ่งประโยคบทสนทนาของแต่
ละตัวเลือกออกเป็ นทีละคา และเสี ยงที่ผ่านการแปลงเป็ น
ข้อความออกเป็ นทีละคาจากนั้นนาข้อความที่ได้จากการ
แปลงเสี ย งมาตรวจสอบกับ ประโยคตัวเลื อ กว่ าตรงกับ
ประโยคตัวเลื อกใดตั้งแต่ 80% และตรวจสอบว่าตรงกับ
ประโยคที่ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าเสี ยงที่ผ่านแปลงเป็ นข้อความ
ตรงกับประโยคบทสนทนาที่ถูกต้องจะถือว่าตอบประโยค
ถูกต้อง และได้คะแนน 5 คะแนน แต่ถ้าเสี ยงที่ ผ่านการ
แปลงเป็ นข้อความไม่ตรงกับประโยคที่ถูกต้อง จะถื อว่า
ตอบประโยคไม่ถูกต้อง และคะแนนจะถูกลดลง 1 คะแนน
ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: การตรวจสอบความถูกต้องของการออกเสียง

ภาพที่ 4: หน้าจอหลักของเกม

4. ผลการดาเนินงาน
เกมที่ พฒ
ั นาขึ้นสามารถทางานได้ตามที่ ออกแบบไว้
โดยในภาพที่ 4 จะเป็ นภาพหน้ า จอเมนู ห ลัก ที่ ผู ้เ ล่ น
สามารถเลือกสถานการณ์ที่ตอ้ งการเล่นได้ และในภาพที่ 5
จะเป็ นภาพในสถานการณ์ทกั ทายในสนามบาสเกตบอล

ภาพที่ 5: สถานการณ์ทกั ทายในสนามบาสเกตบอล
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4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
การประเมิ นผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานจากกลุ่ ม
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 โดยใช้วิธีการสุ่ ม
แบบเจาะจง จานวน 30 คน และใช้เกณฑ์การประเมินความ
พึ ง พอใจตามเกณฑ์ ข องลิ เ คิ ร์ ท ( Likert Scale) ซึ่ งมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และผลการประเมินที่ได้ในแต่ละ
ข้อคาถาม แสดงในตารางที่ 2

5. สรุป
สรุ ปผลประเมินความพึงพอใจจากจากตารางที่ 2 พบว่า
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และพบค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุดด้านการออกแบบ
คือ ความสนุกสนาน ด้านการเรี ยนรู ้ คือ ช่วยฝึ กการฟังการ
พูดบทสนทนาภาษาอังกฤษ
จากผลการประเมินความพึงพอใจและจากการสังเกต
พบว่าเกมที่พฒั นาขึ้น ผูเ้ ล่นยังควบคุมได้ยากและต้องใช้
เวลาในการทาความคุน้ เคยกับการใช้อุปกรณ์ VR แต่ใน
ส่ วนของการได้ฟังและพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษผูเ้ ล่นมี
ความพึงพอใจมาก ดังนั้นหากนาการรู ้จาเสี ยงพูดไปใช้ใน
การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษในรู ปแบบอื่ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้
เทคโนโลยี VR จึงเป็ นแนวทางที่มีความน่ า สนใจในการ
พัฒนาต่อไป

ตารางที่ 1: เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
ระดับเกณฑ์การให้ คะแนน
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
มากที่สุด
4.51-5.00
มาก
3.51-4.50
ปานกลาง
2.51-3.50
น้อย
1.51-2.50
น้อยที่สุด
1.00-1.50
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ความหมาย
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
พึงพอใจในระดับมาก
พึงพอใจในระดับปานกลาง
พึงพอใจในระดับน้อย
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

เอกสารอ้างอิง
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
คาถาม

นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่
1-6
SD.
สรุ ป

ด้านการออกแบบ
การควบคุมเกมทาได้ง่าย
4.23
ความเร็วในการตอบสนอง 4.27
ส่วนติดต่อผูใ้ ช้เข้าใจง่าย
4.20
ความสวยงามของภาพ
4.40
ความสนุกสนาน
4.60
เสียงและดนตรี ประกอบมี 4.47
ความเหมาะสม
เนื้อหามีความเหมาะสม
4.67
การโต้ตอบกับตัวละคร
4.57
ความสมจริ งจากการใช้
4.40
อุปกรณ์ VR
ด้านการเรียนรู้
ช่วยฝึ กการฟังบทสนทนา 4.80
ช่วยฝึ กการพูดบทสนทนา 4.80
ช่วยเพิ่มทักษะการสนทนา 4.70
กับชาวต่างชาติ
รวม
4.51

0.63
0.69
0.85
0.81
0.62
0.73

[1]

Jonathan Linowes, Unity Virtual Reality Projects,
Packt: Birmingham, 2018.

[2]

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

[3]

ณัฏฐ์ ดิษเจริ ญ อนุสรณ์ บรรเทิง และนิรันดร์ ศรี ศุภร, “การ
พัฒนาห้องเรี ยนเสมือนเพื่อเรี ยนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี
ความเป็ นจริ งเสมือน”, การประชุมวิชาการทางการศึกษา The
6th PSU Education, หาดใหญ่, สงขลา, 19-20 ธันวาคม
2560.
Juan Guo, et al., “SeLL: Second Language Learning
Paired with VR and AI,” Proceedings of the IEEE
International Symposium on Circuits and Systems
(ISCAS03), Bangkok, Thailand, May 25-28, 2003,
Vol. 5, pp.789-792.

0.48
0.57
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

[4]

Bi-Wen Lee, et al., “Educational Virtual Reality
Implementation on English for Tourism Purpose
Using Knowledge-Based Engineering,” Proceedings
of the 2017 IEEE International Conference on
Applied System Innovation, Sapporo, Japan, May 13-

0.41
0.41
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ความมั่นคงปลอดภัย: กรณีศึกษาการรู้เท่ าทันภัยทางไซเบอร์ ของผู้บริหารในสถาบัน
การเงินโดยการจาลองการโจมตีด้วยฟิ ชชิ่ง
Security: A Case Study of Cybersecurity Awareness of the Executives in
Financial Institution Using Phishing Attack Simulations
สุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ (Surachai Chatchalermpun)1 และ เทอดพงษ์ แดงสี (Therdpong Daengsi)2
1
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บทคัดย่อ

conducted comparative analyzing, it was found that

บทความนีน้ าเสนอกรณี ศึกษาความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
ภัยทางไซเบอร์ ของผู้บริ หารในสถาบันการเงิ น แห่ งหนึ่ ง
โดยมี ก ารจ าลองการโจมตี ด้ วยเท ค นิ คการฟิ ชชิ่ ง
(Phishing) ในการศึ กษานี ้มีการโจมตี 2 รอบ และมีการ
ถ่ ายทอดความรู้ ด้ านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ใน
รู ป แบบต่ าง ๆ หลั ง การโจมตี ร อบที่ 1 (การจ าลองการ
โจมตีในรอบที่ 2 ห่ างจากรอบแรก 4 เดื อน) เมื่อรวบรวม
ข้ อ มู ล จากทั้ ง 2 รอบ และท าการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บ
พบว่ า ตัวเลขของผู้ที่มีโอกาสตกเป็ นเหยื่อของการฟิ ชชิ่ ง
ซึ่ งประกอยด้ วยผู้ ที่ เปิ ดอีเมลฟิ ชชิ่ ง และผู้ ป้ อนรหั สผ่ าน
ลดลง 46.6% และ 75% ตามล าดั บ ดั ง นั้ น จึ ง กล่ าวได้ ว่า
การถ่ ายทอดความรู้ สามารถช่ วยลดความเสี่ ย งจากการ
โจมตีทางไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึน้ กับบุคลากรและองค์ กรได้
คาสาคัญ: ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ การรู ้เท่า
ทันภัยไซเบอร์ การฟิ ชชิ่ง

the number of executives, who might be the phishing
victims (consisting of ones who opened the phishing
emails and ones who filled-in the passwords),
decreased 46.6% and 75% respectively. Therefore, it
can be stated that cybersecurity knowledge transfer
can decrease risk from cyber-attacks that may occur
to staff and organizations.
Keywords: Cybersecurity, Cybersecurity
Awareness, Phishing

1. บทนา
ปั จจุบนั นี้ มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟแวร์ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง ทาให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น หาก
ผูใ้ ช้งานนาข้อมูลไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ ก็สามารถใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ อ ย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี หากมี ผู ้ไ ม่
ประสงค์ดีได้พฒั นาเครื่ องมืออันทันสมัยเพื่อโจมตีระบบ
ขโมย ทาลาย บิดเบือนข้อมูล หรื อหลอกลวง ก็จะส่ งผลให้
เกิดการแทรกแซงและทาลายความมัน่ คงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ ไ ด้ ใ นทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ใ นระดั บ บุ ค คลไปจนถึ ง
ระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ งการโจมลักษณะดังกล่าว
นี้ถือเป็ นภัยทางไซเบอร์ และถือเป็ น 1 ใน 10 ความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นบ่อยและส่งผลกระทบรุ นแรงที่สุดในโลก [1-2]
การโจมตีทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นกับหน่วยงานต่าง
ๆ ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นบริ ษั ท ทั่ ว ไป ธนาคาร กิ จ การด้ า น

Abstract
This paper presents a case study of executives’
cybersecurity awareness in financial institution by
using phishing attack simulations. In this study, there
were 2 rounds of the attack simulations and
cybersecurity knowledge transfer conducted after the
first round attack (the second round attack was
conducted 4 months after the first round). When
finished gathering the data from both rounds and
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โทรคมนาคม หรื อกิจการด้านสาธารณู ปโภคของรัฐ (เช่น
โรงไฟฟ้ า) ซึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค ลากร ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค ปั จ จุ บัน นี้
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต กลายเป็ นปั จจั ย พื้ น ฐานใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ของประชาชนทั่ว ไป ภัยทางไซเบอร์ จึ ง
กลายเป็ นเรื่ องใกล้ตวั เพราะภัยหรื อการโจมตีทางไซเบอร์
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่สามารถ
เกิดขึ้นกับระดับบุคคลได้ ซึ่ งอาจสร้างความเสี ยหายมูลค่า
มหาศาลให้ กับ เหยื่ อ ได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เหยื่ อ ที่ เป็ น
ระดับ ผูบ้ ริ ห ารในองค์การ ที่ ค วามเสี ยหายอาจจะไม่ ไ ด้
จ ากั ด เพี ย งตัว บุ ค คลเท่ า นั้ น แต่ ย ัง อาจท าให้ เกิ ด ความ
เสี ยหายกับหน่วยงานได้ดว้ ย
จากประเด็ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวการรู ้เท่าทันภัยทางไซบอร์ ของผูบ้ ริ หาร
ในหน่ ว ยงานแห่ ง หนึ่ ง ประมาณ 600 คน ในสถาบั น
การเงิ น แห่ งหนึ่ ง โดยการทดลองโจมตี ด้วยฟิ ชชิ่ ง ซึ่ ง มี
รายละเอียดต่าง ๆ บรรยายไว้ในหัวข้อที่ 2-5
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ส่วนบุคคลอื่นๆ แล้วจึงนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้มานั้นไป
แสวงหาประโยชน์ ในเว็บ ไซต์จริ งโดยไม่ได้รับอนุ ญ าต
จากเจ้า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ท้ จ ริ ง โดยฟิ ชชิ่ ง ได้
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จของประเทศจานวน
มหาศาล รวมไปถึ งขัด ต่ อ หลักความสงบเรี ยบร้ อ ยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ปกติการโจมตีประเภทนี้ จะ
เกี่ยวข้องกับการส่ งข้อความหรื ออีเมล ที่มาพร้อมกับลิ งก์
(Link) ของเว็บ ไซต์ที่ ค วบคุ ม โดยฟิ ชเชอร์ (Phisher) ซึ่ ง
หากไม่ สังเกตก็อ าจจะไม่ ท ราบว่า เป็ นเหน้าเว็บ ไซต์ที่ มี
ความผิดปกติ บางอย่าง อย่างไรก็ดี การฟิ ชชิ่ งไม่ได้อาศัย
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงั อาศัยเทคนิ คที่ เรี ยกว่าวิศวกรรม
เชิงสังคม (Social Engineering) ด้วย [4-6]
การโจมตีดว้ ยการฟิ ชชิ่ งในปั จจุบนั มีรูปแบบที่ ได้รับ
การพัฒนาให้มีความซับซ้อนขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก จนทา
ให้ผใู ้ ช้งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ หลงเชื่อ
และกลายเป็ นเหยื่อ ได้ หนึ่ งในรู ปแบบที่ นิ ยมใช้เรี ยกว่า
สเปี ยร์ ฟิ ชชิ่ ง (Spear Phishing) ซึ่ งเป็ นรู ป แบบการฟิ ชชิ่ ง
แบบมุ่งเป้า [7] การฟิ ชชิ่งรู ปแบบนี้ สามารถทาได้โดยการ
ส่งอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะตกเป็ นเหยื่อ โดยที่
เนื้อหาในอีเมลเป็ นเรื่ องที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะให้ความ
สนใจ เช่น การส่ งเสริ มการขายของสิ นค้ายี่ห้อที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นต้น การฟิ ชชิ่ งแบบมุ่ งเป้ าอาจมี ห ลายระดับ ถ้า หาก
เหยื่อเป็ นประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั อาจทาให้
เกิดความเสี ยหายหลายสิ บหรื อหลายร้อยล้านได้

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 การฟิ ชชิ่ง
การฟิ ชชิ่ ง (Phishing) เป็ นค าที่ ใ ช้ เรี ย กลัก ษณะการ
หลอกลวงโดยใช้อี เมลหรื อ หน้ าเว็บ ไซต์ป ลอมเพื่ อ ให้
ได้มาซึ่ งทรัพ ย์สิน โดยอาจจะได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุ คคล
ก่อน เช่น รหัสผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน หรื อข้อมูลส่วนบุคคลอืน่
ๆ แล้ว จึ ง น าข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ด้ม านั้ นไปแสวงหา
ประโยชน์โดยการละเมิดสิ ทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตัวจริ ง [3]
การฟิ ชชิ่ ง (Phishing) ในความหมายของความมั่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ น้ ัน นอกจากจะมาในรู ปแบบของ
การล่อหลอกให้เหยื่อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สาคัญแล้ว ยัง
อาจลักลอบติดตั้งสปายแวร์ (Spyware) ม้าโทรจัน (Trojan
Horse) ห รื อ มั ล แ ว ร์ (Malware) อื่ น ๆ บ น เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของเหยื่อหรื อผูเ้ สี ยหายก็ได้ [4-6]
ฟิ ช ชิ่ ง (Phishing) คื อ ค าที่ ใช้ เ รี ยกลั ก ษ ณ ะก าร
หลอกลวงโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรื อหน้าเว็บไซต์
ปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สิน โดยอาจจะได้มาซึ่ งข้อมูล
ส่ วนบุคคลก่อน เช่ น รหัสผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน หรื อข้อมูล

ภาพที่ 1: สถิติการโจมตีดว้ ยฟิ ชชิ่งแยกตามประเภทธุรกิจ [8]
2.2 กระบวนการฝึ กบุ ค ลากร: ด้ านความมั่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
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การฝึ กบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความเสี่ ยง
และรู ้เท่ าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือ เป็ นเรื่ องที่ จาเป็ น
และมี ค วามส าคัญ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง หน่ ว ยงานที่ เป็ น
สถาบัน การเงิ น ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเป้ าหมายของแฮคเกอร์
(Hacker) ดังแสดงในภาพที่ 1 [8]
เพื่ อ ให้ มี การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ
บุคลากรในหน่วยงาน สามารถทาการฝึ กบุคลากรให้รู้เท่า
ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในหลายรู ปแบบ
สาหรับ สถาบันการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
จัด ท ากรอบการประเมิ น ความพร้ อ มด้า นความมั่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้ ึ น ซึ่ งมี หลักเกณฑ์ ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology Risk Management) และมีการกล่าวถึงการฝึ ก
และทดสอบด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรื อที่
เรี ยกว่ า ไซเบอร์ ด ริ ลล์ (Cyber Drill) เอาไว้ โดยมี ก าร
อธิ บายเอาไว้ว่าเป็ น การจาลองสถานการณ์ การโจมตีดว้ ย
ภัยคุกคามที่มีรูปแบบและเทคนิคหรื อวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู ้ใ ช้ ง านคุ้น เคยและรู ้ วิ ธี ก ารป้ อ งกัน รั บ มื อ ภัย คุ ก คาม
ตลอดจนการตอบสนองต่ อเหตุการณ์ ภัยคุกคาม ซึ่ งการ
จาลองสถานการณ์การโจมตี สามารถวัดผลการรู ้เท่าทันภัย
ทางไซเบอร์ ของบุคลากรและช่ วยลดจานวนปั ญ หาด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของหน่วยงานได้ [9-10]
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มี ก ารประมาณการว่ า ภายในปี 2027 ทั่ ว โลกจะมี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเพื่อให้มีความตระหนักรู ้
เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ สูงถึง 300,000
ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ ม เป็ น 10 เท่ าเมื่ อ เที ยบกับ ตัวเลขปี 2014
[11] และมีรายงานฉบับหนึ่ งในปี 2018 ระบุว่า พบการฟิ
ชชิ่ งประมาณ 22% ของรายงานการเกิดภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอเมริ กา [12]
นอกจากนี้ Diaz และคณะ [13] ได้ทากันศึกษาด้วยการ
ทดลองโจมตี ด้ว ยฟิ ชชิ่ งกับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ นนักศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ในมหาวิ ท ยาลัยแมรี่ แ ลนด์ สหรั ฐ อเมริ ก า
พบว่ า เรื่ อ งและเนื้ อ หาที่ อ ยู่ใ นอี เมลฟิ ชชิ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
ตอบสนองของผู ้รั บ อี เมลหรื อ เหยื่ อ และนั ก ศึ ก ษาสาย
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สังคมศาสตร์มีการตอบสนองต่ออีเมลฟิ ชชิ่งที่แตกต่างจาก
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ในปี เดียวกันได้
มี รายงานฉบับ หนึ่ งระบุ ว่า 30% ของอี เมลฟิ ชชิ่ งถู กเปิ ด
อ่านโดยผูท้ ี่เป็ นเป้าหมายของผูไ้ ม่ประสงค์ดี และยังมีการ
รายงานด้วยว่า มี 12% ที่คลิกบนลิงก์ที่มากับในอีเมล [14]

3. การจาลองการโจมตีด้วยอีเมลฟิ ชชิ่ง
3.1 การจาลองการโจมตี รอบที่ 1
การจาลองการโจมตี ดว้ ยอีเมลฟิ ชชิ่ งได้ถูกดาเนิ นการ
ขึ้นในสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งซึ่ งมีสาขาทัว่ ประเทศ ด้วย
การโจมตีกลุ่มผูบ้ ริ หารของหน่ วยงาน โดยการส่ งอีเมล
ฟิ ชชิ่ งที่ มี เนื้ อห าเกี่ ย วกั บ รายการส่ งเสริ มการขาย
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ iPhone 11 ในช่ วงเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.
2562 ดังแสดงในภาพที่ 2 แล้วท าการเก็บ รวบรวมข้อมูล
จากการตอบสนองของผูท้ ี่ เป็ นเป้ าหมายทุ กรู ป แบบ ซึ่ ง
รวมถึงการคลิกเปิ ดลิงก์ (Link) และ/หรื อกรอกรหัสผ่าน

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2: (ก) ข้อความและภาพในอีเมลฟิ ชชิ่ง รอบที่ 1 (ข) หน้าจอ
สาหรับกรอกรหัสผ่าน

3.2 การให้ ความรู้
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การให้ ความรู ้ ด้านความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยเป็ นการให้ความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ ดังนี้
1) บทเรี ยนออนไลน์ (E-leaning): กลุ่มผูบ้ ริ หารที่คลิก
เปิ ดลิงก์และ/หรื อกรอกรหัสผ่านซึ่ งถูกนิ ยามให้เป็ นกลุ่ม
เหยื่อของการจ าลองการโจมตี ด้วยอี เมลฟิ ชชิ่ ง จะได้รับ
อีเมลที่แนบลิงก์ของบทเรี ยนเรื่ องความมัน่ คงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์พร้อมทั้งแบบทดสอบโดยมีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน
ไว้ที่ 80%
2) อีเมลเฉลย: เป็ นการแจ้งด้วยอีเมลว่ามีการจาลองการ
โจมตี ด้ว ยอี เมลฟิ ชชิ่ ง โดยมี ก ารเฉลยให้ ท ราบถึ ง สิ่ ง
ผิดปกติหรื อข้อควรสังเกตต่าง ๆ ที่มกั พบในอีเมลฟิ ชชิ่ง
3) การจัดกิจกรรม: เป็ นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความ
มัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สานักงานใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรม
หลายอย่าง เช่น การสัมมนาให้ความรู ้ในหัวข้อต่าง ๆ จาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ และการจัด บู ธ กิ จ กรรมแบบ Workshop ใน
พื้นที่จดั งานเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะและถาม
ตอบกับเจ้าหน้าผูเ้ ชี่ยวชาญพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด
3.3 การจาลองการโจมตี รอบที่ 2
การจ าลองการโจมตี ในระยะที่ 2 นี้ เป็ นเหมื อ นการ
ทวนสอบ ด้วยการโจมตีกลุ่มผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานเดิ ม
โดยการส่ งอีเมลฟิ ชชิ่ งซึ่ งมี เนื้ อหาเกี่ยวกับการแจ้งให้ผูท้ ี่
เป็ นเป้ า หมายท าการเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นระบบ ยื่ น แบบ
ออนไลน์ ภ าษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาของกรมสรรพากร
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้วทาการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากการตอบสนองของผู ้ที่ เป็ นเป้ าหมายในทุ ก
รู ปแบบ เช่นเดียวกับระยะที่ 1
3.4 การรวบรวมข้ อมูล
เมื่อกระบวนการการจาลองการโจมตีดว้ ยอีเมลฟิ ชชิ่ ง
เสร็ จสิ้นแล้ว ข้อมูลได้ถูกรวมรวมโดยคัดเฉพาะข้อมูลของ
กลุ่มเป้ าหมายที่ผ่านการโจมตีท้ งั ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2
โดยข้อมู ลของผูท้ ี่ ท ดสอบเพี ยงระยะเดี ยวจะถูกตัด ออก
เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย าและความน่ า เชื่ อ ถื อ เมื่ อ น าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ สามารถแสดงผลได้ดงั ภาพที่ 3
ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า จากการจาลองการโจมตี รอบที่ 1 มี 73%
หรื อ ประมาณ 3 ใน 4 ของผูท้ ี่ ตกเป็ นเป้ าหมาย ที่ เพิ กเฉย
หรื อไม่ มี การตอบสนองต่ อ อี เมลฟิ ชชิ่ ง ส่ วนผลจากการ
จาลองการโจมตีรอบที่ 2 พบว่ามี 83.7% หรื อมากกว่า 4 ใน
5 ของผูท้ ี่ตกเป็ นเป้าหมาย ที่ถือว่ารู ้เท่าทันภัยทางไซเบอร์
อย่างไรก็ดี เมื่ อพิ จารณาในรายละเอียดซึ่ งแสดงไว้ใน
ตารางที่ 1 สามารถอธิ บายผลจากการจาลองการโจมตีรอบ
ที่ 1 ในกลุ่มผูบ้ ริ หาร 627 คน ได้ดังนี้ มี ผูเ้ ปิ ดอีเมลฟิ ชชิ่ ง
169 คน คิ ด เป็ น 27% มี ผู ้ค ลิ ก เปิ ดลิ ง ก์ 148 คน คิ ด เป็ น
23.6% และมีผปู ้ ้อนรหัสผ่าน 75 คน คิดเป็ น 12%

4. ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

ตารางที่ 2: ผลจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ

ภาพที่ 3: ผลที่ได้จากการจาลองการโจมตีดว้ ยอีเมลฟิ ชชิ่ง
(ก) รอบที่ 1 (ข) รอบที่ 2
ตารางที่ 1: ผลจากการจาลองการโจมตีดว้ ยอีเมลฟิ ชชิ่ง
รายการ
เปิ ดอีเมลฟิ ชชิ่ง
คลิกเปิ ดลิงก์
ป้อนรหัสผ่าน
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รอบที่
1
2
1
2
1
2

จานวน
คน
169
102
148
79
75
21

%
26.95
16.27
23.60
12.60
11.96
3.35
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รายการ
เปิ ดอีเมลฟิ ชชิ่ง
คลิกเปิ ดลิงก์
ป้อนรหัสผ่าน

เอกสารอ้างอิง

จานวนที่ลดลง
คน
67
69
54
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[1]

%
39.64
46.62
75.00

[2]

หลัง จากกลุ่ ม ผู ้บ ริ ห ารทั้งหมดได้ผ่ านกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู ้ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 3 แล้วมีการ
จาลองการโจมตีดว้ ยอีเมลฟิ ชชิ่ งในรอบที่ 2 พบว่า มีผูเ้ ปิ ด
อีเมลฟิ ชชิ่ ง 102 คน คิดเป็ น 16.3% มีผูค้ ลิกเปิ ดลิงก์ 79 คน
คิดเป็ น 12.6% และมีผปู ้ ้อนรหัสผ่าน 21 คน คิดเป็ น 3.4%
เมื่ อท าการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ ดังแสดในตารางที่ 2
พบว่ า หลังจากที่ มี ก ารถ่ ายทอดความรู ้ ด้านความมั่น คง
ปลอดภัย พบว่า มีผูเ้ ปิ ดอีเมลฟิ ชชิ่งลดลง คิดเป็ น 39.6 % มี
ผูค้ ลิกเปิ ดลิ งก์ลดลง คิดเป็ น 46.6% และมีผูป้ ้ อนรหัสผ่าน
ลดลง คิดเป็ น 75%

[3]
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[8]
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6. สรุป
จากการศึกษานี้ สรุ ปได้ว่า การถ่ายทอดความรู ้ ดา้ นความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ กับบุ คลากรภายในองค์กร
สามารถสร้างความตระหนักรู ้และเพิ่มการรู ้เท่าทันภัยทางไซ
เบอร์ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับผูบ้ ริ หาร พนักงาน และองค์กรได้
อย่างไรก็ดี ควรมี การจ าลองการโจมตี ในรู ปแบบอื่น ๆ
ด้วย และควรมี การถ่ ายทอดความรู ้ เพิ่ มเติ ม โดยด าเนิ นการ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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1. บทนา

ในปั จจุ บั น ประเทศไทยเข้ าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
สมบู ร ณ์ โดยจานวนผู้สู งอายุที่ อาศั ย อยู่ ล าพั งคนเดี ยวมี
แนวโน้ มที่สูงขึน้ ส่ งผลกระทบต่ อสภาวะจิ ตใจ เกิดความ
เหงา รู้ สึ ก ถู ก ทอดทิ ้ งและโดดเดี่ ย ว งานวิ จั ย นี ้น าเสนอ
ระบบตอบโต้ ที่ทางานด้ วยคาสั่งเสี ยงเพื่อเพิ่มกิจกรรมทาง
สั ง คมและการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ สู ง อายุ โดยใช้
อุ ป กรณ์ Google Home มาประยุก ต์ ใช้ กั บ ค าสั่ งเสี ย ง ซึ่ ง
จากการทดสอบระบบเบื ้ อ งต้ น พบว่ า ระบบตอบโต้ ที่
ท างานด้ ว ยค าสั่ ง เสี ย งสามารถตอบโต้ ก ารสนทนาได้
ครอบคลุม องค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิต ทั้ ง 4 ด้ าน คื อ
ทางด้ านร่ างกาย ด้ านจิ ตใจ ด้ านความสั มพันธ์ ทางสั งคม
และด้ านสิ่ งแวดล้ อม
คาสาคัญ: ผูส้ ู งอายุ ความเหงา คาสั่งเสี ยง ระบบตอบโต้

ค านิ ย าม “ผู ้สู ง อายุ ” องค์ ก ารสหประชาชาติ หรื อ
United Nations (UN) ใช้อายุ 60 ปี ขึ้ น ไปในการน าเสนอ
ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้สู ง อายุ ส าหรั บ ประเทศไทยได้
กาหนดนิ ยามของผูส้ ู งอายุไว้ในพระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุ
พ.ศ. 2546 มาตรา 3 หมายความว่าบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี
บริ บูรณ์ข้ นึ ไปและมีสัญชาติไทย [1]
ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ รายงานในบทความ
World Population Prospects 2019 คาดการณ์ ไ ว้ว่ า ในปี
ค.ศ. 2050 ประชากรผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะมีมาก
ถึง 1.5 พันล้านคนทัว่ โลก [2]
สาหรับสถานการณ์ ผูส้ ู งอายุไทยนับจากปี พ.ศ. 2557
ต่อไปในอนาคตอีก 7 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผูส้ ู งวัย
อย่างสมบูรณ์ โดยจะมีผสู ้ ู งอายุคิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ในปี
พ.ศ. 2564 โดยผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่จะติดสังคมมีปริ มาณมาก
ถึง 79.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาติดบ้าน 19.0 เปอร์เซ็นต์ และ
ติ ด เตี ย ง 1.5 เปอร์ เซ็ น ต์ นอกจากนี้ มี ก ารส ารวจการอยู่
อาศัยพบว่า ผูส้ ู งอายุที่ อาศัยอยู่ตามลาพังมีสัดส่ วนถึง 8.7
เปอร์เซ็นต์ และ 18.8 เปอร์เซ็นต์ที่อาศัยอยูก่ บั คู่สมรส [3]
จากสถิติขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุมีโอกาสอยูใ่ น
สภาวะที่ตอ้ งอยูต่ ามลาพัง ขณะที่ศกั ยภาพการดูแลผูส้ ู งอายุ
ของครอบครัวลดลงจากขนาดของครอบครัวที่ลดลง ต้อง
เผชิ ญ กับ สภาวะที่ เปลี่ ย นแปลง เช่ น สู ญ เสี ยคนรอบตัว
คู่ชีวิตเสี ยชีวิต ลูกหลานไปทางานต่างถิ่น หรื อแม้แต่การที่
สภาพร่ างกายเสื่ อมโทรมลง เกิดความวิตกกังวล ส่ งผลต่อ
สภาพจิตใจในด้านต่างๆ ท้อแท้กบั การใช้ชีวิตประจาวัน
รู ้สึกโดดเดี่ยว รู ้สึกไร้คุณค่า เป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยด

Abstract
Currently, Thailand has already entered the aged
society. An increasing number of elderly people
living alone results in loneliness and feeling
abandoned. This research presents a conversational
dialog system to increase social and daily-life
activities of the elderly by applying Google Home
with voice access. According to our prototype, it was
found that the system could respond to many
conversations, covering many aspects of quality of
life,

i.e.,

the

physical,

psychological,

social

relationships, and environmental.
Keywords: Elderly, Loneliness, Voice Assistance,
Conversational Dialog Systems
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วิตกกังวล หรื ออาการซึ มเศร้า จึงเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งคานึ งถึ ง
เป็ นอย่างมากเพื่ อป้ อ งกัน ไม่ให้ ผูส้ ู งอายุมีระดับคุ ณภาพ
ชีวิตที่ลดลง และช่วยลดภาวะพึ่งพิงของผูส้ ู งอายุอีกด้วย
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2.3 ผลกระทบจากการอยู่อาศัยแบบโดดเดี่ยวลาพัง
จากสถิติแสดงถึงการอยู่อาศัยของผูส้ ู งอายุมีแนวโน้ม
อยูต่ ามลาพังเพิ่มมากขึ้น และสิ่ งหนึ่งที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งยอมรับ
และทาความเข้าใจว่าต้องเผชิ ญในสภาวะความเหงาที่จะ
เกิดขึ้นได้ จากการที่สมาชิกในครอบครัวได้แยกออกเป็ น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การสู ญเสี ยคู่ชีวิต เพื่อนพี่น้อง คน
ในครอบครั ว รวมถึ ง การที่ มี ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรมทาง
สังคมที่ลดลง ดังภาพที่ 2 [5] ถึงแม้ว่าเหตุของความเหงาจะ
มาจากสิ่ งที่เหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันทั้งในอดีตปัจจุบนั
และอนาคต แต่ วิ ธี การบรรเท าความเหงาสามารถ
เปลี่ ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ ในช่ วงนั้น ๆ ดังเช่ น
การเจริ ญทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ครอบครัวที่อ ยู่ห่างไกล
กั น ได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก ารมากขึ้ น ซึ่ งการพั ฒ นาของ
อิน เทอร์ เน็ ตในปั จุ บัน มี ความสาคัญ ในการช่ วยบรรเทา
ความเหงาต่อผูส้ ู งอายุ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 สถิตภิ าพรวมของผู้สูงอายุประเทศไทย
จากสถิติในตารางที่ 1 พบว่าสถานการณ์สังคมผูส้ ู งอายุ
ในประเทศไทย ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ านมามี อ ัต ราของ
ผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี [4]
ตารางที่ 1: จานวนและอัตราผูส้ ูงอายุ ปี พ.ศ. 2551 – 2561
ปี

จานวน
จานวน
อัตราผูส้ ู งอายุ
ประชากร
ผูส้ ูงอายุ
2551 63,389,730
6,904,598
10.9
2552 63,525,062
7,176,819
11.3
2553 63,878,267
7,493,227
11.7
2554 64,076,033
7,811,450
12.2
2555 64,456,695
8,170,909
12.7
2556 64,785,909
8,734,101
13.5
2557 65,124,716
9,110,754
14
2558 65,729,098
9,455,777
14.4
2559 65,931,550
9,802,080
14.9
2560 66,188,503
10,225,322
15.4
2561 66,413,979
10,666,803
16.1
หมายเหตุ: อัตราผูส้ ู งอายุ หมายถึง อัตราส่วนของผูส้ ูงอายุต่อ
ประชากร 100 คน

ภาพที่ 2: สาเหตุและผลที่เกี่ยวข้องของความเหงา
2.4 คุณภาพชีวิตที่ดี
คุณภาพชี วิตที่ ดี คื อ การที่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม พึ่ งพาตนเองได้ เป็ นความรู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข มี
ความพึงพอใจในการดารงชีวิตที่ผสู ้ ู งอายุมีความเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบ 4 ด้าน [6] ดังนี้
1. ด้านร่ างกาย (Physical Domain) คือ การไม่มีความ
เจ็บปวดทางด้านร่ างกาย สามารถดาเนิ นชีวิตประจาวันได้
ตามศักยภาพทางด้านร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
2. ด้ า นจิ ต ใจ (Psychological Domain) คื อ การรั บ รู ้
ทางด้านอารมณ์ ความรู ้ สึ ก และสภาพจิ ต ใจของตนเอง
การปรับตัว เรี ยนรู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงต่อเรื่ องราวต่างๆ
ที่มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวัน รวมถึงการเห็นคุณค่า
ในตัวเอง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสัมคม (Social Relationship)
คือการรับรู ้ความสัมพันธ์ที่ตนเองมีต่อผูอ้ ื่น การเป็ นส่ วน
หนึ่ งของสังคม ต้องการการยอมรับรวมถึงต้องการความ
น่าเชื่อถือจากสังคม

2.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป และโครงสร้าง
ครอบครัวที่เล็กลงทาให้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผูส้ ู งอายุ
มีอตั ราการอยู่คนเดียวเพิ่มสู งขึ้นถึ งร้ อยละ 3.1 ในขณะที่
อัต ราการอยู่ อ าศัย ที่ มี จ านวนสมาชิ ก หลายคนลดลง
เช่นเดียวกัน [4] ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: จาแนกตามลักษณะการอยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุ ปี พ.ศ.
2550, 2557 และ 2560
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4. ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) คือการรับรู ้เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ที่มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตมีความ
ปลอดภัย มัน่ คง ปราศจากมลพิษต่างๆ
เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบของคุณภาพชี วิตทั้ง 4 ด้าน
หากมีดา้ นใดด้านหนึ่งบกพร่ อง จะส่งผลกระทบต่อการใช้
ชี วิ ต อย่ างผาสุ ข ของผู ้สู ง อายุ ไ ด้ ดัง นั้ นงานวิ จัย นี้ จึ ง มี
จุดมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มและเพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตของ
ผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี พึ่งพาตนเองได้ พ้นจากการ
เป็ นภาระของครอบครัวหรื อผูอ้ ื่นในสังคม ให้ดาเนินชีวิต
ได้อย่างผาสุ ขในยามบั้นปลายของชีวิต
2.5 น วั ต กรรม ที่ ส่ งเสริ ม และช่ วยเห ลื อการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ
2.5.1 หุ่นยนต์ ดินสอมินิ
ผูผ้ ลิ ตหุ่ น ยนต์ดิ น สอมิ นิ [7] มี จุด ประสงค์ในการให้
หุ่นยนต์เป็ นตัวแทนดูแลผูป้ ่ วย หรื อผูส้ ู งอายุที่ติดเตียง โดย
ระบบจะท าการแจ้งเตื อนไปยังญาติ ห รื อผูด้ ู แล เช่ น แจ้ง
เตื อนการให้ ท านยา เตื อนให้ ออกกาลังกาย เตื อ นให้ เข้า
นอน ทั้งนี้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรื อวิดีโอใส่ ใน
หุ่ น ยนต์ และสามารถโหลดเกมส์ ต่างๆ ที่ ช่วยในการฝึ ก
สมองได้อีกด้วย ความสามารถของระบบเหล่านี้ ช่วยให้
เกิดความเพลิดเพลิน คลายเหงาได้ ดังภาพที่ 3
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ขั้นต่าในการสนทนา ผลดังกล่าวช่วยให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกได้รับ
ความส าคัญ ในการรั กษาความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม ช่ ว ย
ปลอบประโลมจิ ต ใจเนื่ อ งจากมั่น ใจได้ว่ าหุ่ น ยนต์ จ ะ
ตอบสนองเสมอเมื่อได้สนทนาเป็ นประจา

ภาพที่ 4: หุ่นยนต์ทกั ทายผูส้ ูงอายุ
2.6 ระบบตอบโต้ ด้ ว ยเสี ย ง โดยประยุ ก ต์ ใช้ อุ ป กรณ์
Voice-activated Speaker
2.6.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ Voice-activated Speaker
ในปั จจุบนั มีอุปกรณ์ที่เป็ นลาโพงอัจฉริ ยะ หรื อ Smart
Speaker มี ดั ง นี้ 1. Amazon Echo/Alexa 2. Apple Siri/
HomePod 3. Sonos One 4. Google Home/Google
Assistant เมื่อเทียบราคาจะพบว่าอุปกรณ์ที่มีการขายทัว่ ไป
ในราคาย่อ มเยาที่ สุ ด คื อ Amazon Echo Dot และ Google
Home Mini ในราคา 49 ดอลลาร์ หรื อประมาณ 1,600 บาท
หากพิ จ ารณาผูส้ ู งอายุที่ มี รายรั บ น้อ ยหรื อ ไม่ต้อ งการใช้
ต้นทุนสู งในการติดตั้งอุปกรณ์ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้
รวมถึ งสามารถถื อครองอุ ป กรณ์ ม ากกว่า 1 เครื่ องได้อี ก
ด้วย [9] ดังในตารางที่ 2 แต่ ท้ ังหมดนี้ ผู ้วิจัย ได้เลื อ กน า
Google Home Mini มาใช้เป็ นอุปกรณ์ ทดลองในงานวิจัย
เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ หนึ่ งเดียวที่สามารถรองรับเสี ยงพูด
ภาษาไทยได้
ตารางที่ 2: ตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบัติ ข อง Voice-activated

ภาพที่ 3: หุ่นยนต์ดินสอมินิที่ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
2.5.2 หุ่นยนต์ ในศูนย์ดแู ลผู้สูงอายุ
A. M. Sabelli, T. Kanda และ N. Hagita [8] น าเสนอ
เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่ นยนต์ในการสนทนากับผูส้ ู งอายุ โดย
ได้นาหุ่ นยนต์ไปติ ดตั้ง ดังภาพที่ 4 ในศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุ
เป็ นเวลา 3.5 เดื อ น ถู ก ออกแบบให้ มี ก ารสนทนาและ
ทักทายผูส้ ู งอายุทุกวัน ซึ่ งจาเป็ นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รู ปแบบการใช้ชีวิตประจาวันของผูส้ ู งอายุ ผลการทดลอง
โดยการให้ ผูส้ ู งอายุท าการสั มภาษณ์ พบว่าหุ่ น ยนต์ช่วย
ส่งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีความมัน่ ใจในการมีปฏิสัมพันธ์ที่มาก
ขึ้น สามารถตอบสนองกับผูส้ ู งอายุได้ตามความต้องการ

Speaker ในท้องตลาดในปัจจุบนั
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Bot
Amazon
Echo/
Alexa

Price
$49.99
(ประมาณ 1,620
บาท)

Language Support
four languages: English, French,
German and Japanese

Apple Siri/
HomePod

$349

Sonos One

199 เหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 6,700
บาท

Google
Home
Google
Home Mini

99 ดอลลาร์
สหรัฐ
49 ดอลลาร์
สหรัฐ (ราว
1,600 บาท ไม่
รวมภาษีของรัฐ)

จีน ทั้ง Mandarin และ Cantonese
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน
ญีป่ นุ่
Danish, Dutch, English, French,
German, Italian, Japanese,
Norwegian, Simplified Chinese,
Spanish, Swedish และ Brazilian
Portuguese.
over 30 languages
over 30 languages including TH

ข้อดี
มีสายสเตอริ โอ
ขนาด 3.5 มม ที่ทา
ให้เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์สเตอริ โอได้

ค้นหาข้อมูลได้ดี
ทีส่ ุด
ค้นหาข้อมูลได้ดี
ที่สุด
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โด ยใช้ ง าน ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ thispersondoesnotexist.com
ดังนั้นภาพบุคคลในงานวิจยั นี้เป็ นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้น
จากเทคโนโลยีไม่ใช่ภาพบุคคลจริ ง
ตารางที่ 3: จาลองผูใ้ ช้งานระบบ

2.6.2 Google Assistant คื อ Software ที่ ถู ก พัฒ นาขึ้ น
โดย Google เปรี ยบเสมือนผูช้ ่วยส่ วนตัวที่สามารถโต้ตอบ
กับ ผูใ้ ช้งานได้ด้วยค าสั่ งเสี ยงและการพิ ม พ์ข้อ ความ ซึ่ ง
ผู ้ใ ช้ ส ามารถใช้ ค าสั่ ง ควบคุ ม “OK Google” หรื อ “Hey
Google” เพื่อเริ่ มต้นการสนทนาในการให้ช่วยทากิจกรรม
ต่างๆ โดยในปั จจุบนั สามารถรองรับการใช้งานภาษาต่างๆ
ได้ม ากกว่ า 30 ภาษา รวมถึ ง ภาษาไทยด้ว ย นอกจากนี้
สามารถเข้าถึ ง คลัง ข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ข อง Google ท าให้
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
2.6.3 Dialogflow เป็ นส่ วนหนึ่งของบริ การบน Google
Cloud Platform ใช้ เ ท คนิ คทางด้ า น Machine Learning
แ ล ะ Natural Language Processing (NLP) ส า ม า ร ถ
เชื่ อ มต่อเข้า กับ Platform ต่างๆ ได้อ ย่างหลากหลาย เช่ น
Line, Facebook Messenger, Google Assistant, Twitter,
Slack, Skype, Viber, Amazon Alexa และอื่นๆ [10]

ชื่อ : คุณยายอ่อน
สุขภาพ
รายได้
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
เพศ หญิง
อายุ 66 ปี
Background
ความสนใจ
ปัญหาทางด้านกายภาพ

มีอาการปวดข้อเข่า
เงินบานาญ
สามีเสียชีวิต อยู่ลาพัง
ปริ ญญาตรี
รับราชการครู

เทคโนโลยี

ใช้งาน Social ได้ดี
ชอบติดตามข่าวสาร
อาศัยอยู่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
ไม่มีลูกหลาน
ชอบทากิจกรรมกับชุนชน ชอบพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านและ
คนอื่นๆ ในชุมชน
โดยรวมสุ ขภาพแข็งแรงดี แต่ มีอาการปวดข้อเข่าบ้าง จึงชอบ
ออกกาลังกายเพื่อบริ หารร่ างกายอยู่เป็ นประจา

3.1.2 จาลองเหตุการณ์ (Scenario)
Scenario คือเทคนิ คการจาลองเหตุการณ์ ที่จะเป็ นไป
ได้ใ นการใช้ง านระบบดัง ในตารางที่ 4 ท าให้ ท ราบถึ ง
ปัจจัยบางอย่างความเป็ นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นาผลที่
ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน ส่ งผลให้มีค วามเข้าใจและ
กาหนดขอบเขตของระบบได้มากขึ้น
ตารางที่ 4: จาลองเหตุการณ์ที่จะเป็ นไปได้ในการใช้งานระบบ

3. วิธีการดาเนินงาน
งานวิ จัย นี้ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การ โดยผู ้วิ จัย ได้
น าเสนอ Prototype ของงานวิจัย ในเบื้ อ งต้น นี้ ก่ อ น ซึ่ ง มี
การตรวจสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริ ง หลังจากนั้นจะ
มี การดาเนิ น การพัฒ นาให้ สมบู รณ์ มากยิ่งขึ้น และน าไป
ทดลองใช้ ง านกับ ผู ้สู ง อายุจ ริ ง พร้ อ มทั้ง เสนอขอ IRB
ต่อไป ดังนั้น Prototype ในเบื้องต้นนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ตดั สิ นใจ
นา Persona มาใช้จาลองตัวตนผูส้ ู งอายุ
3.1 ศึกษาข้ อมูลเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
3.1.1 จาลองผู้สูงอายุ (Persona)
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบ รวมถึงเข้าใจผูใ้ ช้งาน
ระบบ ผู ้วิ จัย ได้น าวิ ธี ก ารสร้ าง Persona คื อ การจ าลอง
ผูใ้ ช้งานระบบเป็ นตัวแทนในการกาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย
ก าหนดรู ป ร่ างลัก ษณะนิ สั ย ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ขั้น พื้ น ฐาน
เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่ งมี ประโยชน์ในขั้นตอนการพัฒ นา
ระบบอย่างมาก เนื่ อ งจากท าให้ เห็ น ชัด เจนว่ าผู ้ใ ช้ ง าน
ระบบคือคนกลุ่มใด
ทั้งนี้ ภาพที่ ใช้ป ระกอบการจาลองผู ้สู งอายุ (Persona)
ดังภาพในตารางที่ 3 ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีทาง AI

1

2

Scenario
ทัก ทาย สอบถาม
อาการ

ต้ อ ง ก า ร ท า
กิจกรรม

User says
ยายอ่อนเริ่ มบทสนทนา โดยการ
พูด ว่า OK Google คุยกับ Lucky
Moon (ชื่อเรี ยกของบอท)
สบายดีนะ
ออกกาลังกาย

บริ หารลาตัว

3
4
5
6
7

หยุดทากิจกรรม
ตั้งเวลาแจ้งเตือน
ตรวจสอบปฏิทิน
ส อบ ถาม ส ภ าพ
อากาศ
บอกระยะทาง

โอเค หยุด
แจ้งเตือนทานยา เวลาหนึ่งทุ่ม
วันนี้มีนดั ไหม
วันนี้สภาพอากาศเป็ นยังไงบ้าง

เดิ น ทางไปเซ็ น ทรั ล บางนาใช้
เวลาเท่าไหร่
8
ฟังข่าว
เปิ ดข่าวล่าสุด
จากนั้นยายอ่อนเตรี ยมออกไปพบเพื่อน
9
ออกไปพบเพื่อน
ออกไปข้างนอกก่อนนะ
10 กลับถึงบ้าน
ถึงบ้านแล้ว
11 เล่าเรื่ องตลก
อยากฟังเรื่ องตลก
12 ฟังเพลง
เปิ ดเพลงจาก Spotify
13 ได้เวลานอน
Good Night
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Bot Responses
สวัสดีอาการเป็ นอย่างไรบ้าง

เยี่ยมมาก ดูแลสุขภาพได้ดีมากๆ
มาเริ่ มกันเลย ท่าบริ หารลาตัว ท่า
บริ หารข้อเท้า ท่ายืนด้วยปลายเท้า
หรื อ ท่ายืนด้วยส้นเท้า
ได้ เลย ให้ ยืน ตัว ตรงกางขาออก
เล็ก น้อ ย ค่อ ยๆบิ ด ล าตัว ช่ ว งบน
ไปด้า นขวา จากนั้ นบิ ด ไปทาง
ด้านซ้าย ทาซ้ ากัน 10 ครั้ง
ได้เลย กลับมาใหม่นะ
ตั้งเวลาปลุก 19.00 น.
มีนดั เพื่อนที่ชมรมตอน 10 โมง
ท้องฟ้าแจ่มใส เมฆหนา แดดแรง
ไปเซ็ น ทรั ล บางนาใช้ เวลา 50
นาที
ได้เลย ข่าวล่าสุดคือ ฯลฯ
ได้เลย รี บกลับมานะ
ดีใจที่กลับถึงบ้านนะ
ได้สิ .... (เล่าเรื่ องตลก)
(เล่นเพลงจาก Spotify)
นอนหลับฝันดีนะ (ปิ ดเสียงเงียบ)
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ภาพที่ 5: Technical Architecture ของระบบตอบโต้เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสังคมและการใช้ชีวิตประจาวันของผูส้ ู งอายุ
ผูว้ ิจยั ทดลองสนทนาตาม Test Scenario เป็ นจานวน
3.2 Technical Architecture
ทั้งหมด 5 รอบ ซึ่งแต่ละรอบการทดลองผูว้ ิจยั ได้สลับ Test
ระบบตอบโต้ดว้ ยเสี ยงนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
Case ไปมา ผลที่ได้จากการทดลองระบบตอบโต้ดว้ ยคาสั่ง
ในการพัฒนา ดูได้จากภาพที่ 5 ซึ่งการทางานของระบบจะ
เสี ยงสามารถสนทนาได้ครอบคลุมปัจจัยองค์ประกอบทั้ง
รับค่ามาจากการพูดสั่งงานผ่านอุปกรณ์ Google Home ซึ่ ง
4 ด้าน และตอบได้ตรงกับคาถามหรื อคาใกล้เคียงที่ผวู ้ ิจยั
มี ซ อฟต์ แ วร์ Google Assistant ในการรั บ ค่ า ค าสั่ ง มา
ได้ใช้คาสั่งเสี ยงไป
ประมวลผลแล้วเชื่ อมต่อไปยัง Dialogflow เพื่อทาการหา
ตารางที่ 5: การสร้าง Test Scenario
Intent ที่ ต รงกับ ค าสั่ ง เสี ย ง ถ้า หากพบ Intent หรื อ ความ
Test
องค์ประกอบ
Scenario
Expected Result
Status
ต้ อ งการที่ ตรงกั น ก็ จ ะ Response กลั บ ไป ยัง Google
Case
คุณภาพชีวิต
1
ด้านร่ างกาย
ทักทาย/สอบถาม
ตอบทักทายได้
Passed
Assistant
อาการ
ห าก Intent มี การเปิ ดเรี ยกใช้ Fulfillment คื อ การ
2
ด้านร่ างกาย
ต้องการทา
แนะนากิจกรรมหรื อท่ากาย
Passed
กิจกรรม
บริ หารได้
เชื่อมต่อกับส่วน Back-end โดยนาค่าที่รับมาจาก Intent ไม่
3
หยุดทากิจกรรม
หยุดใช้งานระบบเมื่อ
User Passed
บอกให้
ห
ยุ
ด
ว่ าจะเป็ น Action หรื อ Parameter น าไปประมวลผลกับ
4
ด้านร่ างกาย
ตั้งเวลาแจ้งเตือน
สามารถบันทึกและแจ้งเตือน
Passed
แอพพลิเคชันที่ได้พฒั นาไว้โดยใช้ภาษาโปรแกรม Python
ตามเวลาที่กาหนดได้
5
ด้านความสัมพันธ์
ตรวจสอบปฏิทิน
ทาการบันทึกนัดหมายและแจ้ง
Passed
และ Deploy อยู่บน Heroku Server ทั้งนี้ สามารถเชื่ อมต่อ
ทางสัมคม
รายการทีม่ ีในแต่ละวันได้
6
ด้านสิ่งแวดล้อม
สอบถามสภาพ
แจ้งสภาพอากาศในวันนั้นๆ ได้ Passed
เข้ากับฐานข้อมูล Firebase
อากาศ
7
ด้านสิ่งแวดล้อม
บอกระยะทาง
บอกระยะเวลาที่ใช้ในการ
Passed
เมื่ อ ท าการสร้ างระบบขึ้ น เรี ยบร้ อ ยแล้ว ผูว้ ิ จัยได้น า
เดินทางไปยังสถานที่ได้
Scenario ตามที่ ได้นาเสนอไว้ในตารางที่ 4 เพิ่มเข้าไปใน
8
ด้านจิตใจ
ฟังข่าว
เล่าข่าวล่าสุดได้
Passed
9
ด้านความสัมพันธ์
บอกลาก่อน
ทักทายได้
Passed
แต่ละส่วนของระบบตอบโต้ดว้ ยเสี ยงนี้
ทางสัมคม
ออกไปข้างนอก

4. ผลการดาเนินงาน
ผู ้ วิ จั ย ท าก ารส ร้ าง Persona เพื่ อ จ าล อ ง บุ ค ค ล
กลุ่มเป้ าหมายและสร้าง Scenario เพื่อจาลองสถานการณ์
โดยได้คานึ งถึงปั จจัยองค์ประกอบของคุณภาพชี วิตทั้ง 4
ด้าน ซึ่งได้ทาการสร้าง Test Scenario ดังตารางที่ 5 จากนั้น
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กบั ค่า Expected Results

10
11
12

ด้านจิตใจ
ด้านจิตใจ
ด้านจิตใจ

กลับถึงบ้าน
เล่าเรื่ องตลก
ฟังเพลง

13

ด้านร่ างกาย

ได้เวลานอน

ทักทายได้
เล่นมุขตลก มุขแป้กได้
เปิ ดเพลงฟังได้ และหยุดได้เมื่อ
บอกให้หยุด
บอก Good Night ได้

Passed
Passed
Passed
Passed

4.1 ข้ อจากัดของงาน
งานวิจยั นี้มีขอ้ จากัดของระบบและอุปกรณ์ ดังนี้
• การใช้งาน Continue Conversation หรื อการสนทนาที่
ไม่ ต้อ งพู ด ค าว่ า OK Google ขณะนี้ รองรั บ เฉพาะ
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
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• เนื่องจากเป็ นการแนะนากิจกรรมด้วยคาสั่งเสี ยงจึงไม่
สามารถติดตามได้ว่าผูใ้ ช้งานทาตามที่ระบบแนะนา
• มี ก ารตั้ง ค่ า เสี ย งส่ ว นตั ว ของ Voice Match Privacy
ด้ว ยการจ าแนกและจดจ าเฉพาะเสี ย งของเจ้าของ
เท่านั้น
• ก่ อ น จ ะ เข้ า ใช้ งาน ร ะ บ บ ส่ วน ที่ เชื่ อ ม ต่ อ กั บ
Dialogflow แล้ ว นั้ น จะต้ อ งท าการใช้ ค าสั่ ง เสี ยง
เรี ยกชื่อบอทที่ได้มีการตั้งค่าไว้ก่อนทุกครั้ง
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ข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนางานวิจยั ในอนาคตจะมีการพัฒนา
ให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุ งให้มีการทางาน
ที่เหมาะสมกับบริ บทของคนไทย จากนั้นจะนาไปทดลอง
ใช้กบั อาสาสมัครผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้จะมีการพัฒนาระบบ
ให้สามารถทาร่ วมกับการติ ดตามโดยการจับภาพ หรื อดู
ลักษณะความเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้งานหรื อผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจะมี
ประโยชน์ ใ นการช่ ว ยลดการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ ากการใช้
ชีวิตประจาวัน ทั้งนี้สามารถใช้งานระบบตอบโต้ดว้ ยคาสั่ง
เสี ย งได้อ ย่ างมี ป ระโยชน์ สู ง สุ ด สามารถอ านวยความ
สะดวก และเป็ นเสมือนเพื่อนที่ทาการสนทนากับผูส้ ู งอายุ
อยูเ่ สมอ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบนั จานวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง เช่ น เดี ยวกับ ประเทศไทยที่ เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
อย่างสมบูรณ์ โดยสถิติผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียวมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น เนื่ อ งมาจากศัก ยภาพการดู แ ล
ผูส้ ู งอายุข องครอบครั วลดลงจากขนาดของครอบครั วที่
ลดลง หรื อ ต้อ งเผชิ ญ กับ สภาวะที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การสู ญเสี ยคนรอบตัว คู่ชีวิตเสี ยชีวิต
ลูกหลายไปทางานต่างถิ่น หรื อแม้แต่การที่สภาพร่ างกาย
เสื่ อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อจิตใจในด้านต่างๆ
งานวิจยั นี้นาเสนอระบบตอบโต้ที่ทางานด้วยคาสั่งเสี ยง
เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสังคมและการใช้ชีวิตประจาวันของ
ผูส้ ู งอายุ บรรเทาความเหงา ความรู ้ สึกโดดเดี่ ยวจากการ
อาศัย อยู่ ต ามล าพัง โดยเมื่ อ ดู จ ากงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
นวัตกรรมที่ ส่งเสริ มและช่ วยเหลื อการใช้ชีวิตประจาวัน
ของผูส้ ู งอายุ ได้มีการนาหุ่ นยนต์มาใช้ในการปฏิสัมพัน ธ์
กับ ผู ้สู ง อายุ ซึ่ งผลการวิ จัย ได้ร ะบุ ไ ว้ว่ าหุ่ น ยนต์ เหล่ า นี้
สามารถสร้างความเพลิ ดเพลิน เยียวยา ลดทอนความเหงา
โดดเดี่ยว สร้างเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกตนเองมีคุณค่า และได้
รักษาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วย
จากการทดสอบระบบเบื้ องต้น พบว่า ระบบตอบโต้ที่
ท างานด้ว ยค าสั่ ง เสี ย งสามารถตอบโต้ก ารสนทนาได้
ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต 4 ด้ าน คื อ
ทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้า นความสัมพันธ์ ทางสังคม
และด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสามารถช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต
ของผูส้ ู งอายุให้อยูใ่ นระดับที่ดีอีกด้วย
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การพัฒนากระบวนการจัดการแพทช์ เพื่อลดช่ องโหว่ของระบบงานบริการลูกค้าหลัก
Development of Patch Management Procedure for Reduce a Vulnerability
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บทคัดย่อ

time to patch software and effect to reduce a
vulnerability in Core Banking Systems.

งานวิ จัยนี ้ได้ น าเสนอการพัฒ นากระบวนการจัดการ
แพทช์ เพื่ อ ลดช่ อ งโหว่ ของระบบงานบริ การลูกค้ าหลั ก
ด้ วยการจัดทาคู่มือการบริ หารจัดการช่ องโหว่ และขั้นตอน
การปรั บปรุ งข้ อบกพร่ องด้ านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้
ผู้ใช้ งานที่มีส่วนเกี่ยวข้ องขององค์ กร มีกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ช่ วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่ งผล
ต่ อการลดช่ องโหว่ ที่จะเกิดขึน้ ในซอฟต์ แวร์ ของระบบงาน
บริ การลูกค้ าหลักของธนาคารได้
การประเมิ น ผลจากการก าหนดให้ ผู้ พั ฒ นาระบบ
ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง แพทช์ ล งบนถั ง ทดสอบ และกู้คื น การ
แพทช์ โดยนาระยะเวลามาเปรี ยบเทียบกัน ระหว่ างการใช้
คู่ มื อ และไม่ ใ ช้ คู่ มื อ ที่ พั ฒ นาขึ ้น จึ ง พบว่ าการน ากรอบ
แนวทางด าเนิ น งานดั ง กล่ าวมาใช้ สามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย ซึ่ งสามารถลดระยะเวลาในการ
ติดตั้งแพทช์ และสามารถลดระยะเวลาในการกู้คืนหากการ
ติ ดตั้งแพทช์ แล้ วเกิ ด ผลกระทบต่ อการใช้ งานระบบงาน
บริ การลูกค้ าหลักได้ รวดเร็ วยิ่งขึน้
คาสาคัญ: แพทช์ คู่มือ ระบบงานบริ การลูกค้าหลัก
ช่องโหว่ระบบงาน ความเสี่ ยง

The evaluation of this research product from
developer who deploy patch on test environment and
test recovery patch. And compare time between use
manual with not use manual. We found a manual of
Vulnerability Management and process of Patch
Management Procedure can achieve objectives of
research. And it can reduce vulnerability of system
so fast.
Keywords: Patch, Manual, Core Banking Systems,
Vulnerability, Risk.

1. บทนา
ในปัจจุบนั จุดอ่อนในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ สื บ
เนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยจุดอ่อนนั้น
นําไปสู่ปัญหาต่างๆ ระหว่างการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ระบบได้เป็ นอย่างมาก เช่ น การถูกโจรกรรม
ข้อมูล การทําลายล้างระบบ เป็ นต้น [1] ดังนั้นการบริ หาร
จัดการช่องโหว่และเครื่ องมือใน การประเมินช่องโหว่ ควร
มีมาตรฐานและระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ รวมทั้งกําหนดขอบเขต
และความถี่ ข องการประเมิ น ช่ อ งโหว่ให้ ค รอบคลุม ทุ ก
ระบบอย่างสมํ่าเสมอตามระดับ ความเสี่ ยง [2] โดยได้มี
ผูว้ ิจัยทําการสํารวจภัยคุกคามทาง คอมพิวเตอร์ และการ
รั ก ษาความปลอดภัย ข้ อ มู ล สารสนเทศ ของธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทย ซึ่ งเลือกใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเพื่ อ
สํารวจข้อมูลด้านการรักษา ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัด กลุ่ ม เพื่ อ สํ ารวจการดําเนิ น การของ

Abstract
This research presents framework of Patch
Management Procedure for reduce a Vulnerability of
Core Banking Systems by develop manual of
Vulnerability Management and process of Patch
Management Procedure to be guidance for users and
stakeholder in organization. And help them reduce
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องค์ก รสอดคล้อ งกับ กฎหมาย [3] ความเข้าใจด้านการ
รั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศ กองบัญ ชาการ
กองทัพ ไทย โดยเลื อกเครื องมื อ แบบสอบถาม (Closedended Questionnaires), t-test, Validity (Content validity),
Reliability (Pre-Test/Post-Test) [4] การทําคู่มือการจัดการ
แพทช์โดยรัฐบาลของเขต ปกครองพิเศษฮ่ องกง โดยใช้
เครื่ องมื อTrends and Zeroday Attacks, Patch Management
Deployment, Patch Management Governance [5] และวิ ธี
ปฏิ บัติ ที่ แนะนําสําหรั บ ระบบควบคุม การจัดการแพทช์
เลื อกใช้เครื่ อ งมื อ Element of a Good Patch Management
Program, Vulnerability Analysis [6] เป็ นต้น
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ข้ า งต้ น พบว่ า แนวทางการ
บริ ห ารจัด การช่ อ งโหว่โดยส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นการพัฒ นา
กรอบแนวคิด และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อให้องค์กร
สามารถบริ ห ารจัด การความเสี่ ยงดังกล่ าวให้ เป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ยวกัน เนื่ อ งจากทุ กองค์กรจําเป็ นต้อ งปกป้ อ ง
ข้อมูลของระบบจากช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้นและที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน อีกทั้งยังมีระยะเวลาในการแพทช์ และการกูค้ ืน
แพทช์ที่จาํ กัด ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาคู่มือตาม
กรอบแนวความคิดดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ในการลดความ
เสี่ ยงในการเกิดช่องโหว่ของระบบงานบริ การลูกค้าหลัก
ของธนาคาร
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2.1.4 จั ด การแก้ ไ ขช่ อ งโหว่ ต ามความรุ น แรงของ
เหตุการณ์
2.1.5 หากมีชุดคําสั่งแพทช์ ให้ประเมินความเสี่ ยง ใน
การติดตั้งชุดคําสั่ง โดยเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจาก ภัยที่
มีจากช่องโหว่
2.1.6 ทํ า การทดสอบชุ ด คํา สั่ ง แพทช์ และทํ า การ
ประเมินก่อนที่จะติดตั้งแก้ไขระบบ
2.1.7 หากไม่มีแพทช์ (Patch) ให้พิจารณาการควบคุม
อื่น ๆ เช่ น ปิ ดการให้ บ ริ การหรื อ การใช้ระบบในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับช่องโหว่, ดัดแปลงหรื อเพิ่มมาตรการควบคุม
เช่ น การกําหนด Firewall เฝ้ าระวังมากเพื่อตรวจจับหรื อ
ป้ อ งกัน การบุ ก รุ ก จริ ง และแจ้ง ข่ าวสาร หรื อ เพิ่ ม ความ
ตระหนักถึงภัยช่องโหว่
2.1.8 จัดเก็บ Audit Log
2.1.9 ทําการติดตามและประเมิ นกระบวนการในการ
บริ หารจัดการช่องโหว่อย่างสมํ่าเสมอ
2.1.10 ให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับระบบที่มีความเสี ยง
สู ง
2.2 เกณฑ์ การประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ยง (Risk Severity)
[5],[7]
การดําเนินการให้คะแนนความเสี่ ยงช่องโหว่จะช่วยให้
รู ้ว่าควรจัดการกับช่องโหว่ที่ตรวจพบอย่างไร สู ตรที่นาํ มา
คํานวณหาความเสี่ ยง คือ
ความเสี่ ยง = ผลกระทบ × ความน่าจะเป็ นในการถูกโจมตี

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด
6 หัวข้อ ดังนี้
2.1 กรอบการบริหารจัดการช่ องโหว่ทางเทคนิค [6],[7]
2.1.1 กําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการช่องโหว่
2.1.2 มีแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ในการติดตามข่าวสาร
ภัยจากช่องโหว่และการจัดการด้านเทคนิค
2.1.3 กําหนดเกณฑ์พิจารณาที่ระบุถึงกรอบเวลาในการ
แจ้งช่องโหว่ที่พบ และดําเนิ นการจัดการรวมถึงแพทช์ใน
ระบบ หรื อการใช้มาตรการควบคุมอื่น

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง [7]
จากภาพที่ 1 แสดงถึ งขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง
เพื่ อให้ ได้ม าซึ่ งระดับ ความเสี่ ย ง แล้วจึ ง นําไปวิ เคราะห์
ระดับผลกระทบต่อ โดยขั้นที่ 1 ทําการระบุความเสี่ ยง โดย
การเก็ บ รวบรวมที่ มี ข องภั ย คุ ก คาม ขั้ นที่ 2 ค้ น ห า
ผลกระทบ แบ่งเป็ นผลกระทบทางเทคนิค และผลกระทบ
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ทางธุรกิจ ซึ่ งผลกระทบทางธุรกิจมีความสําคัญกว่า เพราะ
ส่ งผลโดยตรงต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ แล้วจึงนําข้อมูลมาให้
คะแนน โดยแยกตามประเภทของผลกระทบจากการโจมตี
และแยกตามปัจจัยของความน่าจะเป็ นในการถูกโจมตี เป็ น
ต้น
ตารางที่ 1 การจัดระดับความเสี่ ยง [6]
Risk Severity
Likelihood and Impact Levels
6.00 – 9.00
High
3.00 – 5.99
Medium
0.00 – 2.99
Low
เป็ นการจัด ระดับ ความเสี่ ยงโดยนํามาคํานวณความ
เสี่ ยงเป็ น 3 ระดับ เพื่อนําไปวิเคราะห์ระดับของผลกระทบ
ต่อระบบงานอีกครั้ง
ตารางที่ 2 ตารางระดับความเสี่ ยง (Risk Matrix) [5]
ตาราง
ระดับ
ระดับความน่ าจะเป็ นในการถูกโจมตี
ความเสี่ยง
(Likelihood Level)
(Risk
Matrix)
LOW MEDIUM HIGH
ระดับ
High
Critical
ผลกระทบ HIGH Medium
Medium
High
(Impact MEDIUM Low
Note
Low
Medium
Level)
LOW
เป็ นการนําเอาระดับ ความเสี่ ย งจัด ระดับ ผลกระทบ
เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าควรทําการแก้ไขความเสี่ ยง
ใดก่ อ น โดยจําเป็ นต้อ งแก้ไขความเสี่ ยงในระดับ วิก ฤต
(Critical) เป็ นลําดับแรก รองลงมาเป็ นความเสี่ ยงระดับสู ง
(High) ความเสี่ ยงระดับ ปานกลาง (Medium) ความเสี่ ยง
ระดับตํ่า (Low) และความเสี่ ยงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ต่อต้องทําการบันทึกไว้เพื่อติดตามและควบคุมไม่ให้เกิด
ความเสี่ ยงสู งขึ้น (Note)
2.3 การจัดการช่ องโหว่ [7]
ช่องโหว่ หมายถึง จุดอ่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อบกพร่ องที่ เกิดจากบุคลากร เป็ นการเปิ ดช่องให้ผู ้
ไม่ ป ระสงค์ ดี หรื อ ผู ้บุ ก รุ ก สามารถเข้า มาสร้ างความ
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เสี ยหายให้กบั ระบบงานสารสนเทศขององค์กรได้ จึ งต้อง
มีการจัดการช่องโหว่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนดังนี้
2.3.1 Identifying Vulnerability (หาช่ อ งโหว่ ) เริ่ ม ต้น
การหาช่ อ งโหว่ จ ากเครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ นการสแกน มี 4
ขั้น ตอน คื อ ขั้น ที่ ห นึ่ งใช้ เครื่ อ งมื อ สแกนเนอร์ ท ําการ
สแกนระบบ ขั้น ที่ สองเข้าถึ งเครื อข่ ายด้วยการส่ งข้อมู ล
TCP/UPD เพื่อระบุ Port ให้ scanner ได้ตรวจหาช่ องโหว่
ขั้นที่ สามสามารถเข้าสู่ ระบบได้จากระยะไกล (RemoteLog in) ขั้นที่ สี่รวบรวมข้อมูลจากระบบอย่างถี่ถ้วน และ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเพื่ อ วางแผนแก้ ไ ขช่ อ งโหว่ ที่
เกิดขึ้น
2.3.2 Evaluating Vulnerabilities (การประเมิ น ความ
เสี่ ยง) การประเมินความเสี่ ยงที่ เกิดและมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม โดยส่ วนใหญ่องค์กรจะเลือกประเมินการแก้ไข
โดยใช้ Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
เพื่อทําการให้คะแนนการแก้ปัญหาของแนวทางแต่ละแบบ
ส่งผลให้การแก้ปัญหาถูกจุดมากที่สุด
2.3.3 Treating Vulnerabilities (แก้ ปั ญ หาช่ อ งโหว่ ที่
เกิ ดขึ้น) เมื่ อตรวจสอบความเสี่ ยงแล้วพบว่า สิ่ งที่ เจอคือ
ภัย คุกคามที่ ต้อ งมี การจัด การ จะต้องมี การจัด การแก้ไ ข
ปัญหา ช่องโหว่ที่เกิดขึ้น โดยวิธีที่นิยม มีดงั นี้
Remediation คือ การแก้ไขเพื่อช่ วยจัดการช่ องโหว่ที่
เกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ามารถเข้ามาสร้ า ง
ผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรได้
Mitigation คื อ การลดโอกาสและผลกระทบของภัย
คุกคาม หรื อช่องโหว่ที่เกิดขึ้น ในบางครั้งต้องแก้ไขอัปเดต
แพทช์ที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ ยงนี้
Acceptance คือ การยอมรับปั ญหาที่เกิด โดยไม่แ ก้ไข
หรื อหาวิธีลดความเสี่ ยงใดๆ
2.3.4 Reporting Vulnerabilities (รายงานผล)
การประเมิ นผลของการแก้ไขปั ญ หาความเสี่ ยงที่ เกิ ด
พร้อมการทําบันทึกรายงานผล
2.4 การบริหารจัดการ Patch (Patch Management) [8]
เพื่อให้สถาบันการเงิน มีการบริ หารจัดจัดการ Patch
โดยมีการควบคุมที่รัดกุมปลอดภัย และติดตั้งได้อย่าง
เหมาะสมทันการณ์ สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
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2.4.1 กํา หนดมาตรฐานและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น
กระบวนการบริ หารจั ด การ patch ที่ ค รอบคลุ ม การ
ตรวจสอบความถูกต้องของ patch และการประเมินความ
เสี่ ย ง รวมทั้ ง ความจํา เป็ นในการติ ด ตั้ง patch ใหม่ จ าก
ผูผ้ ลิตอย่างเหมาะสมทันการณ์
2.4.2 มี การจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์
ระบบและระบบงาน (patch version control) โดยมี ก าร
รักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอ)
2.4.3 มีกระบวนการทดสอบ patch ที่ออกใหม่ทุกครั้ง
ก่อนนําไปติดตั้งบนระบบที่ให้บริ การจริ ง
2.4.4 การติดตั้ง patch บนระบบที่ให้บริ การจริ ง
2.4.5 มีการทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการจัดการ
patch อย่างสมํ่าเสมอ
2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.5.1 การเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน
เสฏฐ์ นาคกล่ อ ม (2560) [9] ได้ ศึ ก ษาวรรณกรรม
เกี่ ย วกับ การเขี ย นคู่ มื อ ปฏิ บัติ ง าน เรื่ อ ง การเขี ย นคู่ มื อ
ปฏิบตั ิงาน (ฉบับปรับปรุ ง) กันยายน 2556
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศรวัสย์ สนธิ (2557) [4] การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็ น
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเจ้าหน้าที่ ที่ผา่ นการ
อบรมด้านการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศมี
พฤติกรรมความเสี่ ยงตํ่าในการใช้งานระบบ
วศิ น รํ าพึ งกิ จ (2552) [3] การสํ ารวจภัย คุ กคามทาง
คอมพิ วเตอร์ และการรั ก ษ าความป ลอดภั ย ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
Homeland Security (2551) [6] วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ แนะนํ า
สํ าหรั บ ระบบควบคุ ม การจัด การแพทช์ องค์ป ระกอบ
สํ า คัญ ในการปกป้ อ งโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ สํ า คัญ ของ
ประเทศและทรั พ ยากรที่ สํ าคัญ คื อ ความปลอดภัย ของ
ระบบควบคุม รายงานนี้แนะนําแนวทางการจัดการแพทช์
สําหรับการพิจารณาและการปรับใช้โดยเจ้าของสิ นทรัพย์
ระบบควบคุมอุตสาหกรรม
The Government of the Hong Kong Special
Administrative Region (2551) [5] การจัดการแพทช์ ตาม
CERT Coordination Center (CERT / CC) บทความนี้ มีชุด
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หลักของหลักการและวิธีการที่ สามารถใช้เป็ นอ้างอิงใน
การรวบรวมโปรแกรมการจัดการแพทช์ทีมประสิ ทธิภาพ
ปุ ณ ธวัช ว่ อ งธวัช ชั ย . (2555).[1] “การกํ า หนดวัน
หมดอายุของจุดอ่อน ในซอฟต์แวร์ระบบ.”
เสฏฐ์ นาคกล่อม. (2560).[9] “กรอบแนวทางและการ
จัด ทําคู่ มื อ สํ าหรั บ การป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาระบบ
สารสนเทศ เมื่ อเกิ ด เหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น สําหรั บ วิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม.”

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 พั ฒ นาขั้ น ตอนกระบวนการจั ด การช่ องโหว่ แ ละ
จุดอ่ อน [2],[3],[6],[8] โดยได้กาํ หนดกิจกรรมและวิธีการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แผนผังการไหลแสดงขั้นตอนการจัดการช่องโหว่
และจุดอ่อน
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็ นถึงแนวทางปฏิบตั ิของขั้นตอน
กระบวนการบริ หารจัด การช่ อ งโหว่ และ ผู ้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการดําเนิ นงาน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ ยงของช่องโหว่

526

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

3.2 พัฒนาขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงข้ อบกพร่ องด้ าน
ความปลอดภั ย [5],[6],[8] โดยได้กําหนดกิ จ กรรมและ
วิธีการดําเนินงานดังต่อไปนี้
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3.3 พั ฒ นาคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การช่ องโหว่ และ
ขั้นตอนการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องด้ านความั่นคงปลอดภัย
[7],[8],[9]
นํากระบวนการที่ได้พฒั นาขึ้นตามข้อ 3.1 และ 3.2 มา
จัดทําเป็ นคู่มือโดยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวทางที่ได้ศึกษา
ตามวรรณกรรมเกี่ ยวกับ การเขี ยนคู่ มือ ปฏิ บัติ งาน เรื่ อ ง
การเขียนคู่มือปฏิบตั ิงาน (ฉบับปรับปรุ ง) [9] ซึ่งมีหัวข้อใน
การจัดทําคู่ มื อปฏิ บัติ งานดังนี้ ความเป็ นมา วัต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขต คําจํากัดความ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
,ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน,แผนภาพ และเอกสารอ้างอิง

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 คําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.1.1 ด้านความยาก-ง่ายในการใช้งาน ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง
สามท่ านให้ ค วามเห็ น ว่า คู่ มื อการปรั บ ปรุ งข้อบกพร่ อ ง
ด้า นความมั่ น คงปลอดภัย ที่ พ ัฒ นาขึ้ น สามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้งานกับ ส่ วนงานต่ างๆของระบบงานบริ การ
ลูกค้าหลัก ได้ดีท้ งั นี้ ผูใ้ ช้งานอาจต้องมี พ้ืนฐานความรู ้ใน
ด้านกระบวนติดตั้ง และกูค้ ืนแพทช์เป็ นเบื้องต้น
4.1.2 ด้านเนื้อหา และกระบวนการทํางาน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้งสามท่านให้ความเห็นว่า คู่มือมีเนื้อหาในการปฏิบตั ิงาน
ที่จาํ เป็ นอย่างครบถ้วน มีการจัดเรี ยงลําดับของเนื้อหา และ
หัวข้อต่างๆได้ค่อนข้างดี
4.1.3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็ นควรให้เพิ่ม
Flowchart /Swim Lane, ค ว ร มี ตั ว อ ย่ าง ห น้ าจ อ แ ล ะ
คํา อธิ บ ายของการติ ด ตั้ง และการกู้คื น แพทช์ ค วรเพิ่ ม
คําอธิ บ ายภาระหน้าที่ ของฝ่ ายงานต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อ ง และ
ความหมายของศัพท์ทางเทคนิค
4.2 ผลการทดสอบจากผูใ้ ช้งาน
ผลการวิจยั โดยแยกพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการ
ทําวิจัย คื อ ลดระยะเวลาที่ ใช้ในการติ ด ตั้ง แพทช์ ให้ กับ
ระบบงานบริ การลูกค้าหลัก โดยการใช้และไม่ใช้คู่มือที่
จัดทําขึ้น และลดระยะเวลาที่ ใช้ในการกูค้ ืนแพทช์เพื่ อให้
ระบบงานบริ การลูกค้าหลัก สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ
โดยการใช้และไม่ใช้คู่มือ

ภาพที่ 3 แผนผังการไหลแสดงขั้นตอนการปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ องด้านความปลอดภัย
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็ นถึงแนวทางปฏิบตั ิของขั้นตอน
กระบวนการแพทช์ โดยมี ลํ า ดั บ ของกิ จ กรรมการ
ปฏิ บัติ งานก่ อนการปรับ ปรุ ง ระหว่างการปรั บปรุ ง และ
หลังการปรับปรุ ง รวมทั้งได้ระบุผูม้ ีหน้าที่ รับผิดชอบใน
แต่ละภาระไว้อย่างชัดเจน

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าทางสถิติของผลการทดลอง
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ระบบงาน
เงินฝาก
สินเชื่ อ
ข้อมูลลูกค้า
หลักประกัน

ติดตั้งแพทช์
Mean
S.D.
Sig
(ชั่วโมง)
(2ไม่ ใช้ ใช้ ไม่ ใช้ ใช้
tailed)
คู่มือ คู่มือ คู่มือ คู่มือ
6.08
5.92
5.92
6.00

4.50
4.42
4.25
4.58

0.996
1.240
1.165
1.128

1.168
1.240
1.288
1.443

ในการปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึนทั้ง 4 ระบบงานที่นาํ มาทดสอบ
ทั้งนี้ ค่ าอาจมี ค่ามากน้อยไม่เท่ ากัน เนื่ อ งด้วยปั จจัยหลาย
อย่ า งที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น ทั ก ษะของพนั ก งาน
ประสบการณ์และความชํานาญของพนักงาน เครื่ องมือใน
การดําเนิ น งาน การได้รับ ความรู ้ จากการฝึ กอบรม อาจ
ส่ งผลต่อการลดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ในเรื่ องดังกล่าว
ทั้งหมด
ปั ญหาที่พบในงานวิจยั ยกตัวอย่างเช่น ข้อจํากัดด้าน
กลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาข้อจํากัดด้านความรู ้และประสบการณ์
ในแพทช์ ปั ญ หาด้านระยะเวลาในการพัฒ นาคู่มือ กรอบ
แนวความคิดในการพัฒนาคู่มือเพื่อการบริ หารจัดการช่อง
โหว่น้ ี สามารถนําไปพัฒ นาปรั บปรุ งต่อ ได้ใน อี กหลาย
กระบวนการของแพทช์ระบบงานของธนาคาร

0.005
0.008
0.003
0.006

จากตารางที่ 3 พบว่าเมื่ อใช้คู่มือค่าเฉลี่ ยชั่วโมงในการ
ดําเนิ น งานลดลงทั้ง 4 ระบบงาน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ าง
4.25-4.58 ชัว่ โมง และสรุ ปได้ว่าการลดช่องโหว่หลังจากผู ้
ใช้ได้ศึกษาคู่มื อการบริ หารจัดการช่ องโหว่และขั้น ตอน
การปรั บ ปรุ งข้อ บกพร่ องด้านความมั่น คงปลอดภัยแล้ว
ลดลง อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ทั้ ง 4
ระบบงานหลักของธนาคาร
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าทางสถิติของผลการทดลอง
ติดตั้งกูค้ นื แพทช์
Mean
ระบบงาน
เงินฝาก
สินเชื่ อ
ข้อมูลลูกค้า
หลักประกัน

S.D.

ไม่ ใช้
คู่มือ

ใช้
คู่มือ

ไม่ ใช้
คู่มือ

ใช้
คู่มือ

Sig
(2tailed)

65.17
64.67
64.67
67.33

62.08
61.33
60.50
64.25

3.099
3.143
3.798
2.462

2.151
3.846
4.253
3.957

0.012
0.005
0.008
0.011
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แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
สานักงานบริหารโครงการของธนาคารออมสิน ตามคู่มือแนวทาง PMBOK ฉบับที่ 6
Guidelines to Improve the IT Project Management Processes for GSB’s
Project Management Office (PMO) based on PMBOK Guide 6ed
ฉัตฑริ กา สวัสดี (Chattarika Sawasdee)1 และณั ฐวี อุตกฤษฏ์ (Nattavee Utakrit)2
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บทคัดย่อ

( PMO) . This guideline have developed in a form of a

งานวิจัยนีน้ าเสนอแนวทางการปรั บปรุ งกระบวนการ
บริ หารโครงการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส าหรั บ
สานักงานบริ หารโครงการของธนาคารออมสิ น (PMO)
โดยพั ฒ นาออกมาเป็ นรู ป แบบคู่ มื อ เพื่ อ ให้ หน่ ว ยงาน
ดังกล่ าวนีไ้ ด้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางในปรั บปรุ ง ควบคุม
และดูแลภาพรวมของกระบวนการบริ หารโครงการของ
ธนาคารออมสิ นต่ อไป ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาคู่มือแนวทาง
ของ PMBOK ปรั บปรุ งครั้ งที่ 6 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บในระดับ
สากล โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนือ้ หาดังกล่ าว ร่ วมกับ
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคู่มือที่ดี แล้ วนามาปรั บให้
เหมาะสมกับบริ บทการดาเนิ นงานของธนาคารออมสิ น
ผลการประเมิ นโดยผู้เชี่ ยวชาญพบว่ าแนวทางดังกล่ าวมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่ างที่เกี่ยวข้ องเพื่อเปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจ
ก่ อนและหลังศึ กษาคู่มือ พบว่ า คะแนนแบบทดสอบหลัง
ศึ กษาแนวทางฯ เพิ่ มขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05ซึ่ งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: สำนักงำนบริ หำรโครงกำร แนวทำง กระบวนกำร
บริ หำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ธนำคำรออมสิ น

manual that can offer an organization to control,
improve and supervise projects under Government
Saving Bank organization.

PMBOK guideline manual 6th by analysed this
document combine with studying a method to make a
good manual and improved to have a compatibility
with overall operation of Government Saving
Bank. Evaluation by an experts found a high
compatibility for this guideline and experiment with
related sample group to compare an understanding
between before and after studying a manual statistic
result shown a significantly increase at 0. 05 which
consistent with our hypothesis.
Keywords: Project Management Office, Guideline,
IT Project Management Processes,
Government Savings Bank.

1. บทนา
ปั จจุ บั น สถำบั น กำรเงิ น ได้ มี ก ำรน ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรดำเนินงำนธุรกิจและดำเนินงำนใน
ลักษณะงำนโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกยิง่ ขึ้น
จำกปั จจัยดังกล่ำว ทำให้ธนำคำรแห่ งประเทศไทยเล็งเห็น
ถึงควำมสำคัญและควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศขึ้ น [1] โดยสถำบัน กำรเงิ น จะต้อ งจัด ให้ มี
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กำรศึกษำควำมจำเป็ น และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของ
โครงกำรที่ มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ นเริ่ ม โครงกำร โดยต้อ งมี ก ำรพิ จ ำรณำ
เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ ำ งเหมำะสม รวมทั้ง ต้อ งมี ก ำร
จัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรและนำเสนอขออนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน ต้องมี กำรกำหนด
กรอบกำรบริ หำรจัด กำรโครงกำร โดยให้ ค รอบคลุ ม
ขั้นตอนตั้งแต่กำรเริ่ มโครงกำร กำรดำเนินกำร กำรควบคุม
โครงกำร กำรปิ ดโครงกำร และกำรสอบทำนโครงกำร
รวมทั้งต้องมีกำรกำหนดโครงสร้ำงกำรควบคุมและกำกับ
ดู แลโครงกำรที่ชัดเจน (Project governance)โดยต้องจัด
ให้ มี ห น่ วยงำนหรื อ ที ม งำนดู แ ลภำพรวมของโครงกำร
(Project Management Office : PMO) เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ใ น
กำรกำหนดรู ป แบบ กระบวนกำร และเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น
มำตรฐำนในกำรบริ หำรจัดกำรและติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำร รวมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำและภำพรวม
ของโครงกำรต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องทรำบเพื่อให้โครงกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบุคลำกรของสำนักงำน
บริ หำรโครงกำรเองจำเป็ นต้องรู ้ และเข้ำใจแนวทำงกำร
ทำงำนดังกล่ำวด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทำแนวทำงกำร
บริ หำรโครงกำรด้ ำ นเทคโนโลยี สำร สนเท ศ ขึ้ น
เพื่อกำหนดและสื่ อสำรนโยบำยที่เกี่ยวข้องไปยังบุคลำกร
ทุกระดับในองค์กรเพื่อให้เกิ ดควำมตระหนักและควำม
เข้ำใจ และมีกำรนำนโยบำย ไปปฏิบตั ิดว้ ยกระบวนกำรที่
เหมำะสม

NCCIT2020

ได้พฒั นำขึ้นจำก The Standard for Project Management
ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรอง ครอบคลุมมำตรฐำน
กำรบริ หำรโครงกำร ANSI/PMI99-001-2017
กลุ่ ม กระบวนกำรบริ หำรโครงกำร ตำมหลั ก
PMBOK แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มดังนี้ [2]
2.1.1 Initiation Processes เป็ นกำรศึกษำควำมเป็ นไป
ได้ของโครงกำร กำรขออนุ มตั ิโครงกำร และกำรแต่งตั้ง
ผูจ้ ดั กำรโครงกำร รวมไปถึงกำรกำหนดวัตถุประสงค์และ
ภำพกว้ำง ๆ ของโครงกำร
2.1.2 Planning Process เป็ นกำรลงรำยละเอี ย ดกำร
วำงแผนโครงกำร ทั้งวัตถุประสงค์โครงกำร ขอบเขตและ
ลักษณะงำนในโครงกำร ระยะเวลำดำเนินกำร ทรัพยำกร
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในโครงกำร และรำยละเอียดอื่น ๆในโครงกำร
เพื่อให้โครงกำรมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
2.1.3 Executing Process เป็ นกำรรวมทรัพยำกรมนุษย์
และทรัพยำกรอื่น ๆในโครงกำร เพื่อดำเนินโครงกำรตำม
แผน
2.1.4 Monitoring & Controlling Process เป็ นกำรวัด
ค่ำและประเมินผลโครงกำร ระหว่ำงดำเนินโครงกำร เพื่อ
ควบคุมให้เป็ นไปตำมแผน รวมถึงกำหนดวิธีกำรแก้ไข ใน
กรณี ที่ผลกำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมแผน
2. 1. 5 Closing Process เ ป็ น ก ำ ร ส่ ง ม อ บ ผ ล กำร
ดำเนิ นงำนโครงกำร และเก็บข้อมูลกำรดำเนิ นงำนไว้ใน
ฐำนข้อ มู ล รวมถึ ง สรุ ป บทเรี ย นจำกข้อ ผิ ดพลำดในกำร
ดำเนิ นงำน เพื่อนำไปปรั บปรุ งพัฒนำในโครงกำรอื่น ๆ
ต่อไป

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ศึกษาทฤษฎี PMBOK ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6
(Project Management Body of Knowledge)
(6ed)
PMBOK Guide 6ed เป็ นหนึ่ ง ในหลัก กำรบริ หำร

ภาพที่ 1: กลุ่มกระบวนกำรบริ หำรโครงกำร
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรศึ กษำ คู่ มื อกำรบริ หำร โคร ง ก ำร
สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ปี งบประมำณ 2560 [3] ได้
บรรยำยถึ งส่ วนประกอบและเทคนิ คของกำรจัดทำคู่มือ

โครงกำรที่ พ ั ฒ นำมำในรู ปแบบของคู่ มื อ ที่ เ รี ยกว่ ำ
คู่มือแนวทำงในกำรบริ หำรโครงกำร ซึ่ งจัดทำโดย PMI
(Project Management Institute) หรื อสถำบั น เพื่ อ กำร
บริ หำรโครงกำร ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล เนื้อหำใน
แนวทำงกำรบริ หำรโครงกำรของ PMBOK Guide 6ed นั้น
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กำรปฏิบตั ิงำน โดยมีส่วนประกอบโดยสรุ ปประเด็นหลัก
ออกเป็ น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ วน ที่ 1 บ ท น ำ ค วำมเ ป็ น มำ ห ลั ก คิ ด ส ำคั ญ
วัต ถุ ป ระสงค์ก ำรด ำเนิ น งำน หลัก เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำ
มี ข้อ ตกลงก ำหนดไว้อ ย่ ำ งไร มี ปั จ จัย ควำมส ำเร็ จ และ
วิ ธี ก ำรประเมิ น ผลลัพ ธ์ ข องควำมส ำเร็ จ ด้ว ยวิ ธี ก ำรใด
อธิ บ ำยถึ ง กระบวนกำรในกำรพัฒ นำ และกำรบริ ห ำร
จัดกำรงบประมำณโครงกำร
ส่ วนที่ 2 กลไกลและแนวทำงกำรสนับสนุ น อธิ บำย
กลไกกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรในแต่ละระดับ บทบำท
หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบโดยแยกออกเป็ นหน้ ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบตำมลักษณะงำนนั้น ๆ รวมไปถึงอธิ บำยชี้แจง
ถึงรำยละเอียดงบประมำณในด้ำนต่ำง ๆ
ส่วนที่ 3 มำตรฐำนและขั้นตอนในกำรบริ หำรโครงกำร
(Work Flow) โดยอธิ บำยถึงควำมหมำยและวัตถุประสงค์
กำรจัดทำมำตรฐำนกำรบริ หำรโครงกำร และกระบวนกำร
บริ หำรโครงกำรที่นำมำใช้
ส่ วนที่ 4 กำรเบิ กจ่ำยงบประมำณ อธิ บำยถึ งรู ปแบบ
และหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ วิ ธี ก ำร
ตรวจสอบเอกสำรในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ (Checklists)
ส่ ว นที่ 5 แบบฟอร์ ม เอกสำรที่ ต้อ งใช้ป ระกอบกำร
ดำเนินงำนโครงกำร (Templates)
ส่ วนที่ 6 เครื่ องมือที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร
โดยใช้โปรแกรมบีมอส
2.3 ปั ญ หาและปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการจั ด ตั้ ง
สานักงานบริหารโครงการ
อริ นทรำ [4] ได้ศึกษำลักษณะ หน้ำที่และประโยชน์ที่
ได้รับจำกสำนักงำนบริ หำรโครงกำร หรื อ PMO (Project
Management Office) ขององค์กรในประเทศไทย โดยได้
มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ PMO จำกองค์กร
ต่ำง ๆ ในประเทศไทย โดยได้สอบถำมและรวบรวมควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหำและปั จจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็ จของ
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เนื่ อ งมำจำก ขำดกำรสื่ อ สำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพภำยใน
องค์กรหรื อ โครงกำร ท ำให้ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องไม่เข้ำใจควำม
จำเป็ นและจุดประสงค์ในกำรจัดตั้งหน่วยงำน และหน้ำที่
ควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ มอบหมำย ไม่ มี ก ำรก ำหนด
จุดประสงค์ในกำรจัดตั้ง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
หน่ วยงำน PMO ซึ่ งส่ งผลเสี ยให้แก่ PMO ทำให้ขำดกำร
ยอมรับจำกบุคลำกรในองค์กรหรื อโครงกำร ไม่เห็นคุณค่ำ
หรื อ ประโยชน์ ข องกำรมี PMO รวมไปถึ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ที่
ปฏิ บัติงำนใน PMO เกิ ดควำมสับสนในหน้ำที่ ที่ต้องท ำ
และไม่ มั่ น ใจในกิ จ กรรมหรื องำนที่ ก ำหนดออกไป
จำกปั ญหำดั ง กล่ ำ วควรมี ก ำรก ำหนดหน้ ำ ที่ ควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน PMO ให้ชัดเจน โดยอำจจัดทำ
เอกสำร PMO Charter ซึ่ งมีกำรระบุถึงอำนำจหน้ำที่ของ
PMO รวมทั้ ง แนวปฏิ บ ั ติ ที่ ดี (Best Practice) ที่ PMO
จะต้องพัฒนำให้กับองค์กร แล้วทำกำรสื่ อสำรให้คนใน
องค์ ก รทรำบอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง รวมไปถึ ง ปั ญหำที่ PMO
ก ำหนดให้ มี เ อกสำรและขั้น ตอนมำกเกิ น ควำมจ ำเป็ น
เป็ นปกติขององค์กรทัว่ ไปที่ยงั มีระดับกำรพัฒนำไม่สูงนัก
ไม่ มี ข้ ั น ตอน วิ ธี ก ำร และเอกสำรที่ แ น่ ชั ด หรื อเป็ น
มำตรฐำน เมื่อมีเอกสำรและขั้นตอนใหม่ ๆ ที่กำหนดขึ้น
โดย PMO จึงเป็ นเรื่ องที่ถูกต่อต้ำนหรื อถูกมองว่ำมำกเกิน
ควำมจำเป็ น หำกในมุมมองของกำรบริ หำรโครงกำรเดียว
หรื อหน่วยงำนเดียว เอกสำรบำงอย่ำงอำจไม่มีควำมจำเป็ น
หรื อ ไม่ ไ ด้รั บ ประโยชน์ จ ำกกำรมี เ อกสำรหรื อ ขั้น ตอน
แต่ในอีกมุมหนึ่ งมี หลำยโครงกำรดำเนิ นกำรอยู่ในเวลำ
เดียวกันหรื อมีควำมเชื่ อมโยงเกี่ ยวข้องระหว่ำงโครงกำร
มำกขึ้น กำรมีเอกสำรและขั้นตอนกำรบริ หำรโครงกำรเพื่อ
กำรประสำนงำน และกำรส่ ง ต่ อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ก ำรโครงกำร
( Deliverable) ให้ มี รู ปแบบ วิ ธี ก ำร หรื อควำมเข้ ำ ใจ
ที่ตรงกัน เป็ นสิ่ งจำเป็ น PMO ควรทบทวนและพิจำรณำ
เอกสำรและขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ มี อ ยู่ และแก้ไ ขให้มี ควำม
รั ด กุ ม กระชั บ มำกขึ้ น และมี ค วำมรอบคอบในกำร
อ อ กแ บ บ แ ล ะ ก ำห น ด เ อ กสำร แ ล ะ ขั้ น ต อ น ใ ห ม่
มี กระบวนกำรในกำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น จำกผูท้ ี่ มี ส่วน
เกี่ยวข้องที่ตอ้ งใช้เอกสำรหรื อขั้นตอน เพื่อนำมำปรับปรุ ง
แก้ไขให้เหมำะสมก่อนประกำศออกใช้งำนจริ ง รวมทั้งทำ

PMO

จำกผลกำรศึ กษำดังกล่ ำวพบว่ ำ ปั ญ หำที่ เกี่ ย วข้องกับ
PMO ที่ ผูต
้ อบแบบสอบถำมพบมำกที่ สุดในกำรบริ ห ำร
โครงกำร คื อ จุ ด ประสงค์ก ำรจัด ตั้ง หน้ ำ ที่ แ ละควำม
รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงำน PMO ไม่ ชั ด เจน มี ส ำเหตุ
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กำรสื่ อสำรให้คนในองค์กรหรื อโครงกำรเข้ำใจถึ งควำม
จำเป็ นและประโยชน์ของกำรมีเอกสำรและขั้นตอนเพื่อใช้
ในกำรบริ หำรหลำยโครงกำรในองค์กร
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ควำมสำเร็ จ ในกำรท ำงำนของ PMO
ต้อ งเริ่ ม จำกกำรที่ ผูบ้ ริ หำรให้ก ำรสนับสนุ น อย่ำงเต็มที่
โดยจัดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงชัดเจน ให้ PMO มีบุคลำกร
อย่ ำ งเพี ย งพอ ได้รั บ อ ำนำจกำรท ำงำน และได้รั บ กำร
สนับสนุ นนโยบำย ขั้นตอนหรื อวิธีกำรที่ PMO กำหนด
ขึ้น ทำให้คนในองค์กรหรื อโครงกำรปฏิบตั ิตำม
ดัง นั้ น PMO จึ ง เป็ นหน่ ว ยงำนส ำคัญ ที่ จ ะช่ ว ยกำร
ประสำนงำนและกำรสื่ อสำรดีข้ นึ สร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู ้
ที่เกี่ยวข้องในโครงกำรมำกขึ้น ขอบเขตงำนของโครงกำร
ชัดเจนขึ้น กำรวำงแผนที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น ค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรอยู่ในงบประมำณที่กำหนดไว้ สำมำรถช่ วยให้
โครงกำรมีผลกำรดำเนินกำรที่ดีข้ นึ
แต่อย่ำงไรก็ตำมสำหรั บ PMO ของธนำคำรออมสิ นนั้น
ยัง ขำดคู่ มื อ แนวทำงกำรปรั บ ปรุ งกระบวนกำรบริ หำร
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำงที่เหมำะสม
สอดคล้องกับบริ บทของกำรบริ หำรโครงกำรขององค์กร
จึงเป็ นที่มำสำคัญของงำนวิจยั นี้ โดยกำรจัดทำแนวทำงผูว้ ิจยั
ดำเนินงำนตำมระเบียบวิธีวิจยั โดยมีข้นั ตอนดังนี้
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เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพจำกผูป้ ฏิบตั ิงำนสังกัดฝ่ ำยบริ หำร
โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 3 ท่ำน โดยใช้กำร
สัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงเป็ นเครื่ องมือ ในกำรเก็บรวบ
ข้อ มู ล น ำข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปสรุ ป ผลควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
กระบวนกำรบริ หำรโครงกำรที่ตอ้ งกำรจะปรับปรุ ง รวม
ไ ป ถึ ง สิ่ ง ที่ ห น่ วย ง ำน จ ะ ไ ด้ รั บ จ ำกกำร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนกำรดังกล่ำว
3.3 การออกแบบเนื้อหาหลักและการจัดทาคู่มือ
ผู ้วิ จั ย ได้ ศึ ก ษำกระบวนกำรปฏิ บัติ ง ำนด้ำ นกำร
บริ หำรโครงกำรในปั จ จุ บัน ของธนำคำรออมสิ น และ
ขั้นตอนในกำรจัดทำคู่มือในกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่ ง ได้กำหนด
โครงร่ ำงของคู่ มื อ โดยเนื้ อหำจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนกำรปฏิ บั ติ งำน ขอ งธนำค ำรในปั จ จุ บั น
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของแนวทำง
ส่วนที่ 3 กรอบกำรบริ หำรโครงกำร ประกอบไปด้วย
วิธีปฏิบตั ิกำรบริ หำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมวิธีปฏิบตั ิของธนำคำร
ส่ วนที่ 4 หลักเกณฑ์กำรจัด กลุ่ ม และกำรจัด ล ำดับ
ควำมสำคัญของโครงกำร
ส่วนที่ 5 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบไป
ด้วยโครงสร้ำงและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
กำกับดูแลโครงกำร
ส่ วนที่ 6 กำรแต่ ง ตั้ง ผูจ้ ัด กำรโครงกำร อธิ บ ำยถึ ง
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูจ้ ดั กำรโครงกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่ วนที่ 7 หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิแนวทำงกำรบริ หำร
โครงกำรของหน่ ว ยงำน ประกอบไปด้ว ย แผนผัง วิ ธี
ปฏิบตั ิกำรบริ หำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่ วนที่ 8 กำรสอบทำนกระบวนกำรบริ หำรจัดกำร
โครงกำร
ส่ ว นที่ 9 ภำคผนวก ประกอบไปด้ ว ย เอกสำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน (Checklist) และตัวอย่ำงหนังสื อ
บันทึกข้อควำมในกำรแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรต่ำง ๆ

3. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ผูว้ ิจัยได้แบ่งกระบวนกำรดำเนิ นงำนวิจัย กำรจัดทำ
คู่มือ และกำรประเมินผลประสิ ทธิภำพคู่มือไว้ดงั นี้
3.1 ศึกษาและกาหนดขอบเขตของข้ อมูล
ศึ กษำข้อมูลแนวทำงกำรบริ หำรโครงกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย [1]
และทฤษฎี ต่ำง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง และศึ กษำทำควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกับ วิ ธีป ฏิ บัติ กำรบริ ห ำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของธนำคำรออมสิ น [5] ในปัจจุบนั และศึกษำ
กรอบกำรบริ หำรโครงกำรของ PMBOK (6ed) เพื่อใช้เป็ น
แนวทำงในกำรจัดทำคู่มือ ในกำรปรั บปรุ งกระบวนกำร
บริ หำรโครงกำร
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
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กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมจำกผู ้เ ชี่ ย วชำญแล้ ว
ทำกำรศึกษำและทบทวนเป็ นระยะเวลำ 1 สัปดำห์

ภาพที่ 3: กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำรับกำรอบรมแนวทำงฯ
3.4.5 นำแบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจเรื่ องกำรบริ หำร
โครงกำรฯ (แบบทดสอบชุดเดิม) ให้กลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มเดิม
ทำแบบทดสอบหลังศึกษำแนวทำงฯ
3.4.6 สรุ ป ผลคะแนนรำยบุ ค คลก่ อ นและหลัง ท ำ
แบบทดสอบวัด ควำมเข้ำใจเรื่ อ งกำรบริ หำรโครงกำรฯ
ของกลุ่มตัวอย่ำง
3.5 ประเมินผลการใช้ ค่มู ือ
ทำกำรวิเครำะห์ค่ำทำงสถิ ติของกลุ่มตัวอย่ำง ก่ อน
และหลัง ศึ กษำคู่มื อ กำรบริ หำรโครงกำรฯ เพื่ อ เป็ นกำร
ประเมินประสิ ทธิ ภำพของคู่มือ ด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่ วน
เบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และท ำกำร
เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย t-test (Paired samples test)

ภาพที่ 2: คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนส่วนบริ หำรโครงกำร
3.4 ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ วัดผลและประเมินผล
3.4.1 ออกแบบและพัฒนำแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นสำหรับผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรบริ หำรโครงกำร ที่มีต่อ
แนวทำงที่ได้จดั ทำขึ้น เพื่อให้ผูเ้ ชี่ ยวชำญประเมิ นคุณภำพ
ของคู่ มื อ กำรบริ ห ำรโครงกำรโดยแบ่ งเนื้ อหำของกำร
ประเมินออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ
ส่ วนที่ 2 ควำมควำมยำก-ง่ำยต่อกำรเข้ำใจและ
นำไปปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 3 ควำมเหมำะสมของรู ปเล่ม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.4.2 ออกแบบแบบทดสอบเพื่อวัดควำมเข้ำใจเรื่ อง
กำรบริ หำรโครงกำรฯ และหำควำมเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหำของ
แบบทดสอบโดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชำญตรวจสอบ ด้วยวิธีกำรหำค่ำ
ควำมสอดคล้องของข้อคำถำมและวัตถุประสงค์ หรื อ IOC

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของคู่มือแนวทำงกำร
บริ หำรโครงกำรฯ โดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรบริ หำรโครงกำร
สรุ ปได้ดงั ตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1: ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของผูเ้ ชี่ยวชำญฯ
ผลกำรประเมินควำม
รำยกำรประเมิน
เหมำะสม

(Index of Item – Objective Congruence)

3.4.3 นำแบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจเรื่ องกำรบริ หำร
โครงกำรฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญเรี ยบร้อยแล้ว
จำนวน 30 ข้อ ให้กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 10 ท่ำน ประกอบไป
ด้ว ย ผู ้บ ริ หำร พนั ก งำน และลู ก จ้ำ ง กลุ่ ม เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ธนำคำรออมสิ น ทำแบบทดสอบก่ อนศึ กษำ
แนวทำงฯ
3.4.4 จัดกำรอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำร
จัดกำรบรรยำย เรื่ อง แนวทำงกำรบริ หำรโครงกำรฯ เพื่อให้
เข้ำใจและรั บทรำบถึ งแนวทำงปฏิ บัติ งำนให้เ ป็ นไปใน
ทิ ศ ทำงเดี ย วกัน ใช้เ วลำในกำรบรรยำย 2 ชั่ว โมง และ
หลังจำกเสร็ จสิ้ นกำรอบรม ให้กลุ่มตัวอย่ำงนำคู่มือที่ผ่ำน

ส่วนที่ ควำมเหมำะสม 1
ของเนื้อหำ
ส่วนที่ 2 ควำมยำก-ง่ำยต่อ
กำรเข้ำใจและนำไปปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 3ควำมเหมำะสม
ของรู ปเล่ม
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X̅

S.D.

Sig.

4.82

0.24

0.000

4.84

0.18

0.000

4.76

0.32

0.000
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และเอกสำรที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงำนจะต้อง
ปฏิบตั ิตำมวิธีปฏิบตั ิ ตำมที่ธนำคำรกำหนดขึ้น รวมไปถึง
กำรสื่ อสำรวิธีปฏิ บัติงำนไปยังผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในโครงกำร
ประกอบไปด้วยผูป้ ฏิบตั ิงำนจำกหลำยฝ่ ำยงำน ทำให้กำร
สื่ อสำรวิธีปฏิบตั ิงำนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ทวั่ ถึง
ส่ ง ผลให้ กำรปฏิ บัติ ง ำนไม่ เ ป็ นไปตำมมำตรฐำนตำมที่
ธนำคำรกำหนดขึ้น
ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรจัดทำคลังข้อมูลส่ วนกลำงบน
Website ของธนำคำร ที่รวบรวมวิธีปฏิบตั ิงำนโครงกำรที่
ถู ก ต้ อ ง เป็ นปั จ จุ บัน เพื่ อ เป็ นพื้ น ที่ ใ นกำรสื่ อ สำรวิ ธี
ปฏิบตั ิงำนไปยังแต่ละฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
โครงกำร ให้สำมำรถศึกษำ ทำควำมเข้ำใจวิธีปฏิบตั ิ และ
เอกสำรต่ำง ๆ ที่ ถูกต้องได้ก่อนเริ่ มปฏิ บัติงำนโครงกำร
รวมไปถึ งพัฒนำคู่มือ แนวทำงให้ อยู่ในรู ปของกำรตอบ
กลั บ กำรสนทนำแบบอั ต โนมั ติ ( Chat bot) เพื่ อ ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ วมำกยิง่ ขึ้น

ตารางที่ 2: ตำรำงแสดงค่ำทำงสถิติของผลคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่ำง
ค่ำทำงสถิติของผลคะแนน
ผลกำรทำแบบทดสอบ
X̅

S.D.
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Sig.

ผลคะแนนเฉลี่ยที่ทำ
12.40 1.350
0.000
แบบทดสอบก่อนศึกษำ
ผลคะแนนเฉลี่ยที่ทำ
25.30 1.703
0.000
แบบทดสอบ หลังศึกษำ
ผลคะแนนเฉลี่ ยที่ทำแบบทดสอบก่ อน-หลังศึกษำ
แนวทำงกำรบริ หำรโครงกำรคือ 12.40 คะแนน และ 25.30
คะแนน ตำมล ำดับ ส่ วนเบี่ ย งเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation) มี ค่ ำ 1.350 และ 1.703 ผลกำรวิ เ ครำะห์ ท ำง
สถิ ติ มี ค่ำ t เท่ำกับ 28.150 และ มี ค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ
(Sig.) ที่ ระดับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่ำ ค่ำนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 จึ งทำกำรปฏิ เสธ Ho ยอมรั บ H1 ซึ่ งสำมำรถ
สรุ ปได้ว่ำ คะแนนกำรทำแบบทดสอบหลังศึกษำแนวทำงฯ
เพิ่ ม ขึ้ นอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0 . 0 5 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ต้งั ไว้

5. สรุปผล และข้ อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

จำกกำรที่ กลุ่มทดลองได้นำแนวทำงที่พ ฒั นำขึ้ น ไป
ศึกษำและใช้ในกำรตอบแบบทดสอบเพื่อวัดควำมเข้ำใจ
ในกำรบริ หำรโครงกำรนั้ นสำมำรถท ำออกมำได้ ดี
เนื่ องจำกเดิมผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงส่ วนใหญ่ไม่มี
ควำมเข้ ำ ใจในกระบวนกำรบริ หำรโครงกำรด้ ำ น
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเท่ ำ ใดนัก ดัง นั้น หำกมี แ นวทำง
บริ หำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำนนั้น
จะช่ วยให้ ต ระหนักถึ ง วิ ธีก ำรปฏิ บัติ ง ำนในกำรบริ ห ำร
โครงกำรของธนำคำร และมีเข้ำใจในกระบวนกำรบริ หำร
โครงกำรมำกยิ่งขึ้น ในกำรวิจยั ครั้งนี้จึงสรุ ปกระบวนกำร
นำแนวทำงที่พฒั นำไปใช้งำนได้ดงั ภำพที่ 5

[1]

ธนำคำรแห่งประเทศไทย. (2560) [ออนไลน์]. รำยงำนกำรกำกับ
กำรดูแลสถำบันกำรเงินประจำปี 2560. [สืบค้นวันที่ 27 กรกฎำคม
2562].

จำก https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/

FPG/2561/ThaiPDF/25610021.pdf
[2]

[3]

[4]

ภาพที่ 5: กระบวนกำรนำแนวทำงที่พฒั นำไปใช้งำน
ประเด็ น อื่ น ที่ พ บในงำนวิ จัย คื อ ปั ญ หำด้ำ นควำมรู ้
พื้นฐำนในกำรบริ หำรโครงกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำนโครงกำร
เมื่อมีกำรดำเนินงำนโครงกำรซึ่ งประกอบไปด้วยขั้นตอน

[5]
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แนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารตามกรอบ ITIL
A Guideline of Incident Management and Problem Management
in Information Technology based on ITIL for Banks
สิ ริวาด อัครวงษ์ (Siriward Akarawong)1 และณั ฐวี อุตกฤษฏ์ (Nattavee Utakrit)2
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บทคัดย่อ

Abstract
It is mandatory for banks to focusing on

ธนาคารจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ
เหตุการณ์ ผิดปกติและปั ญหาจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจด้ านความมั่น คงปลอดภัย แก่ ผู้ ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้ อง นอกจากนีย้ ังเพื่ อสอดคล้ องตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยในประเด็นดังกล่ าว เพื่อให้ หน่ วยงาน
ของธนาคารมีความรู้ ความเข้ าใจในการดาเนิ นการตามกรอบ
การบริ หารจัดการเหล่ านัน้ ให้ เป็ นไปอย่ างเหมาะสม งานวิจัยนี ้
จึ งมี วัตถุประสงค์ เพื่ อน าเสนอแนวทางการบริ หารจั ดการ
เหตุการณ์ ผิดปกติ และปั ญหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารตามกรอบ ITIL และประเมินประสิ ทธิ ภาพแนวทาง
ดังกล่ าว โดยกระบวนการวิจัยเริ่ มจากศึกษาการปฏิ บัติงานบริ การ
ในประเด็นการบริ หารจัดการเหตุการณ์ ผิดปกติและการบริ หาร
จัดการปั ญหา ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของบุคลากร
ในการดาเนินงานตามกรอบ ITIL โดยใช้ เทคนิคการสั มภาษณ์
การวิ เคราะห์ กรอบแนวทางของ ITIL แล้ ว สั ง เคราะห์
จนได้ ผลลั พธ์ เป็ นคู่ มื อสาหรั บปฏิ บั ติ งาน ผลการประเมิ น
ความเหมาะสมของแนวทางที่ พัฒนาขึ น้ จากผู้เชี่ ยวชาญ
อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน ประสิ ทธิ ภาพ
ด้ วยสถิ ติ Paired Sample t-test จากการทดสอบความรู้
ความเข้ า ใจของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากการท าแบบทดสอบ
ก่ อ นและหลั งศึ กษาแนวทาง มี ค่ าคะแนนเพิ่ มขึ ้น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ไอทิล การปฏิบตั ิงานบริ การ การบริ หารจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติ การบริ หารจัดการปัญหา แนวทาง

managing

incidents

and problems from using

information technology in order to ensure the stability
and security to its relevant parties. Besides, it needs to be
in accordance with the announcement of the Bank of
Thailand. In order for the departments of the Bank to
understanding the implementation of those management
frameworks appropriately. Consequently, this research
proposes the Guidelines of Incident Management and
Problem Management in Information Technology for
Bank followed by ITIL framework and evaluated the
efficiency of the guidelines. The research process begins
with examining the Service Operation regarding Incident
Management and Problem Management as well as
obstacles and problems arisen from the operators
implemented and followed ITIL framework by using
interviews technique and analyzing ITIL framework.
Then, summarize all findings from the research to
establish a useful guidebook. As a result, the guideline
developed, is evaluated with a result showing the
degree of an appropriateness at a high level.
Furthermore, the evaluation with Paired Sample
t-test statistics of the sampling groups from doing
pre-and-post test for an understanding of the
guideline developed shows an increase significantly
in statistical matter.
Keywords:

ITIL,

Service

Operation,

Incident

Management, Problem Management, Guideline
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และปั ญหาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของธนาคาร
เป็ นหลัก และเลื อ กธนาคารแห่ ง หนึ่ งที่ มี ส ถานะเป็ น
รัฐ วิสาหกิ จภายใต้การกากับ ดู แลของกระทรวงการคลัง
เป็ นกรณี ศึกษา ตลอดจนศึ กษาทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามลาดับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็ นคู่มือ
สาหรั บ ใช้เป็ นแนวทางในการบริ ห ารจัด การเหตุ การณ์
ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
ภายใต้ ก รอบแนวทางของ ITIL เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ยึ ด ถื อ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ

1. บทนา
ปั จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี บทบาทสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการดาเนิ นธุ รกิจทุกภาคส่ วน รวมไปถึง
ธุ รกิ จการธน าคาร การน าเท คโน โลยี ส ารสน เท ศ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ธนาคารนั้ นจะช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บัติ งานภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และยังสร้ างความ
ได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน มุ่ ง เน้ น ให้ เกิ ด การบริ การที่ ดี
น ามาซึ่ งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้
ธนาคารอี กด้ว ย [1] แต่ อ ย่างไรก็ต ามการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดาเนิ นงาน อาจส่ งผลให้ ธนาคาร
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ยงด้ า นความต่ อ เนื่ องของการ
ให้ บ ริ การ หนึ่ งในนั้น คื อ ปั ญ หาจากการเกิ ด เหตุ ก ารณ์
ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Incident) อันส่ งผล
ให้ เกิ ด การหยุด ชะงัก ของการให้ บ ริ ก าร[2] ธนาคารจึ ง
จาเป็ นต้อ งเตรี ยมความพร้ อม เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ การ
โดยอาจมี การจัดเตรี ยมแผนการบริ หารจัดการเหตุการณ์
ผิดปกติและปั ญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่ าวนี้ อี ก ทั้งยัง เป็ นไปตามกระบวนการตรวจสอบ
การดาเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
(ธปท.) [3]
Information Technology Infrastructure Library ห รื อ
ITIL เป็ นระเบี ยบวิ ธี ที่ ใช้ พ ั ฒ นาการบริ หารจั ด การ
งานบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ถูกน ามาอ้างอิ ง
แ ล ะใช้ ใ น ภ าค ธุ รกิ จ ห ล ายป ร ะเภ ท [2] [5] [7] [9]
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารบริ หารจั ด การ
ตามกรอบของ ITIL ส าหรั บ ผูป้ ฏิ บัติ งานบริ การรั บ แจ้ง
ปั ญ หาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารนั้น ยังไม่
เป็ นไปอย่างเต็ม ประสิ ท ธิ ภาพ เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ งาน
มีหลายขั้นตอน มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องจานวนมาก และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ยังไม่เข้าใจถึงความสอดคล้องในการปฏิบตั ิงานกับกรอบ
ของ ITIL ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีความล่าช้า ทั้งยังขาด
คู่มือที่ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึง
ทั้งความสาคัญและปัญหาของการประยุกต์ใช้ ITIL ในการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าว จึงศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
แนวทางการบริ หารจัดการภายใต้กรอบแนวทางของ ITIL
โดยได้เน้นที่ประเด็นการบริ หารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ITIL
Information Technology Infrastructure Library

หรื อ ITIL เป็ นระเบี ยบวิธีที่ใช้พฒ
ั นาการบริ ห ารจัดการ
งาน บ ริ การด้ า น เท คโน โลยี ส ารสน เท ศใน องคก์ ร
โดยระบบสารสนเทศต้องสอดคล้องกับการดาเนิ น ธุ รกิ จ
[4] ซึ่ ง ITIL v.3 จะเน้ น การบริ ห ารจัด การกระบวนการ
บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
แบ่งออกเป็ น 5 หมวดหลัก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: โครงสร้าง ITIL v.3
2.1.1 Service Strategy กลยุทธ์ดา้ นการบริ การ
2.1.2 Service Design การออกแบบการบริ การ
2.1.3 Service Transition การส่งมอบงานบริ การ
2.1.4 Service Operation การปฏิบตั ิงานด้านการบริ การ
2.1.5 Continual Service Improvement
การพัฒนางานบริ การให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นศึกษา Service Operation ซึ่ งเป็ นการ
ด าเนิ น งานการบริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ กั บ
ผูร้ ับบริ การ เพื่อให้บรรลุผลและเป็ นไปตามข้อตกลงที่ มี
ต่อผูร้ ับบริ การ โดยมีกระบวนการ Incident Management
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และ Problem Management ซึ่งถูกจัดอยูใ่ นระยะแรกของ
การส่ งมอบคุณภาพการบริ การให้กบั ผูร้ ับบริ การ แสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของการแก้ไขปั ญหาของการให้บริ การ
ให้กลับสู่สภาวะปกติ [5] ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.4.1 Incident Management กระบวนการ
จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่ ทาให้การบริ การหยุดชะงัก
เพื่อกูค้ ืนการให้บริ การให้กลับสู่ สภาวะปกติ โดยเร็ วที่สุด
ประกอบด้วยรายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 3: กระบวนการสาคัญของ Problem Management
กระบวนการ
รายละเอียด
Reactive Problem การวิ เคราะห์ แก้ไ ข ลดสาเหตุ
Management
การเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
Proactive Problem การตรวจสอบ ป้ อ งกัน การเกิ ด
Management
เหตุการณ์ผิดปกติในอนาคต
ตารางที่ 4: กิจกรรมของกระบวนการ Problem Management
กิจกรรม
รายละเอียด
Detection
การตรวจพบปัญหา
Logging
การบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น
Categorization
การแบ่งประเภทของปัญหา
Prioritization
การลาดับความสาคัญของปัญหา
Investigate and
การวินิจฉัย และวิเคราะห์ปัญหา

ตารางที่ 1: องค์ประกอบที่ควรพิจารณาของ Incident
Management

องค์ประกอบ
Timescale
Incident

รายละเอียด
ข้อตกลงในการให้บริ การ
ขั้นตอนรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติ

Model
Impact
Urgency
Priority

Major
Incident

NCCIT2020

diagnosis

ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ผิดปกติ
ระดับความเร่ งด่วนในการแก้ไข
ล าดั บ ความส าคั ญ ของเห ตุ ก ารณ์
ผิดปกติ
เหตุการณ์ผิดปกติที่กระทบต่อผูใ้ ช้งาน
จ าน วน มาก ห รื อระบ บ งาน ห ลั ก
ที่จาเป็ นต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วน

Workarounds
Raising a known
error record
Problem Closure

การกาหนดวิธีแก้ไขแบบชัว่ คราว
การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดปั ญ หา
ที่ทราบสาเหตุแล้ว
การปิ ดปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิ บัติงานเปรี ยบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการ
ท างาน โดยแสดงจุ ด เริ่ ม ต้น -สิ้ น สุ ด และขั้น ตอนการ
ปฏิ บัติ งานอย่างเป็ นล าดับ คู่ มื อ ปฏิ บัติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพ
จะส ร้ างก ารป ฏิ บั ติ งาน ที่ เป็ น ม าต รฐาน เดี ยวกั น
ลดข้ อ ผิ ด พลาด ทั้ งยัง สามารถใช้ เ ป็ นเอกสารอ้ า งอิ ง
การด าเนิ น งาน [6] คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านควรมี ร ายละเอี ย ด
ที่สาคัญ ดังนี้
2.2.1 รู ป เล่ ม คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน ควรประกอบด้ว ย
ปกนอก-ใน คานา สารบัญ บัญชีตาราง/บัญชีภาพประกอบ
(ถ้ามี)
2.2.2 เนื้อหา ควรกาหนดตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
2.2.2.1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็ นมา
และความสาคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิ ยามศัพท์เฉพาะ
หรื อคาจากัดความ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
2.2.2.2 บทบาทความรับผิดชอบ เพื่อชี้แจงให้
ผูศ้ ึกษาคู่มือทราบหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน

ตารางที่ 2: กิจกรรมของกระบวนการ Incident Management
กิจกรรม
รายละเอียด
Identification
การพบเหตุการณ์ผิดปกติ
Logging
การบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ
Categorization
ประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติ
Prioritization
การก าหนดล าดั บ ความส าคั ญ
ของเหตุการณ์ผิดปกติ
Diagnosis
การวินิจฉัยเหตุการณ์ผิดปกติ
Escalation
การส่งต่องาน
Incident Closure การปิ ดเหตุการณ์ผิดปกติที่แก้ไข
2.1.4.2 Problem Management กระบวนการ
หาสาเหตุที่ แ ท้จริ งของปั ญ หา รวมถึ งการป้ องกัน ไม่ ให้
เกิ ด ขึ้ นซ้ าอี ก ประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 3
และตารางที่ 4
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2.2.2.3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตั ิงาน
2.2.2.4 เทคนิคการปฏิบตั ิงาน เป็ นการอธิบาย
ขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด ว่าใครทาอะไร อย่างไร
2.2.3 การเขี ย นคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน ควรค านึ งถึ ง
ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัยของเนื้ อหา รู ปแบบในการ
เขี ย น การล าดับ เนื้ อ หา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
และคุณค่าที่ได้รับจากคู่มือ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศิ ริ เช ฏ ฐ์ [1] น าเส น อ แ น ว ท าง ก าร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาระบบงานธนาคาร โดย Six
Sigma และ ITIL เพื่อป้ องกันปั ญหาการเกิดความขัดข้อง
ของระบ บ พ ร้ อ มทั้ งตอบสน องต่ อ ธุ ร กิ จธน าคาร
และฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิ จารณาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรถึงความเข้ากันได้ของ Six Sigma
และ ITIL เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ให ม่
ในประเด็น การพัฒ นางานด้านการบริ การ กระบวนการ
ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถสนับ สนุ น การปฏิ บัติงานการแก้ไข
ปั ญ หาของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลให้ เกิ ด การ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ ให้ ต่ อ เนื่ อ งได้ อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิภาพ
Lema-Moret and Calvo-Manzano [7] พั ฒ น า
กลยุท ธ์ ให้ ผู ้ป ระกอบการ SMEs มี กระบวนการจัด การ
เหตุ การณ์ ผิ ด ปกติ และวิ เคราะห์ กระบวนการ Incident
Management ข อ ง ITIL แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ใ น เชิ ง ลึ ก
เพื่ อ ตรวจสอบว่าขั้น ตอนใดมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน และใช้
เทคนิคเดลฟายคาดการณ์ผลลัพธ์ ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น
3 ระดับ คือ Basic, Intermediate และ Advance ซึ่ งกิ จกรรม
Identification, Logging, Recovery, Close อยู่ในระดับ
Basic เป็ นกิ จกรรมที่ พ่ ึงพาขั้นตอนอื่นน้อย ปฏิ บต
ั ิได้ง่าย
กิ จ กรรม Categories และ Prioritization อยู่ ใ นระดั บ
Intermediate เป็ นกิ จกรรมที่ พึ งพาขั้น ตอนอื่ น ปานกลาง
ป ฏิ บั ติ ได้ ง่ าย ส่ วน กิ จ ก ร ร ม Diagnosis, Escalate,
Investigate and Diagnosis อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ Advance
เป็ นกิ จ กรรมที่ พึ ง พาขั้น ตอนอื่ น สู ง ปฏิ บัติ ไ ด้ย ากกว่ า
2 ระดับ ที่กล่าวมา

NCCIT2020

เสฏฐ์ [8] น าเสนอแนวทางในการจัด ท าคู่ มื อสาหรั บ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหาระบบส ารสนเทศเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับองค์กรของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น ผลการวิจยั
พบว่าการแก้ไขปั ญหาโดยใช้คู่มือที่พฒั นาขึ้น สามารถลด
ระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นโดยเฉลี่ย
ได้ถึง 69%

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1.1 ศึ ก ษากระบวนการปฏิ บัติ ง านการบริ ก าร
รั บ แจ้ ง และแก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในปั จจุ บั น ของธนาคารที่ มี ส ถานะเป็ น
รัฐ วิสาหกิ จภายใต้การกากับ ดู แลของกระทรวงการคลัง
3.1.2 ศึ กษากรอบแนวทาง ITIL v.3 ในประเด็ น
การบริ หารจัด การเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ แ ละปั ญ หาด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของธนาคาร ซึ่ งอยู่ในส่ วนของ
Service Operation หั ว ข้ อ Incident Management และ
Problem Management

3.1.3 ศึ กษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ กรอบแนวทาง
ของ ITIL ที่ น าส่ วนของการปฏิ บัติ ง านด้านการบริ การ
(Service Operation) ไปประยุกต์ใช้
3.1.4 ทาการเก็บข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง
เพื่ อ วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ถึ ง ความส าคั ญ รวมถึ ง
ประเด็นสาคัญของคู่มือที่หน่วยงานควรมี
3.1.5 ศึกษาการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน และแนวทาง
ในการจัด ท าคู่ มื อ ในการแก้ไ ขปั ญ หาเมื่ อ เกิ ด เหตุ การณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา [8]
3.2 ออกแบบและพัฒนาคู่มือ
3.2.1 สรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้อย่างเป็ นระบบ
เพื่ อออกแบ บ กรอบ แน วความคิ ด การด าเนิ น งาน
โดยพิจารณาถึ งความสอดคล้องตามกรอบแนวทางของ
ITIL สาหรับใช้อา้ งอิงในการจัดทาคู่มือ
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3.4 การประเมินผล
ประเมิ น คุณภาพของคู่มือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และทาการ
ป รั บ ป รุ งแ ก้ ไ ข ให้ เห ม าะส ม จากนั้ น จึ งป ระเมิ น
ประสิ ทธิภาพของคู่มือที่ใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการ
เหตุการณ์ ผิดปกติและปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารตามกรอบ ITIL ที่ พ ั ฒ นาขึ้ นโดยเลื อ ก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานจานวน
10 คน ได้ล องท าแบบทดสอบก่ อ นและหลัง การศึ ก ษา
ข้ อ มู ล จากคู่ มื อ จากนั้ นจึ ง วิ เ คราะห์ คะแนนการท า
แบบทดสอบ โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ผ ล คื อ การ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย t-test

ภาพที่ 2: กระบวนการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
3.2.2 จั ด ท าคู่ มื อ การบริ หารจั ด การเหตุ ก ารณ์
ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
ตามกรอบ ITIL ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ด ดัง นี้ ส่ วนที่ 1 บทน า
ประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์
ขอบเขต นโยบาย และค าจ ากัด ความ ส่ วนที่ 2 บทบาท
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ส่ วนที่ 3 หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงานและเงื่อนไข ส่ วนที่ 4 เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
ประกอบด้ว ย แผนภาพล าดับ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
รายละเอี ย ดขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน ส่ วนที่ 5 การวัด ผล
และส่วนท้าย บรรณาณุกรม และดัชนี
3.3 ออกแบบเครื่ องมือสาหรับประเมินผล
3.3.1 พัฒ นาแบบประเมิ น เพื่ อ ให้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประเมิ น คุณภาพคู่มือ การบริ ห าร
จัด การเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ แ ละปั ญ หาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารตามกรอบ ITIL โดยเนื้ อหาการ
ประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ความเหมาะสม
ของเนื้ อ หา ส่ วนที่ 2 ความความยาก-ง่ ายต่ อ การเข้าใจ
และน าไปปฏิ บัติ ส่ ว นที่ 3 ความเหมาะสมของรู ป เล่ ม
และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.3.2 ออกแบบแบบทดสอบเพื่ อ วัด ความเข้าใจ
และหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบทดสอบโดยให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้อ ง
ของข้อ ค าถามและวัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ IOC (Index of

4. ผลการดาเนินการวิจัย
จากการวิจัย สามารถสรุ ป ผลแนวทางที่ ได้พ ัฒ นาขึ้ น
จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
ตารางที่ 5: ผลการประเมิน การบริ หารจัดการเหตุการณ์ ผิดปกติ
(Incident Management)

ระดับ
X̅
S.D.
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.58 0.50 มากที่สุด
2. ความความยาก-ง่ายต่ อ 4.56 0.51 มากที่สุด
การเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ
ตารางที่ 6: ผลการประเมิน การบริ หารจัดการปั ญหา (Problem
Management)

ระดับ
X̅
S.D.
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.54 0.51 มากที่สุด
2. ความความยาก-ง่ายต่ อ 4.50 0.51
มาก
การเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ
ตารางที่ 7: ผลการประเมิ น รู ป เล่ม การบริ ห ารจัด การเหตุก ารณ์
ผิ ด ปกติ แ ละปั ญ หา (Incident Management and Problem
Management)

ระดับ
X̅
S.D.
รายการประเมิน
ความครบถ้วน เหมาะสม 4.75 0.45 มากที่สุด
ขององค์ประกอบรู ปเล่ม

Item – Objective Congruence)
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นอกจากนี้ ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ โ ดยการ
เป รี ย บ เที ย บ ค่ าเฉ ลี่ ย Paired Sample t-test พ บ ว่ า
ค่าเฉลี่ ยนคะแนนการท าแบบทดสอบของกลุ่ ม ตัวอย่าง
หลั ง จากศึ ก ษาคู่ มื อ ที่ พ ั ฒ นาขึ้ นมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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การพัฒนาคู่มือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการระบบการให้ บริการธนาคารทาง
อินเตอร์ เน็ตสาหรับลูกค้านิติบุคคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Internet Banking Services Handbook for Corporate Customers
in Accordance with ISO/IEC 27001: 2013
Information Security Management
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บทคัดย่อ

security management systems, as well as studying
relevant theories and research, to develop the work
manual, In order for the corporation to use as a
guideline for work, The developed work manual
consists of main points which are; 1) Roles,
responsibilities and management, risk management
structure and 2) Information security practices in
various fields, with the validation of the guidelines
by experts, the examination results found that the
suitability of the content has an average of very
suitable criteria. The average suitability of the
guidelines is in the most suitable criteria and the
average suitability usage is very appropriate.
Keywords: Risk management guidelines, Internet
Banking Services for Corporate
Customers , Corporate Customers

ความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ การ
ให้ บริ การทางการเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ต
เป็ นสิ่ งที่ธนาคารทุกแห่ งต่ างให้ ความสาคัญ การวิจัยครั้ งนี ้
ได้ ท าการศึ ก ษากรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO\IEC
27001:2013 ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในมาตรฐานสากลสาหรั บระบบ
การจั ด การความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ
ตลอดจนศึ กษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง เพื่ อทาการ
พั ฒ นาคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ หน่ วยงานใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการปฏิ บัติงาน ซึ่ งคู่มือที่พัฒนาขึน้ นี ้
ประกอบด้ วยประเด็นสาคัญ ได้ แก่ 1) บทบาทหน้ าที่ความ
รั บผิดชอบและการบริ หารจัดการ โครงสร้ างการบริ หาร
ความเสี่ ย ง และ 2) หลั ก เกณฑ์ การปฏิ บั ติ ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศในด้ านต่ าง ๆ โดยมีการตรวจสอบ
ความถู กต้ อ งของแนวทางโดยใช้ ผ้ ู เชี่ ย วชาญ ซึ่ งผลการ
ตรวจสอบพบว่ าความเหมาะสมของเนือ้ หามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ เหมาะสมมาก ค่ าเฉลี่ยความเหมาะสมของรู ปเล่ ม
แนวทางอยู่ ใ นเกณฑ์ เหมาะสมมาก และค่ าเฉลี่ ย ความ
เหมาะสมการนาไปใช้ งานอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก
คาสาคัญ : แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง การให้บริ การ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ลูกค้านิติบุคคล

1. บทนา
ISO 27001 เป็ นมาตรฐานการบริ หารจัดการด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่ ได้รับการยอมรับ
ระดับ สากล มุ่ งเน้น การรั กษาความปลอดภัยของข้อ มู ล
สารสนเทศตามระดับ ความเสี่ ยงด้านการรั กษาความลับ
การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน [1]
แต่ละหน่ วยงาน อาทิ เช่น ธนาคารต่างๆ เริ่ มให้ความ
ตระหนักด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ เนื่องจากมี
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในองค์กรมากมาย
ซึ่ งแต่ละระบบงานถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มคนที่หลากหลาย
และในบางครั้ ง ผูพ้ ัฒ นาระบบงานมุ่ ง เน้ น ให้ ระบบงาน
สามารถทางานได้ตามที่กาหนดไว้โดยไม่ได้คานึงถึงความ
มัน่ คงปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานที่พฒั นา [2]
ปั จ จุ บัน การให้ บ ริ การทางการเงิ น อิ เล็กทรอนิ ก ส์
ได้รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น เพราะเป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ งที่

Abstract
Information Security that related to electronic
financial services over the internet is a priority for
all banks. This research has studied the framework
of ISO\IEC 27001: 2013. Which is the one of the
internationally accepted standards for information
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สะดวกสบาย สามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา ไม่
ต้องเสี ยเวลาในการเดินทาง และถึงแม้การทาธุรกรรมผ่า น
อินเทอร์ เน็ตจะมีขอ้ ดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความซับซ้อน
มี ข้ อ จ ากั ด ในการใช้ ง านอยู่ เช่ น กั น ต้ อ งกระท าอย่ า ง
ละเอี ย ดรอบคอบ จึ ง ท าให้ ส่ วนที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ ความ
ปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ลดความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นที่ อาจส่ งผลต่อความเสี ยหายทั้ง
ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การรวมถึงข้อมูลภายในองค์กร ธนาคาร
จึงให้ความสาคัญ กับ การท าให้ ระบบสารสนเทศมี ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นมาตรฐานสากล รองรั บ การตรวจ
ประเมิ นและขอใบรับรองในด้านการบริ หารจัดการด้าน
ความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล สารสนเทศ ตามหลัก
มาตราฐาน ISO/IEC 27001:2013 [3][4]
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจัยจึงได้เสนอแนวทางการบริ หารความ
เสี่ ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 เพื่ อ เพิ่ ม
ความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั ระบบสารสนเทศ รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรในแง่ของความลับ ความถูกต้อ ง
ครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน ตลอดจนช่วยส่ งเสริ มให้
องค์กรมีความตระหนักถึงภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ
รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยง เพื่อให้องค์กร
ทราบถึ งความเสี่ ยงระดับความรุ นแรงของช่องโหว่ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม
รวมถึงเพื่อลดระยะเวลาในการประเมิ นความเสี่ ยงสาหรับ
องค์กรที่จาเป็ นต้องประเมินความเสี่ ยงด้วย
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ประเมินเพื่อรับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ใน
ทุ กระบบการบริ การของทางธนาคาร ท าให้ ธนาคารได้รั บ
ใบรับรองระบบสารสนเทศที่แสดงถึงความเป็ นเป็ นมาตรฐาน
ของระบบสารสนเทศที่ธนาคารที่ให้บริ การ [5]
2.2 รู ปแบบการให้ บริ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิ กส์
ผ่านอินเทอร์ เน็ตสาหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
บริ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอินเทอร์เน็ต
สาหรั บ กลุ่ ม ลู กค้าองค์กร นิ ติ บุ ค คล (Corporate Internet
Banking) สามารถช่ วยในการบริ ห ารจัด การทางการเงิ น
แบบออนไลน์ จุ ด เด่ น ของบริ ก ารนี้ คื อ ประหยัด เวลา
ประหยัด ค่ าใช้จ่ าย ไม่ ต้อ งเดิ น ทางไปธนาคาร สามารถ
ตรวจสอบ Statement ได้แ บบ Real Time และย้อ นหลัง
สู งสุ ด 1 ปี และสะดวกสบายด้วยการอนุ มัติการโอนเงิ น
ผ่าน Application บน Smart Phone ได้ทุกที่ทวั่ โลก [4]
2.3 มาตรฐานการบริ ห ารจั ด การด้ านความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ ISO\IEC 27001:2013
มาตรฐานหรื อแนวทางในการปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
ที่ได้รับความนิยมทัว่ โลกนั้นมีหลายมาตรฐาน หนึ่งในนั้นคือ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security Management
Systems : ISMS) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ กาหนดขึ้นโดยองค์การ
ระห ว่ างป ระเท ศ ISO (The International Organization for
Standardization) แ ล ะ IEC (The International Electrotechnical
Commission) มาตรฐานนี้ จะเกี่ ยวข้องกับการบริ หารความ
มัน่ คงของข้อมูล หรื อ ระบบการบริ หารจัดการด้านการบริ หาร
จัด การความมั่ น คงปลอดภั ยสารสนเทศ เพื่ อให้ ธุ รกิ จ มี
ดาเนิ นงานไปอย่างปราศจาคความเสี่ ยงหรื อภัยคุกคามต่าง ๆ
อี กทั้งยังมุ่ งเน้ นด้านการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยให้ กับ
ระบบสารสนเทศขององค์กร หลายองค์กรต่างเลื อกใช้เป็ น
มาตรฐานนี้ อา้ งอิง โดยเนื้ อหากล่าวถึงข้อกาหนดสาหรับใช้
เป็ นเกณฑ์ในการตรวจรับรองความมี มาตรฐานของ “ระบบ
บริ หารความมัน่ คงข้อมูล” (Information Security Management
Systems – ISMS) มีรายละเอียดนับตั้งแต่การริ เริ่ มทาระบบการ
ปฏิ บัติ ใช้งาน การทบทวน การปรั บปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของหลักการ PDCA เพื่อเป็ นแนวทางใน
การเสริ มสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศ
ขององค์กรต่อไป [7]

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ข้ อมูลเบื้องต้นขององค์กร
จากแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้
เป้ าหมายเพื่อให้การทางานและการให้บริ การของธนาคารอยู่
ในรู ปแบบดิ จิ ทัล “Everything Digital” มุ่ งเน้ นให้ เกิ ดความ
สมดุลในการยอมรับและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ความหน้าเชื่อถือ
ความมั่นใจ ต่ อผู ้ใช้บริ การในการท าธุ รกรรมทางการเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์มากยิ่งขึ้น ทางธนาคารจึงมุ่งหวังในการสร้าง
มาตรฐานในการทาธุ รกรรมทางการเงินให้มีความปลอดภัย
และยกระดับตามมาตรฐานสากล จึ งได้มี การจัดการตรวจ
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ลู ก ค้านิ ติ บุ ค คล โดยเลื อ กธนาคารของรั ฐ แห่ ง หนึ่ งใน
การศึกษา
3.1.2 ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ข้ อ ก าหนดด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
3.1.3 ศึกษาคู่มือแนวทางการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.1.4 ศึกษาแนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap analysis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการ
ให้บริ การธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสาหรับลูกค้านิติบุคคล
3.1.5 ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis)
3.1.6 ศึกษาการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน และกาหนด
โครงร่ างของคู่มือ
3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบคู่มือ
3.2.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น กึ่งโครงสร้าง
เกี่ ยวกับ แนวทางการบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงด้านความ
มั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ของระบบการให้ บ ริ การธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตสาหรับลูกค้านิติบุคคล
3.2.2 ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบสอบถาม
สัมภาษณ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2.3 เก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพจาก พนักงานปฏิบตั ิการ
และลูกจ้างที่ทาหน้าที่ดูแลระบบการให้บริ การธนาคารทาง
อินเตอร์ เน็ตสาหรับลูกค้านิ ติบุคคล จานวน 3 คน โดยใช้
การสัมภาษณ์ดงั กล่าว
3.2.3 วิเคราะห์ผลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ และทาการ
สั ง เคราะห์ ข้อ มู ล ร่ วมกับ ทฤษฎี แ ละเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ ง
อาทิ การดาเนิ นงานของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)
เพื่อออกแบบคู่มือแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ งประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ การตรวจสอบ
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารตรวจสอบ และวิ ธี ก ารตรวจสอบ ให้
สอดคล้ อ งตามข้ อ ก าหนด ด้า นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภั ย และมาตรการควบคุ ม ตามมาตรฐาน ISO
27001:2013

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ณัฎฐพร [3] ได้จดั ทาแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศของหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ทั้งนี้ผลการทดสอบความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแนว
ทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยดังกล่าว
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
Nurbojatmiko, Susanto and Shobariah [7] น าเสนองานวิ จัย
เกี่ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่ ง
เป็ นไปตามหลัก PDCA ซึ่งได้ทาการตรวจสอบ โดยแบบทดสอบ
การสังเกต แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์รายบุคคล
ประวิทย์ [8] ได้นาเสนองานวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ความเสี่ ยง
ของลู ก ค้ าต่ อ การใช้ บ ริ การธนาคารทางอิ น เทอร์ เน็ ต
กรณี ศึกษา: ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขากาฬสิ นธุ์
โดยได้กล่าวถึงการรับรู ้ความเสี่ ยงของลูกค้าทั้งสองกลุ่ม โดย
ด้านที่ มี ระดับการรั บรู ้ ความเสี่ ยงมากที่ สุ ด คื อ ด้านความ
ปลอดภั ย รองลงมา ได้ แ ก่ ด้ านการเงิ น ด้ านจิ ต ใจ ด้ าน
ประสิ ทธิ ภาพ ด้านเวลา และด้านสังคม ตามล าดับ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้
และไม่ใช้บริ การธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมีการรับรู ้ความเสี่ ยง
แตกต่างกัน ในด้านประสิ ทธิภาพ คือความกังวลว่าจะใช้ระบบ
ไม่ เป็ น ด้ านความปลอดภั ย คื อ ความไม่ มั่ น ใจในความ
ปลอดภัยของการให้บริ การทางอินเทอร์ เน็ตของธนาคาร และ
ด้านสังคม คือความกังวลว่าคนรอบข้างจะคัดค้านการสมัครใช้
บริ การธนาคารทางอินเทอร์เน็ต โดยผูไ้ ม่ใช้บริ การมีระดับการ
รับความรู ้เสี่ ยงด้านต่าง ๆ ดังกล่าวสู งกว่าผูใ้ ช้บริ การ ปั จจัย
ส่ วนบุ คคล ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันไม่มีผลทาให้การรับรู ้ความเสี่ ยง
ของลูกค้าแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้
บริ การธนาคารทางอิ นเทอร์ เน็ ตของลูกค้าธนาคารกรุ งไทย
สาขากาฬสิ นธุ์ที่ระดับนัยสาคัญ

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 การศึกษา และการรวบรวมข้ อมูล
3.1.1 ศึกษาปัญหาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การให้ บ ริ ก ารธนาคารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ กลุ่ ม
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ท่าน ทาแบบทดสอบก่อนการศึกษาคู่มือ เป็ นเวลา 60 นาที
โดยใช้วีการคัดเลือกแบบเจาะจง
3.4.3 ให้ กลุ่ มตัวอย่า งข้างต้น ศึ กษาคู่ มื อ แนวทางการ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการระบบการให้ บ ริ การธนาคารทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต ส าหรั บ ลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คล ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 : 2013 ด้า นความมั่น คงปลอดภัย ของ
ระบบสารสนเทศ
3.4.4 จั ด ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจั ด ท าแบบทดสอบหลั ง
การศึกษาคู่มืออีกครั้ง เป็ นเวลา 60 นาที
3.4.5 นาผลการศึกษาที่ได้มาทาการวิเคราะห์ เพื่อหาค่า
คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลังใช้คู่มือ

ภาพที่ 1 แนวทางการปรับปรุ งกระบวนการระบบการ
ให้บริ การธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสาหรับลูกค้า
นิติบคุ คล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013

3.3 การตรวจสอบและพัฒนาคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญ
3.3.1 ออกแบบเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ วัด ผลและ
ประเมินผลการวิจยั ตรวจสอบความเหมาะสมแนวทางฯ ที่
จัดทาขึ้นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทาแบบประเมิน Rating Scale ซึ่ ง
แบ่ ง เป็ น 2 ส่ วน ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกั บ ความ
เหมาะสมของแนวทางฯ ต่ อ การใช้ ง าน และส่ ว นที่ 2
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสารวจความคิดเห็น และแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อคู่มือฯ ที่ได้จดั ทาขึ้น
3.3.2 นาคู่มือฯ และแบบสอบถามให้แก่ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้ านการจัด การความมั่ น คงปลอดภัย สารสนเทศ
สาหรับบริ การธนาคารจานวน 3 ท่าน ทาการประเมินผล
และแสดงความคิดเห็น
3.3.2 น าข้ อ เสนอแนะจากผู ้เ ชี่ ย วชาญข้ า งต้ น มา
ปรับปรุ งและแก้ไขคู่มือต่อไป
3.4 การทดลองใช้คู่มือ
3.4.1 จัด ท าแบบทดสอบส าหรั บ วัด ผลความเข้าใจ
ก่อน-หลังการศึกษาคู่มือแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงฯ
โดยแบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
โดยผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว 3 ท่าน
3.4.2 จัด ให้ กลุ่ ม ตัวอย่างซึ่ งเป็ นพนักงานปฏิ บัติ การ
และลู ก จ้ า งที่ ดู แ ลระบบการให้ บ ริ การธนาคารทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ ลู กค้านิ ติ บุ ค คล (CoIB) จ านวน 10

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในการทดลองใช้คู่มือ
3.5 การประเมินผล
3.5.1 การประเมิ น ผล คู่มืออ้างอิงหลักการทฤษฎี ทาง
สถิ ติ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean), ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) แก่กลุ่มตัวอย่าง
3.5.2 การแปลความหมายทางสถิ ติ ในการวิจัยครั้ ง นี้
ผู ้วิ จั ย แปลความหมายผลการวิ จั ย โดยก าหนดระดั บ
นัยสาคัญ ∝ = 0.05 กาหนดขอบเขตวิกฤต d.f. = n-1 เป็ น
การทดสอบแบบทางเดียว (H1 : μ1 > μ2) จะได้ค่าวิกฤต
ของ t จากตาราง จากนั้นวิเคราะห์ได้ค่า Sig 2 tailed ที่ ได้
จากผลการทดลองมาเปรี ยบเทียบกับค่านัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ห ากได้ ค่ า Sig 2 tailed มากกว่ า 0.05 ซึ่ งเป็ น ค่ า
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง ท าการยอมรั บ Ho ปฏิ เ สธ H1
สามารถสรุ ปได้ว่า คะแนนการทาแบบทดสอบหลังศึกษา
คู่มือฯ ไม่เพิ่มขึ้น อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ห ากได้ ค่ า Sig 2 tailed น้ อ ยกว่ า 0.05 ซึ่ งเป็ น ค่ า
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง ท าการปฏิ เสธ Ho ยอมรั บ H1
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สามารถสรุ ปได้ว่า คะแนนการทาแบบทดสอบหลังศึกษา
คู่มือฯ เพิ่มขึ้นอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความเสี่ยง
▪ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
4.33
การบริ หารจัดการ
▪ หลักเกณฑ์การควบคุมการเข้าใช้งาน
4.33
ทรัพย์สินสารสนเทศ
▪ หลักเกณฑ์ความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
4
กายภาพและสภาพแวดล้อม

4.1 ผลการดาเนินงาน
โดยน าหลัก เกณฑ์ มาตรฐานการจัด การด้านความ
มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล ส าร ส น เท ศ ISO/IEC
27001:2013 มาจัด ท าคู่ มื อ แนวทางจัด การความมั่น คง
ป ลอด ภั ย สารสน เท ศส าห รั บ บ ริ การธน าคารท าง
อินเตอร์เน็ตสาหรับลูกค้านิติบคุ คลตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001 : 2013 ได้แก่
4.1.1 หลักเกณฑ์การควบคุมการเข้าใช้งานทรัพ ย์สิน
สารสนเทศ
4.1.2 หลักเกณฑ์ความมัน่ คงปลอดภัยด้านกายภาพและ
สภาพแวดล้อม
4.1.3 หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริ การภายนอก
4.1.4 หลักเกณฑ์ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับ
การบริ หารความต่อเนื่ องเพื่อสามารถนาไปใช้ภายในองค์กร
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสถาบันการเงินทัว่ ไป
4.1.5 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริ ห าร
จัดการโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง
4.2 ผลการประเมิน
ผลการประเมิ นความเหมาะสมของแนวทางจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรั บบริ การธนาคาร
ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ ลู ก ค้านิ ติ บุ ค คลตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 : 2013 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านบริ หารความ
เสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยแบ่ ง เป็ น 3 ด้า น
สรุ ปผลได้ดงั นี้ 1.ความเหมาะสมของเนื้ อหา อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก 2.ความเหมาะสมของรู ปเล่มคู่มือแนวทาง
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 3.ด้านการนาไปใช้งาน อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความเหมาะสม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

▪ หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์กบั ผู ้
4.33
ให้บริ การภายนอก
▪ หลักเกณฑ์ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
4.67
สาหรับการบริ หารความต่อเนื่อง

0.47

มาก

▪ นิยามความหมายของการบริ หาร

4

0

มาก

มาก

0.47

มาก

0

มาก

0.47

มาก

0.47

มาก
ที่สุด

▪ การจัดรู ปเล่มเป็ นระเบียบ

3.67

0.47

มาก

▪ แบ่งหมวดหมู่ชดั เจน

4.33

0.47

มาก

▪ ความง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

4.33

0.47

มาก

4.33

0.47

มาก

4.24

0.23

มาก

3. การนาไปใช้งาน
▪ ความเหมาะสมในภาพรวม
สรุปผลการประเมิน

5. สรุปผลและอภิปราย
ผลการทดสอบวัดผลความเข้าใจก่อน-หลังการศึกษา
คู่มือฯ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : คะแนนวัดผลรายบุคคลทาแบบทดสอบก่อน-หลัง
ผู้ทำแบบทดสอบ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา
4.33

0.47

2. ความเหมาะสมของรู ปเล่มคู่มือแนวทาง

ระดับความเหมาะสม
x̄
S.D. ระดับ

▪ ขอบเขตของแนวทาง

ระดับความเหมาะสม
x̄
S.D. ระดับ

รายการประเมิน

4. ผลการดาเนินงานวิจัย

รายการประเมิน
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ก่อนศึกษา
แนวทางฯ
18
15
16
15
11
11
10
14
14
20

หลังศึกษาแนวทาง
22
23
23
24
25
23
25
24
23
23
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ในส่ วนผลสรุ ปผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมี
ดังนี้
5.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา
เนื้อหาของแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยขอบเขตของ
แนวทาง นิ ย ามความหมายของการบริ ห ารความเสี่ ย ง
บทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และการบริ ห ารจัด การ
หลักเกณฑ์การควบคุมการเข้าใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ
หลั ก เกณฑ์ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นกายภาพและ
สภาพแวดล้อม หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์กับผูใ้ ห้ บริ การ
ภายนอก ซึ่งผลการประเมินอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก และ
หลักเกณฑ์ความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศสาหรั บ การ
บริ หารความต่อเนื่องมีผลการประเมินเหมาะสมมากที่สุด
5.2 ความเหมาะสมของรูปเล่มแนวทาง
พิจารณาจากความเป็ นระเบียบของการการจัดรู ปเล่ม
การแบ่งหมวดหมู่ชดั เจน ความง่ายต่อการค้นหาข้อมูลซึ่ ง
ผลการประเมินอยูอ่ ยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
5.3 การนาไปใช้ งาน
ความเหมาะสมในการใช้ ง านในภาพรวม อยู่ ใ น
ระดับเหมาะสมมากซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ดั ง นั้ นแนวทางบริ หารความเสี่ ยงฯ ที่ ผ่ า นการ
ประเมิ นของผูเ้ ชี ยวชาญในระดับดี ข้ ึน ไป สามารถนาไป
ปฏิบัติงานตามบริ บทต่างๆ ของสถาบันการเงิน จะส่ งผล
ให้ ส ถาบัน การเงิ น ลดความเสี่ ยงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้แ ละ
สร้ า งความตระห นั ก ถึ ง ความเสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ อีกทั้งสามารถทาให้สถาบันการ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย
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รูปแบบการสอนวิชา IPST-MicroBOXด้วยการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ัยตามแนวคิด
ของบลูมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
An Instructional Model Based on Cognitive Domain of Bloom Taxonomy
Used in TeachingIPST-MicroBOXCourse for Mattayom 2 Students
กัญจนา ชูจิตร (Kangana Choojit)1 ปั ญญา ทองนิล (Panya Thongnin)2
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คาสาคัญ: รู ปแบบการสอน1 วิชา IPST-MicroBOX 2
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการ
สอนวิ ช า IPST-MicroBOXด้ วยการเรี ย นรู้ ด้ านพุ ท ธิ พิ สั ย
ตามแนวคิ ดของบลูม และ2) ประเมิ นความพึ งพอใจของ
นักเรี ยนต่ อการเรี ยนการสอนวิชา IPST-MicroBOXด้ วย
การเรี ย นรู้ ด้ านพุ ท ธิ พิ สั ย ตามแนวคิ ด ของบลู ม ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ เทคนิคเดลฟายในการ
ประเมิ นและใช้ ADDIE Model ในการวิเคราะห์ รูปแบบ
การสอนด้ านพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของบลูม กลุ่มเป้าหมาย
ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 17 ท่ าน กลุ่ ม
ทดลองคื อ นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30 คน ได้ มาด้ วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐานประเภท
nonparametric ด้ วย Wilcoxon signed-rank test
ผลการวิ จั ย พบ ว่ า รู ป แบ บ การสอน วิ ช า IPSTMicroBOX ด้ วยการเรี ยนรู้ ด้ านพุ ท ธิ พิ สั ยตามแนวคิ ด
ของบลูม ประกอบด้ วย 6 ขั้นคือ 1) จาเนือ้ หาได้ รั บรู้ ไว 2)
จั บ ใจความ คาดคะเน3) ประยุ ก ต์ ใ ช้ น าไปใช้ จริ ง 4)
เปรี ยบเที ย บแยกความแตกต่ าง 5) พั ฒ นา บู ร ณาการ
สั งเคราะห์ 6) ตัดสิ น พิ จารณา ไตร่ ตรอง ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่ อการเรี ยนการสอนวิชา IPSTMicroBOX ด้ วยการเรี ยนรู้ ด้ านพุ ท ธิ พิ สั ยตามแนวคิ ด
ของบลู ม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̄ = 4.51

Abstract
The purpose of this research were1) to develop
an instructional modelbased on cognitive domain of
Bloom Taxonomy for teachingipst-microboxcourse,
and 2) to evaluate the students' satisfaction towards
using the instructional model based on cognitive
domain of Bloom Taxonomy in IPST-MicroBOX
course by using Delphi technique in the evaluation
and ADDIE model to analyze the instructional
model. The research target group were 17 experts
and 30 students of MattayomSuksa 2 (grade 8),
Phetchaburi Rajabhat University Demonstration
school were selected by purposive sampling. The
statistics used in this research were Percentage and
Standard Deviation. Nonparametric statistics by
Wilcoxon signed-rank test.
The results of the research showed that the
instructional model based on cognitive domain of
Bloom Taxonomy used in teaching IPST-MicroBOX
course consist of 6 steps, including 1) Remember
Contents and Quick Recognize, 2) Comprehendand
Estimate,

3)Apply

to

Real-Life

Situations,4)

Compare and Differentiate,5) Develop, Integration,

S.D.= 0.57)
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สุ ดท้ายทาให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญจากเนื้อหาที่ได้เป็ นผลทาให้มีความสามารถการ
คิด ขั้น พื้ น ฐานไปสู่ การคิด ระดับ สู งได้นักเรี ยนจะเข้าใจ
เนื้ อหาสาระได้อย่างชัดเจน และวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์
ของเหตุและผล หลักการประเด็นย่อยสู่ ประเด็นใหญ่ และ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้า งต้น
ผูว้ ิจัยจึ งมี ค วามสนใจที่ จะออกแบบการสอนวิชา IPSTMicroBOX ด้ ว ยการเรี ยนรู ้ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ตามแนวคิ ด
ของบลูมส าหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ งข้อดีของการเรี ยนรู ้
ด้านพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของบลูม ทาให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ เกิดทักษะรวมทั้งศึ กษาความพึงพอใจ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้

and Synthesize,6) Decide,Consider, and Deliberate.
The result of the student satisfaction assessment
towardsusing the instructional model based on
cognitive domain of Bloom Taxonomy in IPSTMicroBOX course was at the highest level (x̄ = 4.51
S.D. = 0.57).
Keywords: Instructional Model 1, IPSTMicroBOX2, Cognitive Domain of Bloom
Taxonomy 3.

1. บทนา
แนวโน้มของสังคมโลกและสั งคมไทยในศตวรรษที่
21 มี การเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างมากทั้งความก้าวหน้าทาง
เท ค โน โลยี แ ล ะระบ บ ส ารส น เท ศ ท าให้ เกิ ด ก าร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อนและการที่มนุษย์จะสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้
อย่างมี คุณ ภาพจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องปรั บตัวให้ ทัน กับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ก าลัง จะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก ด้า น การพัฒ นา
ตนเองให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ น
สิ่ งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
แล้วว่าการศึกษาคือเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาคนและ
สั ง คม เพื่ อ ให้ ค นเป็ นปั จ จัย ในการพัฒ นาสั ง คมต่ อ ไป
การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งแสดงบทบาทให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมในยุค ปั จ จุ บัน [1] รู ป แบบการ
เรี ยนรู ้ก็ตอ้ งปรับปรุ งไปเรื่ อย ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
วิชา IPST-MicroBOX เป็ นรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ตามหลั ก สู ตร
สถานศึ กษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี
จัด การเรี ยนการสอนส าหรั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการเขียนโปรแกรมสามารถออกแบบและแก้ไขปั ญหา
โดยใช้คาสั่งภาษาคอมพิวเตอร์
ซึ่ งในปี ค.ศ. 1956 บลูม (Bloom) และคณะ ได้เสนอ
แนวคิด เกี่ ยวกับ การรั บ รู ้ ห รื อพุ ท ธิ พิ สัยว่ ามี ลกั ษณะเป็ น
กระบวนการทางปั ญ ญ าที่ เป็ นล าดั บ ขั้ น (Benjamin
Bloom's Tasonomy of Educational Objectives) แ ล ะ
จะค่ อ ยๆเพิ่ ม ความซั บ ซ้ อ นขึ้ น เรื่ อ ยๆจนกระทั่ง ถึ ง ขั้น

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 IPST-MicroBOX
ชุ ด กล่ อ งสมองกล IPST-MicroBOX(SE) จากการ
เริ่ ม ต้น พัฒ นาชุ ด กล่ อ งสมองกล IPST-MicroBOXโดย
สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรื อ สสวท.ที่สามารถนาไปบูรณาการกับ
วิชาอื่น ๆ ได้ ได้รับการตอบรับและมีการนาไปใช้ในการ
เรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการเขียนและ
พัฒนาโปรแกรมภาษา C [2]
ก ล่ อ งส ม อ งก ล IPST-MicroBOXห ม ายถึ ง ชุ ด
แผงวงจรอเนกประสงค์ที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมโปรแกรมได้
(ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ท างานร่ ว มกับ วงจรเชื่ อ มต่ อ
คอมพิวเตอร์ ถูกพัฒนาขึ้นโดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบัน
ส่ งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
โต ยใน ชุ ด ป ระ ก อ บ ด้ ว ย แ ผ งวงจ รค วบ คุ ม ซึ่ งมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นอุ ป กรณ์ หลั ก แผงวงจร
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ กลุ่ ม ของแผงวงจร
อุ ป กรณ์ แ สตงผลการท างานหรื อ อุ ป กรณ์ เอาต์พุ ต อาทิ
แผงวงจรแสดงผลด้วยไคโอตเปล่งแลงลองสี แผงวงจร
แสดงผลตั ว เลข 4 หลัก แผงวงจรขับ แสงอิ น ฟราเรด
แผงวงจรขับ มอเตอร์ และแผงวงจรขับ รี เลย์ รวมถึ ง
แผงวงจรอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรื อเซนเซอร์ (sensor)
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ซึ่ งมีดว้ ยกันหลากหลายรู ปแบบ ใช้โปรแกรมภาษาซี เป็ น
หลักในการเขียนโปรแกรมควบคุม การท างาน โดยต้อ ง
ติ ด ตั้ง ซอฟต์ แ วร์ 4 รายการได้แ ก่ ARV Studio ซึ่ งเป็ น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโค้ดคาสั่งโปรแกรม WinAVR
เป็ น ตั ว แป ลภาษ าซี ไฟ ล์ ไ ลบ รารี่ ipst.h เป็ น ไฟ ล์
สนั บ สนุ น ชุ ด ค าสั่ ง หรื อ ฟั ง ก์ ชั่ น ต่ า งๆ และซอฟต์ แ วร์
PonyProg2000 เป็ นโปรแกรมที่ บ ัน ทึ ก โค้ด ค าสั่ ง ลงใน
หน่ ว ยความจ าโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
ATMEGA16 ซึ่ งสามารถน ามาใช้ ใ นการเรี ยนรู ้ การ
ทดลองและพัฒนาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถ
บูรณาการกับ วิชาฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิท ยา คณิ ตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันได้ [3]
ปิ ยะพงษ์ สุ วรรณพาเพลิ น (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การ
พัฒ นาบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ พัฒ นา
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง Ipst Microbox ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด 80/80 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นกับ ก่ อ นเรี ย นด้ว ยบทเรี ย นผ่ า น
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เรื่ อง Ipst Microbox ส าห รั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนัก เรี ย นต่ อ การเรี ย นโดยใช้บ ทเรี ย นผ่านเครื อ ข่ าย
อิ น เทอร์ เน็ ต เรื่ อ ง Ipst Microbox ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ ราชบุ รี ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 34 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบง่าย
ด้วยการจับสลากนักเรี ยนมา 1 ห้องเรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยน
เป็ นหน่ ว ยในการสุ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้
ประกอบด้วยบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง Ipst
Microbox จ านวน 5 หน่ ว ยการเรี ยน แผนการจั ด การ
เรี ย น รู ้ เรื่ อ ง Ipst Microbox ส าห รั บ นั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการซึ่ งมี
ความยากง่ายอยู่ร ะหว่ าง 0.41-0.79 ค่ าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.24-0.47 และค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ 0.89 แบบ
ประเมินสื่ อการสอนด้านเนื้ อหา ประเมินสื่ อการสอนด้าน
เทคนิ คการผลิ ตสื่ อและแบบประเมิ นความพึ งพอใจของ
นั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นผ่ านเครื อ ข่ าย
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อิ น เทอร์ เน็ ต เรื่ อ ง Ipst Microbox ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 [4]
สรุ ป IPST-MicroBOX เป็ นสื่ อ การจัด การเรี ย นการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาชุ ดการเรี ยนการสอนนี้ จะเน้น
การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบบู ร ณาการ นักเรี ย นได้รู้
เกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ แ ละอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้น การเขี ย น
โปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละเป็ น
แนวทางหนึ่ งในการสอนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรั ก การเขี ย น
โปรแกรม รู ้จกั คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรี ยน
และในชีวิตประจาวัน
2.2 การเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ัยตามแนวคิดของบลูม
แน วคิ ด ข องบ ลู ม ใน พ ฤติ กรรมด้ า น พุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive domain) ได้แก่ ความรู ้ความจา (Knowledge)
ค ว า ม เข้ า ใ จ ( Comprehension) ก า ร น า ไ ป ใ ช้
(Application) การวิ เคราะห์ (Analysis) การสั ง เคราะห์
(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) [5]
สุ วฒั น์ นิ ยมค้า(2531, น299) กล่าวว่าสมรรถภาพทาง
พุทธิ พิ สัยหรื อความสามารถในด้านความรู ้และความคิด
ตามแนวของบลูม (B1oom) หมายถึง ความสามารถในการ
ระลึ ก ได้ แ ละจ าได้ ใ นความรู ้ ท้ ั งหลายที่ เรี ยนมาแล้ ว
ความสามารถในการอธิ บ ายและยกตัวอย่างประกอบได้
ความสามารถในการนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
ใช้ป ระโยชน์ ในชี วิต ประจ าวัน ได้ค วามสามารถในการ
แยกแยะสิ่ งต่างๆ การรวบรวมและประมวลข้อมู ลต่ างๆ
เข้า เป็ นความรู ้ ใ หม่ ร วมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย และชั่ ง ใจว่ า จะ
ตั ด สิ นใจในเรื่ องใดอย่ า งไร เพราะอะไรจะเห็ นว่ า
ความสามารถด้ า นความรู ้ ค วามคิ ด นี้ จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถของสมองล้วน [6]
วรัญ ญา วิศาลาภรณ์ (2533, 88)ได้กล่าวว่าพฤติกรรม
ทางด้านพุทธิ พิสัย เป็ นความสามารถทางด้านการคิด และ
ความสามารถทางปัญญาพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6
ด้ า น ต าม แ น วคิ ด ข อ งบ ลู ม (Bloom) นั้ น ห ม ายถึ ง
ความสามารถด้านการคิด ซึ่ งมี ค วามสาคัญ ต่อตัวผูเ้ รี ยน
และทางด้น การศึ กษาผูเ้ รี ย นทุ กคนจะต้อ งมี เพื่ อ พัฒ นา
สติปัญญาของตัวผูเ้ รี ยนเอง [7]
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สรุ ป การเรี ย นรู ้ ด้านพุ ท ธิ พิ สัยตามแนวคิ ด ของบลู ม
ได้ แ ก่ ความรู ้ ค วามจ า ความเข้ า ใจ การน าไปใช้ การ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ และการประเมิ น ค่ า เป็ น
ความสามารถด้านการคิดซึ่ งมี ความสาคัญ ต่อผูเ้ รี ยนและ
ทางด้านการศึกษา
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5) การสังเคราะห์ (Synthesis) พัฒนา บูรณาการ เป็ น
ขั้นที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถผสมผสานส่ วนย่อย ๆ เข้าเป็ น
เรื่ องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่ งใหม่ที่สมบูรณ์
และดีกว่าเดิม
6) การประเมิ น ค่ า (Evaluation) ตั ด สิ น พิ จ ารณา
ไตร่ ตรอง เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสามารถตัดสิ นหรื อสรุ ปเกี่ยวกับ
คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ต่ า งๆออกมาในรู ป ของคุ ณ ธรรมอย่ า งมี
กฎเกณฑ์ ที่เหมาะสม ซึ่ งอาจเป็ นไปตามเนื้ อหาสาระใน
เรื่ องนั้น ๆ หรื ออาจเป็ นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้
3.พัฒนารู ปแบบการสอนด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของบลูม (Development)
พัฒนารู ปแบบการสอนการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย
ตามแนวคิ ด ของบลู ม ทั้ง 6 ขั้น เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้
พัฒ นาผูเ้ รี ยน จัด ท าเอกสารประกอบการเรี ยน จัด ทาใบ
ความรู ้ ใบงาน การตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์
ขั้นต้นของเนื้อหา
1.4 การทดลองใช้ (Implementation)
ทดลองขั้น ต้น เพื่ อหาข้อบกพร่ องและปั ญ หาที่
เกิดขึ้นของการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของบลูม
ซึ่ งทดลองโดยผู ้วิ จั ย เองจากนั้ นจึ ง ด าเนิ นการแก้ ไ ข
ปรับปรุ งให้การจัดการเรี ยนรู ้ดียิ่งขึ้นมีความสมบูรณ์พร้อม
ที่จะนาไปทดลอง
1.5 การประเมินผล (Evaluation)
1.5.1ทดลองใช้กบั กลุ่มเป้าหมายด้วยรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ ดา้ นพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของบลูมที่ ได้ออกแบบ
เอาไว้ตามแผนการทดลองแบบ One-Group
1.5.2 วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการดาเนิ นการ
ทดลองกับกลุ่มเป้ าหมายด้วยสถิติการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง กระบวนการวิจยั
ได้ยึดตามขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่ งจาแนกออกเป็ น
5 ขั้นตอน ดังนี้
1.การศึ ก ษาข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ เ นื้ อหารายวิ ช า
(Analysis)

ศึกษาคาอธิ บายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้ อหารายวิชา
การงานอาชี พและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จากนั้น จึ ง ท าการศึ ก ษากระบวนการพัฒ นาโดยใช้ก าร
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม
2.ออกแบบการเรี ยนรู ้ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ตามแนวคิ ด
ของบลูม (Design)
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดา้ น
พุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม มี 6 ขั้น
1) ขั้นความรู ้ความจา (knowledge) จาเนื้ อหาได้ รับรู ้
ไว เป็ นการสอนโดยใช้คาถามที่ถามถึงข้อมูลรายละเอียด
ของสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และให้ผเู ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าตน
มีความรู ้ความจาในเรื่ องนั้น ๆ
2) ขั้ น ค ว าม เข้ าใ จ ( Comprehend) จั บ ใ จ ค ว าม
คาดคะเนเป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสามารถอธิบายสิ่ งที่เรี ยนรู ้น้ นั ได้
ด้วยค าพู ด ของตนเองมี ค วามเข้าใจในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
หลังจากได้ความรู ้ในเรื่ องนั้นมาแล้ว
3) การน าไปใช้ (Application) ประยุกต์ใช้ น าไปใช้
จริ ง เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ประสบการณ์ไป
ใช้ในการแก้ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้ ซึ่ งจะต้อ ง
อาศัยความรู ้ความเข้าใจ จึงจะสามารถนาไปใช้ได้
4) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เปรี ยบเทียบ แยกความ
แตกต่าง เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสามารถคิดหรื อแยกแยะเรื่ องราว
สิ่ งต่ างๆออกเป็ นส่ วนย่อ ยเป็ นองค์ป ระกอบที่ สาคัญ ได้
และมองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ความสามารถในการวิเคราะห์ จ ะแตกต่ างกัน ไปแล้วแต่
ความคิดของแต่ละคน

4. ผลการดาเนินการวิจัย
ผลการสอนวิชา IPST-MicroBOXด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ น
พุ ท ธิ พิ สั ย ตามแนวคิ ด ของบลู ม ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนวิชา IPSTMicroBOX
ด้ วยการเรียนรู้ด้านพุทธิพสิ ัยตามแนวคิด
ของบลูม
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ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสอนรายวิชา IPST-MicroBOX
ด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมสาหรับ

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การโปรแกรมเบื้องต้น
รายละเอียด ดังนี้

7.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.85 คะแนน
ต่าสุ ด เท่ากับ 7 สู งสุ ด มีค่าเท่ากับ 9
ตารางที่ 2: ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนต่อ

ภาพที่ 1: รู ปแบบการสอนวิชา IPST-MicroBOX ด้วย
การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม
จากภาพที่ 1 ผูเ้ รี ยนคือนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งเคย
เรี ยน การเขียนโปรแกรมมาเบื้องต้น โดยโมดูลนี้มีการ
ทางานคือผูเ้ รี ยนใช้การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมในการเรี ยนวิชา IPST-MicroBOXซึ่งประกอบไป
ด้วย 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 โดยใช้เทคนิดเดลฟายในการ
ตรวจสอบ จากการเรี ยนรู ้ส่งผลให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้สูงขึ้น
ตารางที่ 1: ตารางเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนราย

การเรี ยนการสอนวิชา IPST-MicroBOXด้วยการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิ
พิสัยตามแนวคิดของบลูมสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
N
Mean Sum of
Sig.
คะแนนหลังเรี ยน Rank
Ranks
คะแนนก่อนเรี ยน
Negative Ranks
Positive Ranks

ต่าสุ ด สู งสุ ด

x̄

S.D.

30

1.97

1.00

.00

3.00

30

7.80

.85

7.00

9.00

N

0(a)
30(b)

.00
15.50

.00
465.00

.00

จากตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนต่อการเรี ยนการสอนวิชา IPST-MicroBOX ด้วยการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม แสดงให้เห็นว่า
คะแนนหลังเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูมสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่ อการ
เรียนการสอนวิชา IPST-MicroBOX ด้ วยการเรียนรู้ด้าน
พุทธิพสิ ัยตามแนวคิดของบลูมสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยน
การสอนวิชา IPST-MicroBOXด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ
พิสัยตามแนวคิดของบลูมสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จานวน 30 คน ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหา

ห้องก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนต่อการเรี ยนการสอนวิชา IPSTMicroBOXด้วยการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

คะแนน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
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จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (x̄) มีค่า
เท่ากับ 1.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.00
คะแนนต่าสุ ด มีค่าเท่ากับ 0 คะแนนสู งสุ ด มีค่าเท่ากับ 3
และในส่วนของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (x̄) มีค่าเท่ากับ
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ด้านการสอนด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของบลูม และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนด้วยการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ

เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด (x̄ = 4.51 S.D.= 0.56) และด้านการสอนด้วยการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของบลูมอยู่ในระดับมาก
(x̄ = 4.47 S.D.= 0.54) ผลจากการใช้ADDIE Model กับ
การเรี ย นรู ้ ด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย ตามแนวคิ ด ของบลู ม โดยใช้
เทคนิ คเดลฟายส่ งผลให้ การเรี ยน รู ้ ข องนั ก เรี ยน มี
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยนต่อไป

การเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม

รายการ

4.54

0.59

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

2.ด้านการสอนด้วยการ 4.47
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตาม
แนวคิดของบลูม
3.ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.51
จากการเรี ยนด้วยการ
เรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัยตาม
แนวคิดของบลูม
โดยรวม
4.51

0.54

มาก

0.56

มากที่สุด

1. ด้านเนื้อหา

x̄

S.D.

เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

[3]

0.57
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มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ดา้ นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านเนื้อหามีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̄=
4.54 S.D.= 0.59)

[4]

5. สรุป
จากการวิ จัยรู ป แบบการสอนวิ ชา IPST-MicroBOX
ด้วยการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยตามแนวคิดของบลูมสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย 6 ขั้นคือ
1) จ าเนื้ อ หาได้ รั บ รู ้ ไ ว 2) จับ ใจความ คาดคะเน 3)
ประยุกต์ใช้ นาไปใช้จริ ง 4) เปรี ยบเทียบแยกความแตกต่าง
5) พั ฒ นา บู ร ณาการ สั ง เคราะห์ 6) ตั ด สิ น พิ จ ารณา
ไตร่ ต รอง และ ส่ ว นที่ ท าการประเมิ น ตามการก าหนด
วัตถุประสงค์ของผูว้ ิจยั ได้รับการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้เรี ย นที่ มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ด้านพุ ท ธิ พิ สัย ตาม
แนวคิ ด ของบลู ม ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากมี รู ป แบบการสอนที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51 S.D.= 0.57) ซึ่ งด้าน
เนื้ อหามี ค่าอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̄ = 4.54 S.D.= 0.59)
รองลงมาด้านประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการเรี ย นด้วยการ

[5]

[6]

[7]
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ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าด้วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Electricity Consumption Monitoring System using Internet of thing
พนา จันทิวาสน์ (Pana Jantivas)1 และคมกฤต จันทวะโรภาค (Komkrit Jantavarophak)2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทคัดย่อ

know. It is costly. We designed a way to use sensors to

ปั จจุบันการตรวจสอบการใช้ งานไฟฟ้า ค่ าไฟฟ้ า
ในบ้ านหรื อตามอาคารส่ วนใหญ่ มักอาจจะดูได้ จากมิเตอร์
ไฟฟ้าที่มีเพียงจุดเดียว เมื่อเกิดเหตุการใช้ ไฟฟ้ามากเกินไป
เช่ นในอาคารที่มีการใช้ ไฟฟ้ าหลายห้ อง ทาให้ ไม่ สามารถ
แยกแยะปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า เพื่อหาจุดที่เกิดการใช้ ไฟฟ้ าที่
ผิดปกติ ได้ ถ้ าต้ องการทราบปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ในทุก ๆ
ห้ องในอาคารหรื อบ้ าน ต้ องติ ดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าในทุกจุดที่
เราต้ อ งการข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ทางผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ คิ ด
วิ ธี ก ารน าเซ็ น เซอร์ ตรวจวั ด กระแสไฟฟ้ า ที่ ไ หลผ่ าน
สายไฟฟ้าแบบ Digital Power Energy Meter มาช่ วยในการ
วัดการใช้ งานไฟฟ้าตามจุดต่ าง ๆ โดยเชื่ อมต่ อกับ Arduino
เพื่อเชื่ อมต่ อกับเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ส่ งข้ อมูลมารวมไว้ ใน
ระบบฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ แ ละประมวลผลออกมาเป็ น
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า ค่ าไฟ ตามจุดต่ าง ๆ เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ูใช้
ได้ ทราบข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ และดูข้อมูลสถิติย้อนหลังได้
ค าส าคั ญ : บ้ า นอั จ ฉริ ยะ, เซ็ น เซอวั ด กระแสใฟฟ้ า ,
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง

measure current flowing with a Digital Power Energy
Meter. To help measure electricity usage at various
points, we proposed an Arduino device that connect to
the internet and collect data in the online database. The
result is the amount of electricity usage, electricity
charge at various points, it allow users to know the
information in real time and can view historical data.
Keywords: Smart Home, Current Transformer,
Internet of Thing

1. บทนา
ปั จ จุ บัน การอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ได้ถู ก เชื่ อ มโยงทุ ก สิ่ ง ทุ ก
อย่างสู่ โ ลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ รี ย กว่ า ว่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก
สรรพสิ่ ง (Internet of Thing) ทาให้มนุ ษย์สามารถสั่งการ
ควบคุ ม การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ผ่ า นทางเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต เช่น การเปิ ด-ปิ ด อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า การ
สั่ ง การเปิ ดไฟฟ้ า ภายในบ้า นด้ว ยการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์
ควบคุ ม เช่ น มื อ ถื อ ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยเรี ยก
เทคโนโลยีต่างๆ เหล้านี้ว่า Smart Device เช่น Smart Home,
Smart Grid เป็ นต้น
ในปั จจุบนั มิเตอร์ ไฟฟ้ า (Electricity meter) อุปกรณ์วดั
การใช้งานไฟฟ้าในบ้านส่ วนมากยังคงเป็ นแบบ Watt-hour
meter โดย อาศั ย หลั ก การของกระแสไหลวน (Eddy
current) ขดลวดกระแสและขดลวดแรงดัน ทาหน้าที่สร้าง
สนามแม่เหล็ก ส่ งผ่านไปยังจานอะลูมิเนียม แกนของจาน
อะลูมิเนี ยมจะมี เฟื องติ ดอยู่ จะไปขับ ชุ ด ตัวเลขที่ หน้าปั ด
ของเครื่ องวั ด แต่ Current Transformer (CT) นั้ นเป็ น

Abstract
Electricity usage monitoring system, electric
bill of homes or buildings might refer the electricity
meter that has only one meter. When the situation of
using too much electricity, such as in buildings that use
electricity in many rooms, causes unable to distinguish
electricity usage. To know the amount of electricity
used in every room in a building or house, we must
install electric meters at all points that we need to
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อุ ป กรณ์ ว ัด ค่ า กระแสไฟฟ้ า ที่ ส ามารถที่ ท างานร่ ว มกับ
Arduino Broad ได้ ท าให้ ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล ผ่ า นระบบ
เครื อ ข่ าย อิ น เทอร์ เ น็ ต และน าข้อ มู ล ไปใช้ง านได้ห ลาย
รู ปแบบ
ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและแนวทางในการ
พัฒ นาจึ ง ได้ จั ด ท าชุ ด อุ ป กรณ์ Electricity Consumption
Monitoring ซึ่ งจะทาการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจุดต่าง
ๆ ไปไว้ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์น์ และนาข้อมูลนั้นไป
แสดผลให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้ าตามจุด
ต่าง ๆ ได้แบบตลอดเวลา และนาข้อมูลที่เก็บไว้มาคานวณ
เพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บเพื่อให้ผูใ้ ช้งานตรวจสอบการใช้
งานไฟฟ้าย้อนหลัง ค่าไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ เป็ นต้น แล้ว
ยังสามารถ ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้ าตามจุดต่าง ๆ
ภายในบ้าน หรื อ ตึก เก็บข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าตามจุดต่าง
ๆ อย่างละเอียดเพื่อเป็ นข้อมูลในการหามาตรการประหยัด
ไฟฟ้าต่อไป
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หน่ ว ยวัด เป็ นแอมแปร์ (Ampere) ใช้ สั ญ ลัก ษณ์ เ ป็ น A
กระแสไฟฟ้ า มี 2 ชนิ ด คือกระแสไฟฟ้ าตรงคือ ไฟฟ้ าที่มี
ทิ ศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิ ศทางเดี ยวตลอด
ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้าสลับ คือ ไฟฟ้า
ที่ มี ทิ ศทางการไหลของอิ เ ล็ ก ตรอนไปในทิ ศทาง
เปลี่ยนแปลงซ้ า ๆ กันตลอดเวลา กาลังไฟฟ้า คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน หรื ออัตราการทางานมีหน่วยเป็ นวัตต์
(Watt) สัญลักษณ์ใช้แทนคือ W พลังงานไฟฟ้ า (Electrical
Energy) คื อ ก าลัง ไฟฟ้ า ที่ น าไปใช้ ใ นระยะเวลาหนึ่ ง
พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็ น วัตต์ชวั่ โมง หรื อ ยูนิต พลังงาน
ไฟฟ้ าวัดได้ดว้ ยวัตต์เอาร์ มิเตอร์ หรื อ กิโลวัตต์เอาร์ มิเตอร์
(KWh Meter) ซึ่งเป็ นมิเตอร์วดั พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน
2.2 โมดูลวัดพลังงานไฟฟ้า
Digital Power Energy Meter Module: Pzem [3] โมดูลวัด
การใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้วดั แรงดันไฟฟ้าของไฟบ้าน วัดค่า
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ วัดค่ากาลังไฟฟ้า และ
วั ด ค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ าต่ อ ชั่ ว โมง (Wh) สามารถวั ด ดค่ า
แรงดันไฟฟ้ าได้ 80 - 260VAC กระแสไฟฟ้ าได้ 0 - 100A
และสื่ อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ ย UART
Current Transformer วัดกระแสไฟฟ้ า (Hall Effect) เมื่อ
นาแผ่นตัวนาบางที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปวางไว้ในบริ เวณที่
มี สนามแม่เหล็ก พาหะประจุ (Charge Carriers) ในตัวนา
สามารถเบนไปจากแนวทางเดิมได้ และการเบนนี้ มีผลทา
ให้ เ กิ ด สนามไฟฟ้ า ในตั ว น าบางในทิ ศ ตั้ ง ฉากกั บ ทั้ ง
กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 การทางานของระบบไฟฟ้าภายในบ้ าน อาคาร
2.1.1 วงจรไฟฟ้ า[1] เป็ นการนาเอาสายไฟฟ้ าหรื อ
ตัวนาไฟฟ้าที่เป็ นเส้นทางเดินให้กระแสไฟฟ้า สามารถไหล
ผ่านต่อถึ งกันได้น้ นั เรา เรี ยกว่า วงจรไฟฟ้ า การเคลื่ อนที่
ของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในวงจรจะเริ่ มจากแหล่งจ่ายไฟไป
ยังอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถนามาได้จาก
หลายแหล่ ง กาเนิ ด เช่ น จากปฏิ กิ ริ ย าเคมี จ ากขดลวดตัด
สนามแม่เหล็กและจากแสงสว่าง เป็ นต้น โหลดทางไฟฟ้ า
หรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ า เป็ นอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ใช้ไฟฟ้ าในการ
ท างาน โหลดจะทาหน้าที่ เปลี่ ย นพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ น
พลังงานรู ปอื่น ๆ เช่น เสี ยง แสง ความร้อน ความเย็น และ
การสั่นสะเทือน เป็ นต้น
2.1.2 หน่ วยวัดไฟฟ้ าเบื้องต้น[2] แรงเคลื่อนไฟฟ้า
(Voltage) คื อ แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากการสะสมตัว ของ
ประจุ ไ ฟฟ้ า ระหว่ า งจุ ด สองจุ ด ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น V
กระแสไฟฟ้า (Current) คือ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุ
ที่ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ าลบ ไปยั ง วั ต ถุ ที่ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ าบวก
สั ญ ลักษณ์ ที่ ใ ช้แ ทนกระแสไฟฟ้ า คื อ I กระแสไฟฟ้ า มี

ภาพที่ 1 Current Transformer
จากภาพที่ 1 จะเห็ นว่าขดลวดทางด้านปฐมภูมิ มี
สายไฟหรื อบั ส บาร์ ผ่ า นแกนของ CT เพี ย งเส้ น เดี ย ว
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หมายความว่า CT วัดกระแสหนึ่ งตัวจะใช้งานได้ 1 ตัวต่อ
เฟส ในส่ วนของขดทางด้านทุติยภูมิจะมีจานวนรอบของ
ขดลวดมากกว่าด้านเข้าแกนรู ปโดนัทของหม้อ แปลงวัด
กระแสทามาจากเหล็กที่มีความสู ญเสี ยต่า ซึ่งคุณภาพวัสดุที่
น ามาท าแกนของ CT มี ค วามส าคัญ มากเนื่ อ งจากมัน มี
ผลกระทบกับประสิ ทธิภาพและค่าความแม่นยาของตัว CT
2.3 ระบบฐานข้ อมูลออนไลน์ น์
Firebase [5] ถูกออกแบบมาให้เป็ น API สาหรับพัฒนา
Realtime Application รองรั บ หลาย Platform เช่ น IOS,
Android, Web เป็ นต้น Firebase เป็ นระบบฐานข้อมูลแบบ
Realtime Database คือบริ การฐานข้อมูล NoSQL ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลเป็ น JSON Tree ขนาดใหญ่ และสามารถ Sync
สถานะข้าม Client ได้แบบ Realtime หากเชื่อมต่อ Database
เดียวกัน 2 ที่ เมื่อใดที่ที่นึงมีการอัพเดตข้อมูล อีกที่นึงก็จะมี
การอัพเดตข้อมูลให้เหมือนกันโดยอัตโนมัติ และทางาน
ร่ วมกับ Ubidots คือ บริ การที่สามารถส่ งข้อมูลขึ้นไปเก็บ
ใน Cloud มีหน้า Dashboard ที่สวยงามและหลากหลาย
2.4 โครงานที่เกี่ยวข้ อง
2.4.1 พนา และ วชิรพันธ [6] ได้พฒั นาระบบควบคุมและ
จั ด การอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถที่จะทาา
ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น อุ ป ก ร ณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบจะถูกออกแบบให้
มี ก า ร แ ส ด ง ผ ล ล ส ถ าน ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง อุ ป กร ณ์
เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในห้ อ งผ่ า นทาง Web Application
เพื่อให้ผใู ้ ช้รับทราบสถานะการทางานในขณะนั้น และผูใ้ ช้
ยังจะสามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกที่บนโลกเมื่อเชื่ อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตและเข้าใช้งานผ่านแพลตฟอร์ มของ NETPIE
ซึ่งเป็ นตัวกลางในการเชื่อมต่อ NodeMCU ESP 8266 ที่คอย
ควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง นอกจากนี้บอร์ด
ของหน่วยควบคุมทุกตัวยังรองรับการเชื่อมต่อกับ เซ็นเซอร์
(Sensor) ต่ าง ๆ ท าให้ สามารถตรวจสอบได้ว่าในระบบ
ไฟฟ้ า ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ หน่ ว ยควบคุ ม นั้น มี แ รงดัน ไฟฟ้ า ที่
เหมาะสมและคงที่ปกติดีหรื อไม่ และทราบถึง การทางาน
ของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ว่ามีการทางานที่ปกติอยู่
หรื อไม่
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2.4.2 พนา และ ณัฐภูมิ [7] ได้พฒั นาระบบบริ หารและ
ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานลานจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี
ข่ายสื่ อสารระยะใกล้ ผูจ้ ดั ทาจึงออกแบบและพัฒนาระบบ
ลานจอดรถ ซึ่ งมี ก ารน าเทคโนโลยี NFC มาช่ ว ยยื น ยัน
ตัวตนของเจ้าของรถมีการติดตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพรถที่เข้า
ออกและระบบเปิ ด – ปิ ดประตู อ ั ต โนมั ติ โดยใช้
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ มี NFC ฝั่ ง อยู่ใ ช้ยื น ยัน ตัว ตนกับ ตัว รั บ
สัญญาณตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยจากนั้นข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
จะแสดงสถานะบนจอคอมพิวเตอร์ กล้องที่ติดตั้งไว้จะทา
การถ่ายภาพรถแล้วประตูจะเปิ ดอัตโนมัติ เพื่อเข้าไปจอด
ในสถานที่ที่กาหนด และผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าไปจอดรถภายใน
ลานจอดรถได้น้ ัน จะต้อ งน าโทรศัพท์มือ ถื อ ที่ มี NFC มา
ลงทะเบี ยนกับเจ้า หน้า ที่ ก่ อ น หรื อ มาลงทะเบี ยนเพื่อรั บ
NFC TAG โดยระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถเพื่อช่วยลดปัญหา
ที่ เกิ ดขึ้น และผูจ้ ัดทายังได้พฒั นาระบบให้กว้างขึ้นโดยมี
ระบบจองที่จอดรถผ่านเว็บไซต์ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ กั บ บุ ค ลลากรภายนอกที่ ต้ อ งการจองลานจอดรถ
ล่วงหน้า

3. การทางานระบบตรวจสอบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
ในบทนี้ จะกล่าวถึ งรายละเอียดของการออกแบบ
ระบบตรวจสอบปริ มาณการใช้ ไ ฟฟ้ า ด้ว ยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง ตังต่อไปนี้
3.1 โครงสร้ างโดยรวมของระบบ

ภาพที่ 2 การทางานโดยรวมของระบบ
จากภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างโดยรวมของระบบ
โดยระบบจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ๆ คือส่ วนที่ใช้ใน
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การเก็ บ ข้อ มู ล จากเซ็ น เซอและส่ ง ไปเก็ บ ในฐานข้อ มู ล
ออนไลน์ น์ ส่ ว นที่ แ สดงผลข้อมู ลทั้ง แบบ Realtime และ
ข้อมูลย้อนหลังและส่วนที่ 3 ส่วนของผูใ้ ช้งาน
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และนาข้อมูลไปแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บแบบ Realtime
แสดงกราฟและข้อมูลอื่น ๆ จะนาเสนอในส่วนต่อไป
3.2 ฮาร์ ดแวร์

ภาพที่ 3 การทางานส่ วนการเก็บค่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้า
จากภาพที่ 3 แสดงการทางานในส่ วนแรก ระบบ
จะวัด ปริ ม าณการใช้ไ ฟฟ้ าเวลาปั จ จุ บัน โดยการวัด จาก
อุปกรณ์ เซ็ นเซอ Pzem ที่ ติดตั้งไว้ที่ สายเส้นกระแสไฟฟ้ า
เข้าและวัดในส่ วนของสาย นิวตรอน เป็ นสายขาวออกจาก
โหลด เพื่อให้ได้ความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้า แล้วบันทึก
ค่าที่วดั ได้ในรู ปแบบของหน่ วยทางไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 4
หน่ ว ยดัง นี้ Voltage, Ampere, Watt, Kilowatt-hour เมื่ อ ได้
ข้อมูลจากเซ็นเซอแล้วจะส่ งไปที่ NodeMCU ที่เชื่อมต่ออยู่
กับ เครื อข่ า ยไร้ ส ายเพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ผ่ า นเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์น์

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
จากภาพที่ 5 แสดงอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง
ประกอบด้ ว ย NodeMCU, Digital Power Energy Meter
Module, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์โหลดไฟฟ้า

4. ผลการดาเนินการ
ที่ได้จากการงานวิจยั ซึ่ งแบ่งเป็ นการแสดงผลทาง
หน้าเว็บแบบ Realtime การแสดงผลประวัติยอ้ นหลัง และ
การแจ้งเตือนกรณี มีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ
4.1 ส่ วนการแสดงผลแบบ Real Time

ภาพที่ 4 การทางานส่ วนประมวนผลและแสดงข้อมูล

ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบ Realtime

จากภาพที่ 4 แสดงการทางานของระบบในส่ วน
ประมวลผลและแสดงข้อมูล ส่ วนนี้น้ ีจะเริ่ มส่ งข้อมูลให้กบั
Firebase กับ Ubidots โดยอุปกรณ์ NodeMCU จะทาการส่ง
ข้อมูลให้แบบเรี ยลไทม์โดยดีเลย์ที่มีอยู่ในตอนนี้คือ 1 ถึง 3
วินาที เพื่อให้ค่าใน database เป็ นค่าปั จจุบนั อยู่ตลอดเวลา

จากภาพที่ 6 แสดงหน้าเว็บ ที่ มี ข้อ มู ล การใช้ไ ฟฟ้ า แบบ
Real Time ในระยะเวลาปั จ จุ บัน คื อ Voltage, Amp, Watt
และ Kilowatt-Hour โดยประกอบด้วยข้อมูลในรู ปแบบของ
กราฟและข้อมูลที่แสดงเป็ นตัวเลข
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จากภาพที่ 9 แสดงหน้า Dashboard ซึ่ ง เป็ นหน้าแรกของ
ระบบที่แสดงห้องต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อยู่

ภาพที่ 7 หน้าตั้งค่า ระบบ แจ้งเตือน การใช้ไฟฟ้า ผ่าน Line Notify
จากภาพที่ 7 แสดงหน้ า การตั้ง ค่ า การแจ้ง เตื อ นโดยที่
สามารถตั้งเวลาในการเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดในการแจ้งเตือน
และสามารถตั้งค่าปริ มาณไฟฟ้ าให้เกิ นหรื อต่ากว่าเกณฑ์
โดยจะมีหน้าต่างสาหรับบอกสถานะการตั้งค่า และสามารถ
เปิ ดปิ ดการตั้งค่านี้ได้
4.2 ส่ วนการแจ้ งเตือน
การแจ้ ง เตื อ นจะส่ ง จากหน่ ว ยประผลที่ ค อย
ตรวจหาความผิดปกติในการใช้งานตามที่ต้ งั ค่าเอาไว้และ
ส่งการแจ้งเตือนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์น์เช่น Line เป็ นต้น

ภาพที่ 10 หน้าต่างย้อนดูขอ้ มูลย้อนหลัง
ภาพที่ 10 แสดงถึงการแสดงผลประวัติการใช้งานย้อนหลัง
สามารถเลือกช่อวงเวลาที่ตอ้ งการแสดงผลได้เช่น 3 วัน 7
วัน 1เดือน 1ปี เป็ นต้น
4.4 การประเมินความพึงพอใจ
จากการรวบรวมผลการสอบถามความพึง พอใจ
การใช้งานระบบ จากเจ้าหน้าที่ ผูด้ ู แลฝ่ ายอาคาร ภายใน
มห าวิ ท ยาลั ย จ า น วน 2 0 ค น โ ด ยเ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจ
ต่ อ การใช้ง านระบบ โดย กาหนดเกณฑ์ใ นการประเมิ น
ความพึงพอใจและแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 คือ ความพึงพอใจระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 คือ ความพึงพอใจในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คือ ความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 คือ ความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 คือ มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

ภาพที่ 8 แสดงสถานะแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
จากภาพที่ 8 แสดงสถานะการ เปิ ด-ปิ ด ของอุปกรณ์ การ
เริ่ มทางานตามเวลาที่ ต้ งั และเวลาที่ หยุดการทางาน และ
แจ้งเตือนในกรณี ที่ มีการใช้งานไฟฟ้ าเกิน หรื อน้อยกว่าที่
กาหนด
4.3 ส่ วนการแสดงผลข้ อมูลย้อนหลัง

ตารางที่ 1 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
ด้ านการทางานของระบบ
ดีมาก
- ความถูกต้องในการแสดงผล 4.72
ดีมาก
- ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ 4.70
ได้จากการสั่งงาน
4.70
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

ภาพที่ 9 หน้า Dashboard
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ด้ านการใช้ งานระบบ
- ระบบใช้งานง่าย
- ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูใ้ ช้
- ความเหมาะสมของข้อความ
รู ปภาพ และ สัญลักษณ์ที่ใช้
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
ด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล
- การกาหนดผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
- ความปลอดภัยของระบบ
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
ความพึงพอใจโดยรวม

4.62
4.20
4.30
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เครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตได้ ด้วยการพัฒนาระบบที่สามารถ
ใช้ได้กับอุปกรณ์ ที่มีความทันสมัยจึงสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่บุคคลากร องค์กร และ หน่วยงานที่นามาใช้

ดีมาก
ดี
ดี

เอกสารอ้างอิง
4.38

ดี

4.46
4.41
4.44
4.36

ดี
ดี
ดี
ดี
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2015/02/3-hall-effect-sensor.html (22 มกราคม 2562)
[ 5 ] Softmelt, “ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ Firebase”
[ออนไลน์ น์ ] เข้า ถึ ง ได้จ าก:https://www.softmelt.com/
article.php (22 มกราคม 2562)
[6] พนา จันทิวาสน์, วชิรพันธ์ งอนสวรรค์, ศิวรัตน์ พุทธา
,“ระบบควบคุมและจัดการอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ภายใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ ง ” , สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
บริ หารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,2560
[7] พนา จันทิวาสน์ และ ณัฐภูมิ กางศรี , “ระบบบริ หารและ
ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานลานจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี
ข่ายสื่ อสารระยะใกล้”, สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
คณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,2561

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภาพ และความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ร ะบบ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการทางานของระบบ ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึง
พอใจอยู่ใ นระดับ ดี ม าก ด้านการใช้ง านระบบ ผูใ้ ช้ง าน
ระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล ผูใ้ ช้งานระบบมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้งานระบบอยูใ่ นระดับดี

5. สรุปผลการศึกษา
ระบบตรวจสอบปริ มาณการใช้ ไ ฟฟ้ าด้ ว ย
เทคโนโลยี อิ นเทอร์ เน็ต ในทุก สรรพสิ่ ง ได้พ ฒ
ั นาขึ้นใน
รู ปแบบของเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถรองรับ การใช้งาน
ผ่าน Web Browser โดยระบบประกอบด้วย 4 ส่ วนได้แ ก่
คุมการแจ้งเตือน, ตรวจสอบสถานะการใช้ไฟฟ้า Realtime,
ตรวจสอบข้อ มู ล ไฟฟ้ าย้อ นหลัง , ตารางของอุ ป กรณ์ ใ น
ระบบ ทั้งนี้ ผูพ้ ฒ
ั นาระบบได้ทาการทดสอบระบบ และ
ทดลองใช้งาน ระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน เพื่อประเมิน
ประสิ ทธิภาพและความพึง พอใจต่อการใช้งานระบบ พบว่า
ผู ้ใ ช้ง านระบบมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ ระบบอยู่ใ น
ระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ซึ่งระบบที่ พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
สร้างความสะดวกต่อการใช้งานระบบ รวมทั้ง สามารถลด
ภาระหน้าที่ของบุคคลากรและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ เฝ้า
ระวังและตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งสามารถใช้งานบน
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ได้จากทุกพื้นที่ทวั่ โลกที่สามารถใช้งาน
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความตั้งใจใช้ งานแอปพลิเคชันแจ้ งเคลม
ของผู้ใช้ ประกันภัยรถยนต์
Factors influencing the intention to use motor claim
application of insurance users
สุพิชญา ถิ่นทัพไทย (Supitchaya Tintapthai)1 และปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam) 2
สาขาบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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บทคัดย่อ

that influence the intention of using motor claim

ปั จจุบันธุรกิ จประกันภัยได้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่ออานวยความสะดวกให้ ลูกค้ าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนิ นงาน ผู้ประกอบการธุรกิ จประกันภัยรถยนต์ จึง
ได้ มีการพัฒนาแอปพลิเคชั นสาหรั บการแจ้ งเคลมสาหรั บ
ผู้ใช้ งานรถยนต์ งานวิ จัย นี ้จึงมีจุด ประสงค์ ในการศึ กษา
ปั จ จั ย ที่ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ งานแอปพลิ เคชั น แจ้ ง
เคลมของผู้ใช้ ประกันภัยรถยนต์ เพื่อเพิ่ มระดับความตั้งใจ
ใช้ งานแอปพลิ เคชั น ของผู้ใช้ งานรถยนต์ โดยศึ กษาจาก
กลุ่มตัวอย่ างเป็ นผู้ใช้ งานรถยนต์ ที่มีประกันภัยรถยนต์ ที่ไม่
เคยใช้ แอปพลิเคชันแจ้ งเคลมรถยนต์ โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการศึ กษา
พบว่ าผู้ใช้ งานรถยนต์ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพระบบสู ง
ที่สุด ส่ วนเกณฑ์ ย่อยให้ ความสาคัญสู งสุ ดเรี ยงตามลาดับ
คื อ ความเข้ าใจในเทคโนโลยีและบรรทั ดฐานทางสั งคม
ผลการวิจัยนีส้ ามารถนาไปประยุกต์ ใช้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การส่ งเสริ มและตอบสนองความต้ องการของผู้ ใช้
ประกัน ภัยรถยนต์ ในการใช้ งานแอปพลิ เคชั น แจ้ งเคลม
รถยนต์ มากขึน้
คาสาคัญ: ประกันภัยรถยนต์ แอปพลิเคชันแจ้งเคลม
แบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี

application and increase the level of intention to use
the applications of motor insurance users. The
sample group is car users who have motor insurance
that has never used motor claim applications.
Questionnaires were introduced as the research
tools to collect data. Results show that the most
important criterion that car users value the quality of
the system. In addition, the most important sub
criteria include understanding of technology and
subjective norms. The results obtained in this
research can be applied as a guideline to promote
and respond to the needs of car insurance users to
use motor claim application more.
Keywords: Motor Insurance, Motor Claim
Application, Technology Acceptance
Model

1. บทนา
จำกอัต รำกำรเพิ่ ม ขึ้ นของรถยนต์ ต ำมสถิ ติ ก ำรจด
ทะเบียนรถยนต์ใหม่ทวั่ ประเทศของกรมกำรขนส่ งทำงบก
พบว่ำมีแนวโน้มกำรเติบโตขึ้นในทุกปี และข้อมูลสถิติกำร
เกิ ด อุ บัติ เหตุ ท ำงถนนของประเทศไทยพบว่ ำมี จ ำนวน
อุบตั ิเหตุ 85,949 ครั้ง ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ร้อย
ละ 1.65 [1] และรถยนต์ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
จ ำน วน 1 1 ,5 4 6 ,4 9 6 ก ร ม ธ ร ร ม์ จ ำก ข้ อ มู ล ข อ ง
คณะกรรมกำรก ำกับ และส่ ง เสริ มกำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) [2]

Abstract
The insurance industry uses technology to
facilitate

customers

and

increase

operational

efficiency, the insurance operators have therefore
developed an application for claiming for car users.
The objective of this research is to study the factors
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ทำงคณะกรรมกำรกำกับ และส่ งเสริ ม กำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจึงได้จดั โครงกำร Knock for Knock หรื อ
สั ญ ญำชนแล้วแยก เป็ นสั ญ ญำที่ ท ำขึ้ น ระหว่ ำงบริ ษ ัท
ป ระกั น วิ น ำศ ภั ย เพื่ อ ลด ระ ยะเวลำใน กำรต กล ง
ผูร้ ับผิดชอบเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุแต่โครงกำรนี้ก็ยงั ไม่สำมำรถ
แก้ไขปั ญหำกำรจรำจรได้มำกนัก บริ ษทั ประกันภัยหรื อ
บริ ษัท คู่ ค้ ำประกัน ภัย จึ ง ได้ มี ก ำรจัด ท ำแอปพลิ เคชั น
สำหรับกำรแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ข้ ึนมำเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ กำร แต่พบว่ำสถิติกำรติดตั้งใช้
งำนแอปพลิเคชัน เมื่อเทียบกับจำนวนผูถ้ ือกรมธรรม์ยงั มี
กำรใช้บริ กำรอยู่ไม่มำกนัก ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรหำแนวทำง
สำหรับกำรพัฒ นำแอปพลิเคชันให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผูใ้ ช้บริ กำรและตรงตำมวัตถุประสงค์ของผูใ้ ห้บ ริ กำร
แอปพลิ เคชัน ผูจ้ ัด ท ำจึ งมี ค วำมสนใจที่ จ ะศึ กษำถึ งกำร
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้งำนแอปพลิเคชันแจ้ง
เคลมของผูใ้ ช้ประกันภัยรถยนต์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำร
ออกแบบพัฒ นำและปรั บ ปรุ ง ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำรแอปพลิเคชันได้
มำกยิ่งขึ้น

NCCIT2020

ประกันภัย และสำมำรถเปิ ดแจ้งเคลมแห้งกรณี รถมี รอย
เล็กน้อยได้ทนั ทีในแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็ นต้องโทรเข้ำ
มำสอบถำมบริ ษ ัท ฯ ไม่ เสี ยเวลำในกำรรอกำรนัดหมำย
รวมไปถึ ง ลู ก ค้ ำ จะได้ รั บ กำรอนุ มั ติ เคลม และได้ รั บ
หลั ก ฐำนต่ ำ งกำรขอเคลมผ่ ำ นระบบ และสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์บริ กำรหรื ออู่ซ่อมรถได้ ทั้งยัง
สำมำรถจั ด กำรข้ อ มู ล กรมธรรม์ ห รื อซื้ อกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ได้อีกด้วย
2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กำรยอมรับเทคโนโลยี หรื อ TAM ของ Davis (1989)
เป็ นแบบจำลองที่ใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ของกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ กำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยใน
กำรใช้ ง ำน เนื่ องจำกกำรรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
(Perceived Usefulness) และกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
งำน (Perceivable Ease of Use) มี อิ ท ธิ พลโดยตรงกั บ
พฤติกรรมกำรใช้งำน แล้วยังมีตวั แปรภำยนอก (External
Variables) [3] เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของ
ผูใ้ ช้งำน โดยตัวแปรภำยนอกจะใช้ 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้ านระบบและเทคโนโลยี นัน่ คือผูใ้ ช้งำนต้อง
มี ค วำมเข้ ำ ใจในเทคโนโลยี ก่ อ นจะกำรยอมรั บ และ
ตัด สิ น ใจที่ จะน ำเอำเทคโนโลยีไ ปใช้ในชี วิต ประจ ำวัน
(Afshan, 2016) ซึ่ งกำรท ำควำมเข้ ำ ใจใน เรื่ องขอ ง
เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่คนทุกคนย่อมต้องเรี ยนรู ้และรับรู ้ ซึ่ ง
จะส่ ง ผลให้ ทุ ก คนเกิ ด กำรยอมรั บ เทคโนโลยี แ ละมี
พฤติกรรมต่ำง ๆ ตำมมำ [8] โดยผูใ้ ช้งำนจะมีคำดหวังว่ำ
ระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยี จ ะต้อ งมี คุ ณ ภำพจำก
ทฤษฎี IS Success ของ Delone and McLean (1992) ระบบ
ที่มีคุณภำพนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภำพ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนได้สูงสุ ด โดยควำม
คำดหวัง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำน กำรอ ำนวยควำม
สะดวกรวดเร็ ว [4]
ตำมทฤษฎี กำรยอมรั บนวัตกรรมของ Rogers (1995)
เป็ นกำรตัดสิ นใจที่จะนำนวัตกรรมนั้นไปใช้อย่ำงเต็มที่ ซึ่ ง
จะต้องอำศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่ออัตรำกำร
ยอมรับ ที่สำมำรถแยกได้ 5 ประกำร ได้แก่ ประโยชน์เชิ ง
เป รี ยบ เที ยบ (Relative Advantage) ค วำม เข้ ำ กั น ได้

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
2.1 แน วคิ ด แอป พ ลิ เคชั น แจ้ งเคลม ข องบ ริ ษั ท
ประกันภัยและบริษัทคู่ค้าประกันภัย
โครงกำร “ชนแล้วแยก” เป็ นโครงกำรสำหรับรถที่ทำ
ประกันชั้น 1 ช่ วยประหยัดเวลำผูเ้ อำประกัน ในกรณี เกิ ด
อุบตั ิเหตุสำมำรถแลกเอกสำรกับคู่กรณี และแยกย้ำยกันได้
โดยไม่ ต้อ งรอเจ้ำหน้ ำที่ บ ริ ษ ัท ประกัน หำกอุ บัติ เหตุ มี
ลักษณะเป็ นไปตำมเงื่อนไขของกำรประกันภัย ก็สำมำรถ
ใช้บริ กำรได้ แต่โครงกำรนี้ ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั เท่ำใดนักและ
กำรระบุฝ่ำยถูก-ผิดเป็ นไปได้ยำกทำให้ไม่นิยมใช้งำน และ
ปั จจุบนั สมำร์ ทโฟนได้เข้ำมำมีบทบำทในชี วิตประจำวัน
เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น บริ ษทั ประกันจึงมี
กำรพัฒนำแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเคลมประกันของแต่
ละบริ ษั ท ประกั น ภั ย และบริ ษั ท คู่ ค้ ำ ประกั น ภั ย ซึ่ งมี
คุณสมบัติต่ำง ๆ เช่น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุผใู ้ ช้สำมำรถใช้แอป
พลิเคชันเพื่ออำนวยควำมสะดวกและรวดเร็ วในกำรเรี ยก
บริ ษั ท ประกั น และเรี ยกร้ อ งสิ นไหมกั บ ทำงบริ ษั ท
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(Compatibility) ควำมซับ ซ้อ น (Complexity) กำรทดลอง
ใช้ง ำน (Trialability) กำรสั ง เกตได้ (Observability) หำก
น วั ต กรรม ที่ ต้ อ งก ำรน ำม ำใช้ ใ น ก ำรด ำเนิ น งำน
กระบวนกำรต่ ำง ๆ ผู ้ใ ช้ง ำนจะยอมรั บ นวัต กรรมและ
ยอมรับอย่ำงรวดเร็ ว [5] เมื่อรับรู ้ว่ำเป็ นนวัตกรรมที่ดีกว่ำ
ระบบหรื อกระบวนกำรที่ใช้งำนเดิม สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผูใ้ ช้งำน โดยที่มีควำมซับซ้อนน้อย สำมำรถ
ทดลองใช้งำนเพื่ อสร้ ำงควำมเข้ำใจและควำมคุ้น เคยกับ
นวัต กรรม อี ก ทั้งยังสำมำรถมองเห็ น ผลลัพ ธ์ที่ ส ำมำรถ
ตอบสนองกั บ ควำมต้ อ งกำรได้ ผู ้ใ ช้ ง ำนก็ จ ะยอมรั บ
นวัตกรรมนั้น ๆ และนำเอำไปใช้งำนได้เร็ วกว่ำนวัตกรรม
อื่น ๆ
2. ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา ทฤษฎี ก ำรกระท ำตำมหลัก
เหตุ ผ ล หรื อ TRA ของ Ajzen (1975) ได้อ ธิ บ ำยถึ ง กำร
กระท ำด้วยเหตุ ผ ลไว้ว่ำบุ ค คลจะตัด สิ น ใจที่ จ ะกระท ำ
หรื อไม่กระทำพฤติกรรมจะตัดสิ นใจจำกข้อมูลที่มีอยู่ [6]
โดยมนุ ษ ย์จะตั้งใจจะทำพฤติ กรรมบำงอย่ำงจะผ่ำนกำร
ประมวลผลต่ำง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยพื้นฐำนที่เป็ น
ตัวกำหนด 2 ตัว ได้แก่
1) ปั จจัยส่ วนตัวบุคคล (Person factor) คือ เจตคติ ต่ อ
กำรท ำพฤติ ก รรม (Attitude toward the behavior) นั่ น คื อ
บุคคลมี ควำมเชื่ ออย่ำงไรต่อพฤติ กรรมนั้น กำรประเมิ น
ทำงบวกหรื อลบ ของแต่ละบุคคลต่อกำรกระทำหรื อเป็ น
ควำมรู ้ สึกโดยรวมของบุ ค คลไม่ท ำงบวกก็ท ำงลบ หรื อ
ต่อต้ำน-สนับสนุ นกับกำรกระทำนั้น ๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไปหำก
บุคคลมีเจตคติแง่ลบมำกเท่ำใด ก็ควรมีเจตนำหนักแน่นที่
จะไม่ แ สดงพฤติ ก รรมมำกเท่ ำ นั้ น ตำมแนวคิ ด ทฤษฎี
พฤติ ก รรมตำมแผน เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมจะส่ ง ผลกับ
พฤติ ก รรมในทำงอ้ อ ม ประสบกำรณ์ ในอดี ต (Past
Experience) จะมี ผลต่อกำรตัดสิ นใจของบุคคลเป็ นอย่ำง
มำก ดังนั้นทุกพฤติกรรมของมนุษย์จะได้รับอิทธิ พลที่เป็ น
แรงจูงใจในอดีตเป็ นส่ วนมำก โดยประสบกำรณ์ในด้ำนดี
และกลำยเป็ นแรงจู ง ใจทำงบวกท ำให้ ม นุ ษ ย์มี ค วำม
ต้องกำรแสดงพฤติกรรมในทิศทำงนั้นมำกยิ่งขึ้น
2) ปั จจัยแนวโน้มจำกอิทธิ พลสังคม (Reflecting social
influence) คื อ กำรคล้ อ ยตำมกลุ่ ม อ้ ำ งอิ ง (Subjective
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Norm) กลุ่มอ้ำงอิงหมำยถึงกลุ่มที่มีอิทธิพลหลักและสำคัญ
ต่อตัวบุคคล โดยบุคคลสำมำรถรับรู ้ควำมคำดหวังจำกกลุม่
อ้ำงอิงได้ว่ำต้องกำรให้ตนทำพฤติกรรมนั้นหรื อไม่ ทำให้
บุคคลมีแนวโน้มที่จะทำตำมควำมคำดหวังจำกกลุ่มอ้ำงอิง
กล่ำวคือพฤติกรรมทำงสังคมของมนุษย์ (Social Behavior)
ไม่ ไ ด้ถู ก กระท ำโดยสำเหตุ จู ง ใจที่ ข ำดสติ สั ม ปชัญ ญะ
(Unconscious Motivate) หรื อควำมขำดควำมคิดของแต่ละ
บุคคลจะตัดสิ นใจที่ร่วมหรื อไม่ร่วมมือในพฤติกรรมกำร
ปฏิบตั ิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ปัจจัยด้านระบบและเทคโนโลยี
ควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบ (SSE)

H5

กำรรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับ (PU)

H6
H3

ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบ (QEP)
ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี (UT)

ควำมตั้งใจใช้แอป
พลิเคชันแจ้งเคลม
(IU)

H4
H1
H2
H7

ปัจจัยด้านจิตวิทยา
บรรทัดฐำนทำงสังคม (SN)
ประสบกำรณ์กำรใช้งำนระบบเดิม
(EXP)

กำรรับรู ้ควำมง่ำยในกำรใช้ (PEU)

H8
H9
H10

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 1 (H1): ควำมเข้ ำใจในเทคโนโลยี มี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติ ฐ านที่ 2 (H2): ควำมเข้ ำใจในเทคโนโลยี มี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
สมมติฐานที่ 3 (H3): ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบ
มีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกั น ภัย รถยนต์ ผ่ ำนกำรรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
สมมติฐานที่ 4 (H4): ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบมี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน แจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
สมมติฐานที่ 5 (H5): ควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบมี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
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จำกกำรกำรวิ เครำะห์ เส้ น ทำง (Path Analysis) เพื่ อ
วิ เครำะห์ ดู อิ ท ธิ พ ลทำงตรง (Direct Effect) และอิ ท ธิ พ ล
ทำงอ้อม (Indirect Effect) ของปั จจัยโดยอำศัยโปรแกรม
AMOS ในกำรวิเครำะห์ ผูว้ ิจัยจึ งได้น ำกรอบแนวคิดงำน
ของงำนวิจยั มำสร้ ำงเป็ นโมเดลในโปรแกรม AMOS และ
ท ำกำรปรั บ แต่ งโมเดล เพื่ อ ให้ โมเดลที่ ส ร้ ำงขึ้ น มี ค วำม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)

สมมติฐานที่ 6 (H6): ควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบมี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงถึงควำมง่ำยในกำรใช้
สมมติฐานที่ 7 (H7): บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิทธิ พล
ต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้ประกันภัย
รถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 8 (H8): บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิท ธิ พล
ต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้ประกันภัย
รถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
สมมติฐานที่ 9 (H9): ประสบกำรณ์ กำรใช้งำนระบบ
เดิมมีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของ
ผูใ้ ช้ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 10 (H10): ประสบกำรณ์กำรใช้งำนระบบ
เดิมมีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของ
ผูใ้ ช้ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้

ภาพที่ 2: ค่ำสัมประสิทธิ์เส้นทำงมำตรฐำนของโมเดล
จำกนั้ น น ำโมเดลดังกล่ ำวมำวิ เครำะห์ โมเดลสมกำร
โครงสร้ำง เพื่อหำอิทธิ พลของตัวแปรหนึ่ งว่ำมีอิทธิ พลต่อ
อีกตัวแปรหรื อไม่ กำรวิเครำะห์ผลแสดงในภำพที่ 2 และ
ตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1: ผลกำรวิเครำะห์อิทธิ พลเชิ งสำเหตุภำยใน
โมเดล

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
กำรศึกษำวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้
งำนแอปพลิเคชันแจ้งเคลมบนมือถือสมำร์ ทโฟนของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ เป็ นกำรวิจยั เชิ งปริ มำณ (Quantitative
Research) และใช้ แ บบสอบถำมเป็ นเครื่ องมื อ ในกำร
รวบรวมข้อ มู ล เนื่ อ งจำกไม่ ท รำบจ ำนวนประชำกรที่
แน่ น อนได้ จึ ง ก ำหนดขนำดของกลุ่ ม ตัวอย่ำงด้ว ยกำร
คำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ทรำบจำนวนประชำกร
โดยสุ่ ม ตัว อย่ ำงก ำหนดค่ ำ P เป็ น 50% จำกประชำกร
ทั้ ง หมด ที่ ร ะดั บ ควำมเชื่ อ มั่ น 95% หรื อระดั บ ควำม
คลำดเคลื่ อนไม่เกิ น 5% โดยคำนวณจำกสู ต รของ W.G.
Cochran (1954) [7] เพื่อคำนึ งถึงควำมคำดเคลื่อนจำกกำร
เก็บข้อมูลไม่ได้ตำมจำนวนที่กำหนดไว้ จึงบวกเพิ่มขนำด
ตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจยั เท่ำกับ 400 คน โดยเลือกสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็ นผูใ้ ช้รถยนต์ที่มีประกันภัยรถยนต์และไม่เคยใช้
แอ ป พ ลิ เคชั น แจ้ ง เคลม และใช้ วิ ธี กำรเก็ บ ข้ อ มู ล
แบบสอบถำมผ่ำนทำงออนไลน์ (Online Questionnaire)
และใช้เอกสำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง
เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของผูต้ อบแบบสอบถำมในกำร
เก็บข้อมูล

ตัว
แปร
ผล
PEU
PU

PEU
→
IU

PU
→
IU

อิทธิ
พล
ทำง
ตรง
ทำง
ตรง
ทำง
ตรง
ทำง
อ้อม
ทำง
ตรง
ทำง
อ้อม

ตัวแปรเหตุ
UT

QEP

SSE

SN

EXP

-0.018

0.296
***

-0.001

0.033

-0.028

0.351
***

0.251
***

0.028

0.071
**

-0.004

-

-

-

-

-

1.116
**

0.797
***

0.09

0.226
**

-0.012

-

-

-

-

-

0.029

-0.49
**

0.002

-0.054

0.047

PEU

PU

-

-

0.475
***

-

3.181
***

-

-

-

-

-1.654
***

-

-

หมำยเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001
จำกตำรำง 1 สำมำรถตอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั จำก
สมมติฐำนกำรวิจยั ได้ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 (H1) : ควำมเข้ ำใจในเทคโนโลยี มี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิ เคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้

5. ผลการดาเนินงานวิจัย
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ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ
ไม่มีอิทธิ พล เนื่ องจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกับ 0.337 ซึ่ ง
มำกกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงไม่ เป็ นไปตำมสมมติ ฐำน
ในงำนวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 2 (H2) : ควำมเข้ ำใจในเทคโนโลยี มี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิ เคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้ พบว่ำ
มีอิทธิ พลต่อ คิดเป็ นค่ำน้ ำหนัก 1.116 ควำมสัมพันธ์ทิศทำง
เดียวกัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 เป็ นไปตำม
สมมติฐำนในงำนวิจยั
สมมติฐานที่ 3 (H3) : ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบ
มีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกัน ภัยรถยนต์ ผ่ ำนกำรรั บ รู ้ ถึ งประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ มี
อิทธิ พล คิดเป็ นค่ำน้ ำหนัก -0.49 ควำมสัมพันธ์ทิศทำงตรง
ข้ำมกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 เป็ นไปตำม
สมมติฐำนในงำนวิจยั
สมมติฐานที่ 4 (H4) : ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบ
มีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้ พบว่ำ
มี อิทธิ พล คิดเป็ นค่ำน้ ำหนัก 0.797 ควำมสั มพันธ์ทิศทำง
เดี ยวกัน อย่ำงมี นัยสำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001 เป็ นไป
ตำมสมมติฐำนในงำนวิจยั
สมมติฐานที่ 5 (H5) : ควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบมี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิ เคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ
ไม่มีอิทธิ พล เนื่ องจำกมี ค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ ำกับ 0.71 ซึ่ ง
มำกกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05 ไม่เป็ นไปตำมสมมติฐำนใน
งำนวิจยั
สมมติฐานที่ 6 (H6) : ควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบมี
อิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิ เคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้
ประกัน ภัยรถยนต์ ผ่ำนกำรรั บ รู ้ ถึ งถึ งควำมง่ำยในกำรใช้
พบว่ ำ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ล เนื่ อ งจำกมี ค่ ำ Sig. (2-tailed) เท่ ำกับ
0.597 ซึ่ งมำกกว่ ำระดับ นั ย ส ำคัญ 0.05 ไม่ เป็ นไปตำม
สมมติฐำนในงำนวิจยั
สมมติฐานที่ 7 (H7) : บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิทธิ พล
ต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้ประกันภัย
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รถยนต์ ผ่ ำนกำรรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ได้รั บ พบว่ ำ ไม่ มี
อิ ท ธิ พ ล เนื่ อ งจำกมี ค่ ำ Sig. (2-tailed) เท่ ำกั บ 0.086 ซึ่ ง
มำกกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตำมสมมติ ฐำน
ในงำนวิจยั
สมมติฐานที่ 8 (H8) : บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิทธิ พล
ต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้ประกันภัย
รถยนต์ผ่ำนกำรรั บรู ้ ถึ งควำมง่ำยในกำรใช้ มี อิ ทธิ พล คิ ด
เป็ นค่ำน้ ำหนัก 0.226 ควำมสัมพันธ์ทิศทำงเดียวกัน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ 0.01 เป็ นไปตำมสมมติ ฐำนใน
งำนวิจยั
สมมติ ฐานที่ 9 (H9) : ประสบกำรณ์ กำรใช้งำนระบบ
เดิมมีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของ
ผูใ้ ช้ประกันภัยรถยนต์ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ไม่
มี อิ ท ธิ พ ล เนื่ อ งจำกมี ค่ ำ Sig. (2-tailed) เท่ ำกับ 0.191 ซึ่ ง
มำกกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตำมสมมติ ฐำน
ในงำนวิจยั
สมมติฐานที่ 10 (H10) : ประสบกำรณ์กำรใช้งำนระบบ
เดิมมีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมของ
ผูใ้ ช้ประกันภัยรถยนต์ผ่ำนกำรรับรู ้ ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
ไม่มีอิทธิ พล เนื่ องจำกมีค่ำ Sig. (2-tailed) เท่ำกับ 0.892 ซึ่ ง
มำกกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตำมสมมติ ฐำน
ในงำนวิจยั
จำกคำถำมกำรวิจยั “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้
งำนแอปพลิเคชันแจ้งเคลมของผูใ้ ช้ประกันภัยรถยนต์” ผล
กำรทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจยั สำมำรถตอบคำถำมกำร
วิจยั ได้ ดังนี้
1. ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อควำมตั้งใจใช้
ผ่ำนกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
2. ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบมี อิทธิ พลต่อควำม
ตั้งใจใช้ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
3. ควำมคำดหวังของคุณภำพระบบมี อิทธิ พลต่อควำม
ตั้งใจใช้ผำ่ นกำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้
4. บรรทัดฐำนทำงสังคมมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้ผำ่ น
กำรรับรู ้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้

6. สรุป
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คมนำคม พ.ศ. 2560. กรุ งเทพมหำนคร: กลุ่มพัฒนำควำม

งำน วิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บ บ จ ำลองกำรยอ มรั บ
เท ค โ น โ ล ยี (Technology Acceptance Model : TAM)
นำมำเป็ นโมเดลต้นแบบหลักในกำรศึกษำครั้งนี้ และนำมำ
ประยุกต์ให้เข้ำกับบริ บทของกำรศึ กษำ จำกกลุ่มตัวอย่ำง
เป็ นผูใ้ ช้งำนรถยนต์ที่มีประกันภัยรถยนต์ที่ไม่เคยใช้แอป
พลิ เคชั น แจ้ ง เคลมรถยนต์ โดยใช้ แ บบสอบถำมเป็ น
เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งประเภทสถิติที่ใช้
ในกำรวิ เครำะห์ ข้อ มู ล และวิ เครำะห์ ห ำควำมสั ม พัน ธ์
ระหว่ ำ งตัว แปร รวมทั้ง วิ เครำะห์ อิ ท ธิ พ ลทำงตรงและ
ทำงอ้อมของตัวแปรที่มีต่อควำมตั้งใจใช้งำนแอปพลิเคชัน
แจ้งเคลม
ผลกำรวิ เครำะห์ พบว่ ำ กำรรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ
(Perceived Usefulness) และกำรรั บ รู ้ ค วำมง่ ำยในกำรใช้
งำน (Perceived Ease of Use) เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กำรตั้งใจใช้งำนแอปพลิเคชันแจ้งเคลม (Intention to Use)
โดยมีกำรรับรู ้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพล
มำกที่สุด โดยมีปัจจัยที่เกิดขึ้นภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรรับรู ้
หรื อทัศนคติ ต่อ กำรตั้งใจใช้งำนแอปพลิ เคชัน แจ้งเคลม
ได้แก่ “ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี” “ควำมคำดหวังของ
คุณภำพระบบ” และ “บรรทัดฐำนทำงสังคม” โดยมีควำม
คำดหวังของคุณภำพระบบเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัย
ด้ำนกำรรับ รู ้ป ระโยชน์ และมี ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี
เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปั จจัยด้ำนรับรู ้ควำมง่ำยในกำรใช้
งำนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลมำกที่สุด ประกอบกับควำมคำดหวัง
ของคุณภำพระบบแอปพลิเคชันต้องถูกพัฒนำให้มีข้นั ตอน
ในกำรใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อนและสะดวกเพื่อให้ ผูใ้ ช้งำน
สำมำรถรั บรู ้ ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำน แล้วยังมี บรรทัด
ฐำนทำงสังคมเข้ำมำประกอบ เมื่อกลุ่มเพื่อน คนรู ้จกั หรื อ
เทคโนโลยีได้รับ ควำมนิ ยม มี กำรแนะนำในกำรใช้แอป
พลิเคชันแจ้งเคลม ก็จะทำให้ผูใ้ ช้งำนเกิดควำมตั้งใจที่ จะ
ใช้แอปพลิเคชันแจ้งเคลมเพิ่มขึ้นด้วย
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อประสิทธิผลในการนาการกากับดูแลข้ อมูลไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่ งหนึ่ง
Factors Influencing the Effectiveness of Data Governance Adoption:
A Case Study of a Commercial Bank in Thailand
ชา ศศิโรจน์ (Nicha Sasiroj)1 และปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam)2
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บทคัดย่อ

individuals were randomly selected from 21 agencies

การวิ จั ย เรื่ องนี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี
อิ ทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับ ดูแลข้ อมูลไป
ปฏิ บัติ และศึ กษาหาแนวทางในการปรั บปรุ ง แก้ ไข และ
เสริ มสร้ างบุคลากรในองค์ กรในการปฏิ บัติตามการกากับ
ดูแลข้ อมูลได้ อย่ างเกิดประสิ ทธิ ผล เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ
โดยประชากรที่ใช้ ในการศึ กษา คื อบุคลากรของธนาคาร
พาณิ ชย์ แ ห่ งหนึ่ ง จ านวน 21,500 คน และท าการสุ่ ม
ตัวอย่ างแบบโควตาจาก 21 หน่ วยงาน จานวน 400 คน เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จ รู ป ด้ วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา และสถิ ติ เชิ ง
อนุ ม าน ผลการศึ กษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลในการน าการ
กากับดูแลข้ อมูลไปปฏิ บัติมีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ที่เห็ น
ด้ วยมาก และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผลในการน า
การก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ไปปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ ความพร้ อมของ
ทรั พยากร สั มพันธภาพระหว่ างหน่ วยงาน และโครงสร้ าง
ของหน่ วยงาน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การกากับดูแลข้อมูล ตัวแบบกระบวนการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ ประสิ ทธิผล

by using quota sampling method. A tool comprising
of 35 questionnaires are served as the tools to collect
the data. Data were analyzed by descriptive and
inference statistics. The study found that the
effectiveness of implement the data governance has
the level of opinion that is very agreeable. The
effectiveness of data governance adoption in a
commercial bank in Thailand is influenced by three
major factors: 1) the resource policy, 2) relationship
of department and 3) organizational structure with
the statistically significant level of 0.05.
Keywords: Data Governance, Model of the Policy
Implementation Process, Effectiveness

1. บทนา
ข้อ มูล จัด เป็ นสิ น ทรั พ ย์สาคัญ และเป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานขององค์กร เพื่อการดาเนิ นงาน
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และน าไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้
หากข้อมูลไม่มีคุณภาพ จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และไม่ ส ามารถบรรลุ เป้ า หมายที่ ไ ด้ ต้ ัง ไว้ ในปี 2562
ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งประสบปั ญ หากับสถานการณ์
ด้านการบริ ห ารจัดการข้อ มู ล และการใช้ป ระโยชน์ จาก
ข้อ มู ล ภายในธนาคาร ซึ่ งสาเหตุ เกิ ด จากการขาดการ
วางแผนในการบริ หารจัดการข้อมูล
ธนาคารได้เห็นความสาคัญ และตระหนักถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้น จึ งได้นาการกากับ ดูแลข้อมูล (Data Governance)
เข้า มาใช้เพื่ อ ก ากับ ดู แ ล และบริ ห ารจัด การข้อ มู ล ของ

Abstract
The objectives of this study were (1) to identify
the factors influencing the effectiveness of data
governance adoption in a commercial bank in
Thailand; (2) to find the effective ways to improve
employee adoption strategy. The population used in
the study was 21,500 personnel working for a
commercial bank. Total samples consisted of 400
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องค์กรทุกขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ และมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้ น แต่ จ ากการด าเนิ น งานที่ ผ่านมาพบว่ า การน าการ
ก ากั บ ดู แลข้ อ มู ล เข้ า มาใช้ ภ ายใน องค์ ก ร ยัง ไม่ ไ ด้
ประสิ ท ธิ ผ ลเท่ า ที่ ค วร บุ ค ลากรโดยส่ ว นใหญ่ ย งั คงมี
พฤติ ก รรม ในการปฏิ บั ติ ต ามการก ากับ ดู แ ลข้อ มู ล ไม่
เพียงพอ โดยเห็นได้จากการได้รับการร้องเรี ยนจากลูกค้า
และจานวนการพบความไม่ถูกต้องของข้อมูลในการจัดทา
รายงานต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษา ถึงปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูล
ไปปฏิบตั ิ เนื่องจากจะทาให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การน าการก ากั บ ดู แ ลข้ อ มู ล มาใช้ ใ นองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ล และสามารถน าไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไข และเสริ มสร้ างในการน าการกากับดู แ ล
ข้อมูลมาใช้ภายในองค์กร ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยงั เป็ นแนวทางสาหรับองค์กรอื่น ๆ ในการนา
การกากับดูแลข้อมูลมาดาเนินการในองค์กรด้วย
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ให้คาแนะนา และความช่ วยเหลื อแก่ผูป้ ฏิบัติงานเป็ นไป
ตามที่ ต้อ งการ เช่ น เดี ยวกับ Hogwood และ Gunn [3] วร
เดช จั น ทรศร [4] และธั น ยวัฒ น์ รั ต นสั ค [5] ซึ่ งให้
ความเห็ นสอดคล้องกันว่า การผสมผสานของทรัพยากร
อันได้แก่ เงิน กาลังคน ที่ดิน เครื่ องมือ อาคารสถานที่ เวลา
ต้องเป็ นไปตามที่พึงปรารถนาหรื อเป็ นที่ตอ้ งการ คือมีมาก
พอต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิที่สัมฤทธิ์ ผล
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารภายในองค์กร
การสื่ อสารภายใน องค์ ก ร (Communication) นั้ น
เกี่ยวกับระบบการส่ งข้อมูลข่าวสารของนโยบาย เพื่อให้ผู ้
ปฏิบตั ิในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ที่ร่วมรับผิดชอบ
มีความรู ้ และความเข้าใจที่ สอดคล้องกัน โดย ธันยวัฒ น์
รั ต นสั ค [5] ได้ส รุ ป ไว้ว่ า ในการชี้ แ จงให้ ห น่ ว ยปฏิ บัติ
ทราบ ควรชี้ แจงให้ ก ระจ่ า งชั ด โดยอาจเรี ย กประชุ ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังนโยบาย และเปิ ดโอกาสให้
หน่ วยปฏิ บัติได้มีโอกาสซักถาม ทั้งนี้ การสื่ อสารภายใน
องค์กร จะถูกกลัน่ กรองโดยความรู ้สึกนึ กคิดของผูป้ ฏิบตั ิ
และจะมีการตอบสนองต่อนโยบายที่นาไปปฏิบตั ิ ซึ่ งการ
ตอบสนองต่อนโยบายจะมี ผลกระทบต่อความตั้งใจจริ ง
ของผูป้ ฏิบตั ิ [2]
2.4 แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร
หน่ วยงาน
นโยบายที่ ขาดการสนับสนุ น จากผูบ้ ริ หารหน่ วยงาน
(Supervisor Support) มี ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งมากต่ อ
ประสิ ทธิผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ วรเดช จันทรศร
[4] ให้ความเห็ นว่า ปั ญหาด้านการสนับสนุ น หรื อบุคคล
สาคัญเป็ นปัญหาอีกด้านหนึ่งของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ปั ญหาดังกล่าวอาจลุกลามส่ งผลไปถึงความล้มเหลวของ
นโยบาย ถ้าองค์กรหรื อบุคคลสาคัญไม่ให้การสนับสนุ น
ทั้งในแง่การเมือง เงินทุน งบประมาณ เช่นเดียวกันกับตัว
แบบวิ เ คราะห์ ท างการเมื อ ง (The Model of Politics or
Political Model) ที่ แ สดงไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิ บัติ
เป็ นเรื่ องของการเผชิ ญ หน้ า การบริ หารความขัด แย้ง
แสวงหาการสนับสนุน การโฆษณาชวนเชื่อ การรู ้จกั สร้าง
เงื่ อ นไข และหาข้อ ต่ อ รองในการจัด สรรหรื อ แบ่ ง ปั น

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีความชัดเจนของนโยบาย
ปั จจั ย ทางด้ า นความชั ด เจนของนโยบาย (Policy
Content) เป็ นสิ่ งส าคั ญ ต่ อ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ
เนื่องจากนโยบายเสมือนเป็ นกาหนดแนวการปฏิบตั ิต่าง ๆ
ทาให้หน่ วยงานหรื อผูป้ ฏิบัติมีค วามเข้าใจที่ ตรงกัน โดย
นโยบายจะต้องถูกกาหนดอย่างชัดเจน เพื่อสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งต้องสามารถวัดได้ สอดคล้อง
กับ Kerr [1] ที่กล่าวไว้ว่า ช่องทางที่ทาให้นโยบายล้มเหลว
ประการหนึ่ ง คื อ นโยบายไม่ ชัด เจน ท าให้ ฝ่ ายที่ น าไป
ปฏิ บั ติ หรื อฝ่ ายบริ หารสามารถบิ ด เบื อ นได้ ในการ
พิ จ ารณานโยบาย สามารถใช้ ข้ อ ความของผู ้ก าหนด
นโยบายซึ่ งปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ซึ่ งแสดงถึงหลักใน
การประเมินสมรรถนะนโยบาย [2]
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทรัพยากรสนับสนุน
การน านโยบายไปปฏิ บัติ ใ ห้ เกิ ด ผลดี น้ ั น จะต้อ งมี
ทรัพยากรสนับสนุน (Resources Policy) เช่น จานวน และ
คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร ข้อ มู ล ที่ ทัน สมัย การมอบอ านาจ
หน้าที่ในการดาเนิ นงาน การจัดสรรงบประมาณ และการ
566

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ทรัพ ยากรทั้งระหว่างบุคคล กลุ่มบุ คคล หน่ วยงาน หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง [6]
2.5 แนวคิดและทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างหน่ วยงาน
การนานโยบายไปปฏิบัติต้องมีการทางานรวมกันใน
หลาย ๆ หน่ ว ยงาน สั ม พั น ธภาพระหว่ า งหน่ ว ยงาน
(Relationship of Department) จึ ง มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่าง
มาก โดยความขัดแย้งนั้น เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใน
องค์ ก ร ดั ง ที่ Sabatier และ Mazmanian [7] มี ค วามเห็ น
พ้องต้องกันว่า การมีผเู ้ กี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
อยู่ใ นกรรมการปฏิ บัติ ต่ าง ๆ ให้ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน
แม้ ว่ าหน่ ว ยงาน และผู ้เกี่ ย วข้อ งเหล่ า นั้ นจะเห็ น พ้ อ ง
ต้องกันในเป้าหมายของนโยบาย แต่ก็มีความขัดแย้งกันใน
ด้านวิธีการ ตลอดจนมีวตั ถุประสงค์หลักของตนแตกต่าง
กัน ไป เมื่ อ โครงการต้อ งอาศัย ผูป้ ฏิ บัติ จ านวนมาก จึ ง มี
ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้ง และสร้างความล่าช้า
2.6 แนวคิดและทฤษฎีโครงสร้ างของหน่ วยงาน
Hogwood และ Gunn [3] เห็ น ว่ า การน านโยบายไป
ป ฏิ บั ติ ที่ ส ม บู ร ณ์ จ ะ ต้ อ งมี ก ารสื่ อ ส าร แ ละ ก าร
ประสานงานที่ดีระหว่างองค์กร และตัวแทนจากฝ่ ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิ บัติที่ บ รรลุผ ลได้จะต้อ งมี การบริ ห ารแบบหนึ่ งเดี ย ว
เพื่ อ ให้ ส ามารถสื่ อสารเกิ ด การประสานงานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่นเดียวกันกับตัวแบบทางด้านการจัดการ
(Management Model) ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ าโครงสร้ างของ
องค์กรเป็ นกลไกที่ จะทาให้การนานโยบายไปปฏิบตั ิเกิ ด
ประสิ ทธิผล [4]
2.7 แนวคิดทฤษฎีความตั้งใจ
ค วาม ตั้ งใจ (Intention of Implementers) ห ม ายถึ ง
เจตนาของผูป้ ฏิบตั ิในการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยตัวแบบ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (A Model of the Policy
Implementation Process) ความตั้ง ใจของผู ้ป ฏิ บั ติ จ ะถู ก
กลัน่ กรองโดยความรู ้สึกนึ กคิดของผูป้ ฏิบตั ิ และจะมีการ
ตอบสนองต่ อ นโยบายที่ น าไปปฏิ บัติ 3 ระดับ ซึ่ งการ
ตอบสนองต่อนโยบายแต่ละระดับ จะมีผลกระทบต่อการ
แสดงพลังความสามารถ และความตั้งใจจริ งของผูป้ ฏิบัติ
คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะนาไปปฏิ บตั ิ เจตคติ
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ต่อนโยบาย (ยอมรับ เฉยๆ หรื อปฏิเสธ) และความเข้มข้น
ของเจตคติ [2]
2.8 แนวคิ ด ทฤษฎี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการน าการก ากั บ
ข้ อมูลไปปฏิบัติ
ประสิ ทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบตั ิการที่
ทาให้เกิดปริ มาณ และคุณภาพสู งสุ ด โดยในแต่ละกิจกรรม
หรื อกิ จการจะมีวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ ต้องการจะ
บรรลุตามที่ได้กาหนดไว้ท้ งั ในด้านปริ มาณ และคุณภาพ
โดยการน าการก ากับ ข้อ มู ล มาปฏิ บัติ ในองค์ก รนั้ น คื อ
กิ จกรรมหนึ่ ง ที่ เป็ นการน านโยบายไปปฏิ บัติ ซึ่ งการวัด
ประสิ ทธิผลในการนากรอบการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิ
เป็ นการวิเคราะห์ผลที่ ได้ ว่ามีความสอดคล้องเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ [8]

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง จึงนาปั จจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
ในการนาการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิมาสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิด แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจยั
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ความชัดเจนของนโยบาย (PC)
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิบตั ิ (EFTV)
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ความพร้อมของทรัพยากร (RS)
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิบตั ิ
สมมติฐานที่ 3 (H3) : การสื่ อสารสารภายในองค์กร
(CM) มี อิ ทธิ พ ลต่อประสิ ท ธิ ผ ลในการน าการกากับ ดู แ ล
ข้อมูลไปปฏิบตั ิ โดยผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ (ATT)
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สมมติ ฐ านที่ 4 (H4) : การสนั บ สนุ น จากผู ้บ ริ ห าร
หน่ วยงาน (SPS) มี อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการนาการ
กากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิ โดยผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ
สมมติฐานที่ 5 (H5) : สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน
(RD) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการน าการกากับ ดู แ ล
ข้อมูลไปปฏิบตั ิ โดยผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ
สมมติฐานที่ 6 (H6) : โครงสร้างของหน่ วยงาน (OS)
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิบตั ิ

อีกตัวแปรหรื อไม่ โดยสามารถวิเคราะห์ ผล ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 และตารางที่ 1

4. วิธีการดาเนินการวิจัย

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล

ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการ
น าการก ากับ ดู แ ลข้อ มู ล ไปปฏิ บั ติ กรณี ศึ ก ษาธนาคาร
พาณิ ชย์แ ห่ งหนึ่ ง เป็ นการวิจัยเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
รวบรวมข้อมูล โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากร
ของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งจานวน 21,500 คน
การค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตัวอย่าง กาหนดค่ า P เป็ น
50% จากประชากรทั้งหมด ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อ
ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยคานวณจากสู ตร
ข อ ง Krejcie แ ล ะ Morgan [9] เพื่ อ ค านึ ง ถึ ง ค ว า ม
คลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลไม่ได้ตามจานวนที่กาหนด
ไว้ จึ งบวกเพิ่ มขนาดตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 400
คน จากนั้ น ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควตาแบบเป็ น
สัดส่วนเพื่อให้ได้ตวั แทนจากทุกหน่วยงานของธนาคาร

ตัวแปรเหตุ
ตัว
แปร
ผล
ATT
EFTV

อิทธิพล

PC

RS

CM

SPS

RD

OS

ATT

ทางตรง
ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม

-

-

-0.080

0.000

1.395***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.044

0.416***

-

-

-

-0.372***

0.643***

-

-

-0.052

0.000

0.897**

-

-

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001

จากตารางที่ 1 สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 (H1) : ความชั ด เจนของนโยบายมี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิ บัติ พบว่ า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ล เนื่ อ งจากมี ค่ า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.590 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 2 (H2) : ความพร้ อ มของทรั พ ยากรมี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิ บั ติ พบว่ า มี อิ ท ธิ พ ล คิ ด เป็ นค่ า น้ าหนั ก 0.416 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั
สมมติฐานที่ 3 (H3) : การสื่ อสารสารภายในองค์กรมี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิบตั ิโดยผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า ไม่มีอิทธิพล
เนื่ อ งจากมี ค่ า Sig. (2-tailed) เท่ า กั บ 0.590 ซึ่ งมากกว่ า
ระดั บ นั ย ส าคัญ 0.05 จึ ง ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านใน
งานวิจยั

5. ผลการดาเนินงานวิจัย
จากการการวิ เคราะห์ เส้ น ทาง (Path Analysis) เพื่ อ
วิเคราะห์ ดู อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct Effect) และอิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ของปั จจัยโดยอาศัยโปรแกรม
AMOS ในการวิ เคราะห์ ผูว้ ิ จัย จึ งได้น าแนวคิ ด งานของ
งานวิจัยมาสร้ างเป็ นโมเดล และท าการปรั บ แต่งเพื่ อ ให้
โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
(Model Fit) จากนั้นนาโมเดลดังกล่าวมาวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิ พลของตัวแปรหนึ่งว่ามีอิทธิ พลต่อ
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สอดคล้องกับ กล้า ทองขาว [10] ที่ได้สรุ ปถึงปัจจัยในการ
กาหนดวามสาเร็ จของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ ค ว าม เพี ยงพ อ ข อ ง ท รั พ ย าก ร ร ว ม ทั้ ง
ความสามารถในการนาอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้ได้
ทันเวลา และสถานการณ์
การสื่ อสารสารภายในองค์กรมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิผล
ในการนาการกากับ ดู แลข้อมูลไปปฏิ บัติ โดยผ่านความ
ตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า ไม่มีอิทธิ พล ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
บุ ค ลากรโดยส่ วนใหญ่ มี ค วามเข้าใจในการก ากับ ดู แ ล
ข้อ มู ล ในรู ป แบบของการสื่ อ สารแบบไม่ เป็ นทางการ
(Informal Communication) ม าก ก ว่ าก าร สื่ อ ส าร ใ น
รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal communication) ขัดแย้งกับ
ตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บัติ (A Model of
the Policy Implementation Process) ที่ ร ะบุ ว่าการสื่ อ สาร
ภายในองค์กร จะถูกกลัน่ กรองโดยความรู ้สึกนึกคิดของผู ้
ปฏิบตั ิ และมีการตอบสนอง ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดง
พลังความสามารถ และความตั้งใจจริ งของผูป้ ฏิบตั ิ [2]
การสนับ สนุ น จากผูบ้ ริ ห ารหน่ วยงานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิ โดย
ผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า ไม่มีอิทธิ พล ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งจากการก ากับ ดู แ ลข้ อ มู ล นั้ นเกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย
ภายนอก เช่น กฎหมาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทุกคนควรปฏิบตั ิตาม
การได้รับ หรื อไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ทา
ให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่มีความรู ้สึกว่าการปฏิบัติตามการกากับ
ดูแลข้อมูล ได้รับผลกระทบ ขัดแย้งกับตัวแบบวิเคราะห์
ทางการเมื อ ง (The Model of Politics or Political Model)
ที่แสดงไว้ว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ให้เกิดความสาเร็ จ
ขึ้นอยูก่ บั การสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงาน [6]
สั มพั น ธภาพ ระห ว่ า งห น่ วยงาน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิ โดย
ผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า มีอิทธิพล เนื่องจากการ
นาการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิ มีการทางานร่ วมกันใน
หลายหน่ ว ยงาน โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะต้ อ งเข้ า ใจ
วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลัก และมี วิธีการท างานที่
สอดคล้องกัน จึงจะทาให้การนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิบตั ิเกิดประสิ ทธิผล สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยแห่ ง

สมมติ ฐ านที่ 4 (H4) : การสนั บ สนุ น จากผู ้บ ริ หาร
หน่ วยงานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ผลในการน าการกากับ
ดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิโดยผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า
ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.590 ซึ่ ง
มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ในงานวิจยั
สมมติฐานที่ 5 (H5) : สัมพันธภาพระหว่างหน่ วยงาน
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิ บัติโดยผ่านความตั้งใจของผูป้ ฏิ บัติ พบว่า มี อิทธิ พ ล
คิดเป็ นค่าน้ าหนัก 1.395 มี ความสัมพัน ธ์ทิศทางเดี ยวกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานในงานวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 6 (H6) : โครงสร้ างของหน่ ว ยงานมี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูลไป
ปฏิ บั ติ พบว่ า มี อิ ท ธิ พ ล คิ ด เป็ นค่ า น้ าหนั ก -0.372 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั

6. สรุป
จาก การศึ ก ษ าวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการน าการก ากับ ดู แ ลข้อ มู ล ไปปฏิ บั ติ
กรณี ศึกษา ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง เมื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ในเชิ งสถิติ และการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเพิ่มเติมจาก
ผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปผลตามสมมติฐาน ดังนี้
ความชัดเจนของนโยบายมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การนาการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิ พบว่า ไม่มีอิทธิ พล
ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งจากผูใ้ ห้ ข้อมู ลโดยส่ วนใหญ่ อ ยู่ในระดับ
ปฏิบตั ิการ จึงมีความใกล้ชิดกับนโยบายน้อยกว่าบุคลากร
ในระดับบริ หาร ซึ่ งจะรับรู ้นโยบายการกากับข้อมูลผ่าน
หัวหน้า มากกว่าหนังสื อที่ ออกจากหน่ วยงานส่ วนกลาง
โดยตรง ขัดแย้งกับ Kerr [1] ที่ได้กล่าวไว้ว่า ช่องทางที่ทา
ให้นโยบายล้มเหลวประการหนึ่ ง คือ นโยบายไม่ชัดเจน
ท าให้ ฝ่ ายที่ น าไปปฏิ บั ติ ส ามารถบิ ด เบื อ นได้ ดัง นั้ น
นโยบายหากมีความชัดเจน จะสามารถนาไปสู่ความสาเร็ จ
ความพร้อมของทรัพยากรมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลใน
การน าการกากับ ดู แ ลข้อ มู ล ไปปฏิ บัติ พบว่ า มี อิท ธิ พ ล
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ความล้ ม เหลวของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ในการ
กาหนดนโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อย ในเมืองโอ๊ค
แลนด์ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย [4] ซึ่ งเกิ ด ความขัด แย้งกัน อย่าง
มากในด้านวิธีการของแต่ ละหน่ วยงาน ท าให้ เกิ ดความ
แตกต่างกับในเรื่ องของวัตถุประสงค์หลัก ความรู ้สึกใน
ความเร่ งด่วน และมุมมองของความสาเร็ จของนโยบาย
และเกิดความล่าช้า
โครงสร้างของหน่วยงานมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การน าการกากับดู แลข้อมู ลไป พบว่า มี อิท ธิ พ ล ซึ่ งจาก
การวิจยั พบว่าโครงสร้างของหน่วยงาน มีอิทธิ พลในทาง
ตรงกันข้ามกับประสิ ทธิ ผลในการนาการกากับดูแลข้อมูล
ไปปฏิบัติ ซึ่ งโครงสร้างของหน่ วยงานโดยส่ วนมากนั้น
เป็ นหน่วยงานที่มีลกั ษณะการบริ หารแบบหนึ่งเดียว มีสาย
การบังคับบัญชาเพียงสายเดียว โดยการนาการกากับดูแล
ข้อมูลไปสู่ การปฏิบตั ิน้ นั มีข้ นั ตอนต่าง ๆ ที่ตอ้ งอาศัยการ
ตัดสิ นใจจานวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือความล่าช้า
ความล่าช้าทาให้การนาการกากับดูแลข้อมูลไปปฏิบตั ิน้ นั
ขาดความคล่ อ งตั ว จนไม่ ส ามารถด าเนิ น งานให้ เกิ ด
ประสิ ทธิผลได้ [6]
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หรื อมีลาดับชั้นมากเกินไป เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการ
พิ จ ารณา หรื ออนุ มัติ ท าให้ ล ดระยะเวลา และมี ค วาม
คล่องตัวในการทางานมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเครื อข่ ายสังคมค้าขายออนไลน์
Factor Affecting Customer Purchase Decision Making on Social Commerce
ชริ นทร์ ทิพย์ . หิ รัญนุเคราะห์ (Charinthip Hirannukhrao)1 และมณเฑียร รั ตนศิริวงศ์ วุฒิ (Montean Rattanasiriwongwut)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6107021857118@email.kmutnb.ac.th, 2montean.r@it.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

Questionnaires were used to gather the data from 384

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยื น ยั น ของปั จจั ยที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื ้ อ สิ นค้ าแฟชั่ น
ผ่ านเครื อข่ ายสั งคมค้ าขายออนไลน์ และตรวจสอบความ
สอดคล้ องโมเดลกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างจานวน
384 ราย วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ
และการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่ า องค์ ประกอบของปั จจัยที่มีผลต่ อการ
ตั ด สิ นใจซื ้ อ สิ นค้ าแฟชั่ น ผ่ า นเครื อข่ า ยสั ง คมค้ าขาย
ออนไลน์ มีจานวน 5 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ด้ านเครื อข่ าย
สั งคม ด้ านสิ นค้ า ด้ านการบริ การ ด้ านลักษณะของร้ านค้ า
และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด โดยผลการวิเคราะห์ ความ
กลมกลืนโมเดลองค์ ประกอบเชิ งยืนยันอันดับแรก พบว่ า มี
ค่ า Chi-Square เท่ ากับ 398.01 ค่ า CMIN/df เท่ ากับ 1.65 ค่ า
GFI เท่ ากับ 0.93 ค่ า AGFI เท่ ากับ 0.9 ค่ า CFI เท่ ากับ 0.97
ค่ า RMSEA เท่ ากับ 0.04 และค่ า RMR เท่ ากับ 0.05 แสดงว่ า
โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ตามสมติฐาน
ค าส าคั ญ : การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ การ
วิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

samples who have the buying experience of fashion
products through social commerce. The data was
analyzed by a confirmatory factor analysis by package
program for statistical. The statistics used to analyze
data comprising of frequency, percentage, mean,
standard deviation, exploratory factor analysis, and
confirmatory factor analysis.
The results of this research revealed that
factor affecting customer purchase decision making
on social commerce are consisted of five structural
factors which are communities, product, service,
feature, and promotion. The fit indices were ChiSquare = 398.01, df = 242, Chi-Square/df = 1.65, PValue = 0, GFI = 0.93, AGFI = 0.90, CFI = 0.97,
RMSEA = 0.04, RMR = 0.05. Therefore, the result
indicated that this model exhibits an acceptable level
of fit with the empirical data.
Keyword: Exploratory Factor Analysis, Confirmatory
Factor Analysis, Social Commerce, E-Commerce

1. บทนา
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ต อ ล ( Digital
Transformation) อย่างรวดเร็ วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิ จและสังคม รวมถึ ง พฤติ กรรมของผูใ้ ช้งาน
อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย จากการสารวจ พบว่า ในปี
2561 คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชัว่ โมง 5 นาที
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560 ถึ ง 3 ชั่ว โมง 30 นาที นอกจากนี้ ยงั
พบว่าคนไทยใช้เวลาในการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์สูง

Abstract
The objectives of this research were to study the
confirmatory factor analysis of factor affecting customer
purchase decision making on social commerce.
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ถึ ง วัน ละ 3 ชั่ว โมง 30 นาที โดยคนไทยนิ ย มซื้ อ สิ น ค้า/
บริ การทางออนไลน์ถึงร้อยละ 51.3[1] ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้
กิจกรรมเชิ งพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์เติบโตมากยิ่งขึ้น โดย
อ้างอิงจากเอกสารการแถลงผลการสารวจมูลค่าพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ปี 2561 พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมี
มู ล ค่ าพาณิ ชย์อิ เ ล็กทรอนิ กส์ จ านวน 2,762,503.22 ล้าน
บาท และในปี 2561 ประเทศไทยมี มู ล ค่ า พาณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ านวน 3,150,232.96 ล้า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราการเติบโตร้อยละ 14.04[2]
นอกจากนี้ คนไทยยัง มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อสั ง คม
ออนไลน์สูงถึงร้อยละ 74.2 ทาให้มีการนาสื่ อสังคมออนไลน์
มาใช้เป็ นเครื่ องมือพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้น เนื่องจาก
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ได้ ง่ า ยจึ ง
กลายเป็ นช่ องทางการตลาดที่สร้ างยอดขายได้เป็ นจานวน
มาก ซึ่ งลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
อีกรู ปแบบหนึ่ งที่เรี ยกว่าการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ หรื อ Social Commerce [3]
จากพฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปของผู ้บ ริ โภคจะเห็ น ว่ า
พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) แบบเดิ ม ได้รั บ
ความสนใจจากผูบ้ ริ โภคน้อยลง เนื่องจากไม่รองรับกับวิถี
ชีวิตในยุคปัจจุบนั ที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น ผูบ้ ริ โภคนิ ยมค้นหาสิ นค้าและติ ดต่อสื่ อสารกับผูค้ ้า
ผ่านช่ อ งทางออนไลน์ เ พื่ อ สอบถามเกี่ ย วกับ สิ น ค้าหรื อ
บริ การ[4] ทาให้ผปู ้ ระกอบการหันมาให้ความสนใจการใช้
สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ อ งมื อพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
มากขึ้น เพราะนอกจากสื่ อสังคมออนไลน์จะเป็ นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การแล้วยังเป็ นช่ อ ง
ทางการทาธุ รกรรมในการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การได้อีก
ด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยมีจานวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
สู งถึ ง 57 ล้านคน ทาให้การค้าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ใน
ประเทศไทยเป็ นที่นิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ส่ งผล
ให้เกิ ดการแข่งขันเพื่อแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาดทั้งในระดับ
ภู มิ ภาคและระดั บ ชาติ ดั ง รายงาน The Biggest ECommerce Website and Apps in Southeast Asia-Q1 2019
ของ iprice ที่ แสดงรายงานการจั ด อั น ดั บ พา ณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากปริ มาณ
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การใช้งานเฉลี่ ยรายไตรมาส อันดับแอพพลิ เคชั่นมื อถือ
จ านวนผู ้ ติ ด ตามสื่ อสั ง คมออนไลน์ พบว่ า พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีจานวนผูเ้ ข้าใช้งานจานวนมากที่สุดคือ
Lazada รองลงมาคือ Shopee[5]
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั มองว่ายังมีช่องว่างสาหรับการเติบโต
ของธุ รกิจนี้ เนื่ องจากประเทศไทยกาลังเข้าสู่ ช่วงของการ
เติ บโตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
งานมีคนุ้ เคยกับลักษณะของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ความนิ ยมของสื่ อสังคมออนไลน์ที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ผู ้วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า แฟชั่ น ผ่ า นเครื อข่ า ยสั ง คมค้ า ขาย
ออนไลน์ซ่ ึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผน
พัฒนากลยุทธ์ในการใช้ Social Commerce ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การผ่านเครื อข่ายสังคมค้าขายออนไลน์
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
สมมติฐานการวิจัย
โมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบตามทฤษฎี มี ค วาม
สอดคล้องกับโมเดลของข้อมูลเชิงประจักษ์
ขอบเขตการวิจัย
กาหนดกลุ่มประชากรเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรม
การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมค้า ขาย
ออนไลน์ เป็ นประจาในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด คือ เครื่ องมือทางการตลาด
อัน ประกอบด้ว ย คุ ณ ลัก ษณะ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้[6] โดยจาแนกเครื่ องมือออกเป็ น 4 กลุ่ม ที่
เรี ยกว่า 4P’s ได้แก่ สิ นค้า (Product) คือ สิ่ งที่นาเสนอขาย
ต่อลูกค้าในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ราคา (Price) คือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่วดั เป็ น
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จานวนเงิน สถานที่ (Place) คือ สถานที่และกระบวนการ
ในการจาหน่ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ลูกค้า และการส่งเสริ ม
การจาหน่ าย (Promotion) คือ กิ จกรรมและการสื่ อสารที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการซื้อสิ นค้า [7][8]
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ ายสังคมค้าขายออนไลน์
เครื อข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ หมายถึง ธุ รกิจผ่านสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ เป็ นการค้ า ออนไลน์ รู ปแบบใหม่ ที่
ผสมผสานพาณิ ชย์อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เ ข้ ากับ โซเชี ย ลมี เ ดี ย
(Social Media) เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ มีกลไกตามบริ บทหรื อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่โซเชียลมีเดียเป็ นกระแสนิ ยมเพิ่ม
มากขึ้ นในปั จจุ บัน[9] ทั้งนี้ เครื่ องมื อของเครื อข่ายสั งคม
ค้าขายออนไลน์สามารถจาแนกได้เป็ น 6 ประเภท [10]ได้แก่
1. การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า (Customer
Ratings and Reviews) เป็ นการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ลูกค้าที่เคยใช้สินค้า/บริ การ
2. ข้อ เสนอแนะของผูใ้ ช้แ ละการแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์
(User Recommendations and Referrals) จัดเป็ นการตลาด
รู ป แบบหนึ่ งที่ เ น้ น การพู ด แบบปากต่ อ ปาก (Word of
Mouth) ที่รู้จกั กันในชื่อ Viral Marketing
3. เครื่ องมื อการซื้ อ-ขายทางสังคม (Social Shopping
Tools) เป็ นการน าสื่ อ เทคโนโลยี ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มใน
ปั จจุบนั มาดาเนินธุรกรรมการซื้ อ-ขายสิ นค้า เช่น การเปิ ด
ร้านค้าบน Facebook เป็ นต้น
4. กระทูแ้ ละชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities)
เป็ นเว็บไซต์ที่เป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
5. Social Media Optimization (SMO) เป็ นกลยุทธ์เพื่อ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการชักชวนผูค้ นเข้ามามีส่วนร่ วม
ในเว็บไซต์
6 . การโฆษณาผ่ า นสื่ อสั งคมออนไลน์ ( Social
Advertising) ซึ่งสามารถผ่านสายตาผูบ้ ริ โภคได้ค่อนข้างมาก
2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) หมายถึง
เทคนิคทางสถิติที่รวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้
ในองค์ป ระกอบเดี ย วกัน ซึ่ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปร
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เหล่ า นั้น เป็ นไปได้ท้ ัง ทางบวกและทางลบ โดยแต่ ล ะ
องค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
สู ง ส่ วนตัวแปรในองค์ประกอบที่ ต่างกันจะสัมพันธ์กนั
น้อยหรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั การวิเคราะห์องค์ประกอบ
สามารถใช้ได้ท้ งั การพัฒนาทฤษฎีใหม่ หรื อการทดสอบ
หรื อ ยื น ยัน ทฤษฎี เ ดิ ม มี 2 ประเภท ได้แก่ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
และการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื นยัน (Confirmatory
Factory Analysis: CFA)

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 414 ชุด เป็ น
แบบสอบถามที่มีขอ้ มูล ครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 384 ชุด
ซึ่ งเป็ นจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมส าหรั บ การ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน ตามแนวคิ ด ของ
Schumacker and Lomax (2010)[11] และ Hair, Black and
Babin (2010)[12] ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันควรมี ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 10-20 เท่าของตัว
แปรสังเกตได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 15 เท่าของตัวแปรสังเกตจานวน 25 ตัวแปร ดังนั้น
จึงควรมีจานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 375 รายเป็ นอย่างน้อย
3.2 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) หลังการศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้กาหนดประเด็นและ
ร่ างข้อ ค าถามโดยอ้างอิ ง จากงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง[6][13]
[14][15][16][17][18][19][20] โดยแบ่ง แบบสอบออกเป็ น
2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ และส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าบนสื่ อสังคมออนไลน์ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับ ซึ่ งมีประเด็นคาถาม
ทั้งหมด 25 ข้อ
2) หาคุ ณภาพแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญด้วยการ
ตรวจความเที่ ยง ตรง (Validity) และความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทั้ง 25
ข้อ มีค่า IOC มากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรง
จุดประสงค์หรื อตรงตามเนื้ อหานั้น และมีค่า Cronbach’s
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Alpha เท่ากับ 0.87 ถือว่ามีค่าความเชื่ อมัน่ ในระดับที่ดี จึง
สรุ ปได้ว่าสามารถนาข้อคาถามทั้งหมดมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้

ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลในการวิจยั กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน[21] ดังนี้
1. ค่าสถิติ Chi square (P-Value > 0.05)
2. ค่า Chi square สัมพันธ์ (CMIN/df < 3)
3. ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI > 0.90)
4. ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องกลมกลืนปรับแก้แล้ว
(AGFI > 0.80)
5. ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI > 0.90)
6. ดั ช นี ร ากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น
โดยประมาณ (RMSEA < 0.08)

ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดประเด็นและร่ างข้อคาถาม
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา

ปรับปรุ ง
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ตรวจสอบค่า
Validity และ Reliability

กาหนดและวาดโมเดล
จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

เชื่อมข้อมูลตัวแปร

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ

เลือกสถิติในการวิเคราะห์

3.3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
เป็ นการสารวจจานวนองค์ประกอบที่แฝงอยู่ภายใต้ตวั
แปรที่สังเกตได้ เพื่อกาหนดจานวนองค์ประกอบที่ได้จาก
การวิเคราะห์และอธิ บายความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัว
แปรที่สังเกตได้ โดยการจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม ตัว แปรเหล่ านั้นจะถู ก วิ เคราะห์โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเป็ นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่ม
เรี ยกว่าปั จจัยแฝง หรื ออาจถูกเรี ยกว่าองค์ประกอบก็ ไ ด้
จากนั้นผูว้ ิจยั จะตั้งชื่ อปั จจัยแฝงนั้นให้สะท้อนความเป็ น
ลักษณะตัวแปรอิสระที่อยูร่ ่ วมกัน

ระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียว
ประมาณค่าพารามิเตอร์
ดาเนินการวิเคราะห์

ปรับโมเดล

ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล
แปลผลการวิจยั

ภาพที่ 3: ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

เตรี ยมเมตริ กซ์สหสัมพันธ์
สกัดองค์ประกอบ

4. ผลการดาเนินงาน

การหมุนแกน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกส่ง
แบบสอบถามผ่านช่ องทางออนไลน์ โดยใช้เวลาในการ
เก็บข้อมูลทั้งสิ้ น 2 เดือน (เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือน
มกราคม 2563) และได้รับแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 414
ชุด เป็ นแบบสอบถามที่มีขอ้ มูล ครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน
384 ชุด ผลที่ได้จากการดาเนินงานมีดงั นี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
ผูว้ ิจัยนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS
เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ

การตั้งชื่อองค์ประกอบ

ภาพที่ 2: ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
3.4 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ในขั้นตอนนี้เป็ นการตรวจสอบและยืนยันความตรงของ
โมเดล และความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มี ข้ ันตอนการวิ เคราะห์ แสดงดังภาพที่ 3 โดยใช้ค่ าดัชนี
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ซื้ อสิ นค้าแฟชั่นผ่านเครื อข่ายสังคมค้าขายออนไลน์ โดย
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตุได้จานวน 25
ตัวแปร ว่ามี ความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรื อไม่ โดยได้ค่า Bartlett’s Test of Sphericity
เท่ากับ 5331.84 ค่า Significance น้อยกว่า 0.05 และค่าดัชนี
KMO เท่ากับ 0.90 ซึ่ งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม
ในระดับ ดี ที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ ซึ่ งพบว่ า
จานวนองค์ประกอบที่มีความสามารถในการอธิ บายความ
ผันแปรที่ มีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 มี จานวนทั้งหมด 5
องค์ประกอบ โดยผูว้ ิจัยได้ต้ งั ชื่ อองค์ประกอบตามความ
เหมาะสมของปัจจัย แสดงดังคารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
Loadings
ตัวแปร
ข้อคาถาม
SER4 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าจากร้านค้า
0.83
SER4 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าจากร้านค้า
0.83
SER5 มีวิธีการชาระเงินที่หลากหลาย
0.45
องค์ ประกอบที่ 4 ด้านลักษณะของร้ านค้า ค่า Eigenvalues 1.64
Loadings
ตัวแปร
ข้อคาถาม
FEA1 สามารถเลือกดูสินค้าได้ตลอดเวลา
0.75
FEA2 สินค้ามีความแตกต่างจากร้านอื่น
0.73
FEA3 สินค้าในร้านมีความหลากหลาย
0.72
FEA4 มี ก ารจัด กลุ่ ม สิ น ค้า เป็ นหมวดหมู่ สามารถ 0.71
ค้นหาสินค้าได้ง่าย
องค์ ประกอบที่ 5 ด้านการส่ งเสริมการตลาด ค่า Eigenvalues 1.37
Loadings
ตัวแปร
ข้อคาถาม
PR1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
0.84
PR2 มีการจัดรายการสิ นค้าราคาพิเศษ (Flash Sale) 0.77
เป็ นประจา
PR3 มีบริ การส่งสินค้าฟรี
0.47

องค์ ประกอบที่ 1 ด้านเครื อข่ายสังคม ค่า Eigenvalues 8.54
Loadings
ตัวแปร
ข้อคาถาม
COM1 มี ก าร แ จ้ ง ข่ าวสารให้ ลู ก ค้ า ทราบอย่ า ง 0.82
สม่าเสมอ
COM2 มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
0.82
COM3 มีการรี วิวสิ นค้าจากลูกค้าที่เคยซื้อสิ นค้า
0.80
COM4 มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
0.79
COM5 มีการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว
0.77
COM6 เป็ นร้ านค้าที่ มี จ านวนผู ้ติ ดตามในสื่ อ สั ง คม 0.74
ออนไลน์เป็ นจานวนมาก
COM7 เป็ นสิ นค้าที่มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก 0.71
จากสมาชิกในสื่งสังคมออนไลน์จานวนมาก
องค์ ประกอบที่ 2 ด้านสินค้า ค่ า Eigenvalues 2.59
Loadings
ตัวแปร
ข้อคาถาม
PRO1 มีการแสดงราคาสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน
0.81
PRO2 แสดงรายละเอียดสิ นค้าชัดเจน ครบถ้วน โดย 0.74
ไม่ตอ้ งถามส่วนตัว
PRO3 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
0.69
PRO4 สินค้ามีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
0.66
PRO5 ยี่ห้อสินค้าเป็ นที่นิยมและรู้จกั อย่างแพร่ หลาย
0.64
PRO6 ราคาสินค้าถูกกว่าซื้อด้วยช่องทางอื่น
0.54
องค์ ประกอบที่ 3 ด้านการบริการ ค่า Eigenvalues 2.09
Loadings
ตัวแปร
ข้อคาถาม
SER1 รองรับการจัดส่งสินค้าหลากหลายช่องทาง
0.89
SER2 จัดส่งสินค้ารวดเร็ว
0.85
SER3 มีก ารรั บคื นหรื อเปลี่ยนสิ นค้าเมื่ อ สิ นค้า เกิ ด 0.84
การชารุ ด

4.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผูว้ ิจยั ได้นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันด้วยโปรแกรม
SPSS AMOS เพื่ อ ตรวจสอบว่ า องค์ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ
ปั จจัยทั้ง 5 นั้นมีความถูกต้องเหมาะสมตามทฤษฎี ค่าสถิติ
ที่ช้ ีวดั ความเหมาะสมของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใน
การพิ จ ารณาว่ า ตัว แบบการวัด (Measurement model) มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีดงั นี้

Chi-Square = 15.35, df = 8, P-Value = 0.05, CMIN/df = 1.92, GFI = 0.99,
AGFI = 0.97, CFI = 0.99, RMSEA= 0.05, RMR = 0.02

ภาพที่ 4: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านเครื อข่ายสังคม
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Chi-Square = 15.35, df = 8, P-Value =0.05, CMIN/df = 1.92, GFI = 0.99,
AGFI = 0.97, CFI = 0.99, RMSEA = 0.05, RMR = 0.02

ภาพที่ 5: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านสินค้า

Chi-Square = 398.01, df = 242, P-Value = 0, CMIN/df = 1.65,
GFI = 0.93, AGFI = 0.90, CFI = 0.97, RMSEA = 0.04, RMR = 0.05

ภาพที่ 9: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ของปั จจัยที่มีผลต่อการ

Chi-Square = 8.30, df = 4, P-Value = 0.08, CMIN/df = 2.07, GFI = 0.99,
AGFI = 0.97, CFI = 0.99, RMSEA = 0.05, RMR = 0.02

ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า แฟชั่น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมค้า ขาย
ออนไลน์

ภาพที่ 6: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการบริ การ

5. สรุปผลการวิจัย
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจสามารถ
จั ด กลุ่ ม ได้ เ ป็ น 5 องค์ ป ระกอบ โดยผู ้ วิ จั ย ได้ ต้ ั งชื่ อ
องค์ประกอบตามความเหมาะสมของปัจจัย ดังนี้ องค์ประกอบ
ที่ 1 ด้านเครื อข่ายสังคม มีตวั แปร มีการรี วิวสิ นค้าจากลูกค้าที่
เคยซื้ อสิ นค้ า มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบสู งสุ ด (0.81)
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสิ นค้า ตัวแปร มีการแสดงราคาสิ นค้าให้
เห็ นอย่ างชั ดเจน มี ค่ าน้ าหนั กองค์ประกอบสู งสุ ด (0.79)
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริ การ ตัวแปร รองรั บการจัดส่ ง
สิ นค้าหลากหลายช่ องทาง มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด
(0.92) องค์ประกอบที่ 4 ด้านลักษณะของร้ านค้า ตัวแปร
สามารถเลือกดูสินค้าได้ตลอดเวลา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
สู งสุ ด (0.86) และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตัวแปร มีบริ การส่ งสิ นค้าฟรี มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด
(0.65) และผลการสร้ างโมเดลการวัดเพื่ อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลขององค์ประกอบทั้ง 5 พบว่ า โมเดล
องค์ประกอบทั้ง 5 มีค่าสถิติวดั ระดับความสอดคล้องกลมกลืน

Chi-Square = 0.98, df = 1, P-Value = 0.32, CMIN/df = 0.98, GFI = 0.99,
AGFI = 0.99, CFI = 1, RMSEA = 0, RMR = 0.01

ภาพที่ 7: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านลักษณะของร้านค้า

Chi-Square = 1.89, df = 1, P-Value = 0.17, CMIN/df = 1.89, GFI = 0.99,
AGFI = 0.98, CFI = 0.99, RMSEA = 0.05, RMR = 0.02

ภาพที่ 8: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการส่งเสริ มการตลาด
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ผ่ านเกณฑ์ พิ จารณา แสดงให้ เห็ นว่ าโมเดลทั้ง 5 มี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐาน
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บทคัดย่อ

1. บทนา

งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ วิ เคราะห์หาปั จจัย
ด้านต่ าง ๆ ที่ ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้บริ การชมภาพยนตร์
ออนไลน์ ผ่านวีดีโอสตรี มมิ่ ง โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัว อย่ า ง จ านวน 400 ราย โดยใช้ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัด สิ นใจ
การเลื อกชมภาพยนต์อ อนไลน์ ผ่ านวีดีโอสตรี มมิ่ ง มาก
ที่สุด คือ ปั จจัยการรับรู ้คุณค่าด้านราคา รองลงมาคือปัจจัย
การรับรู ้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการรับรู ้คุณค่าด้าน
การให้ บ ริ ก ารหลัง การขายที่ ส่ ง ผลต่ อการตั้ง ใจซื้ อ น้อย
ที่สุด ซึ่งงานวิจยั นี้มีค่าที่ยอมรับได้ 53% (R-Squared = 0.53)
คาสาคัญ: ภาพยนตร์,วิดีโอสตรี มมิ่ง,ความตั้งใจซื้อ

ปั จ จุ บัน ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี มี ผ ลต่ อ การ
ด ารงชี วิ ต ของเราอย่ า งมาก ทั้ ง อ านวยความสะดวก
ยกระดับคุณภาพชี วิตของเรา และสร้ างธุ รกิ จใหม่ๆ อีก
หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงคื อ ธุ ร กิ จ โทรทัศ น์ หรื อ
อุ ส าหกรรมสื่ อ จากเดิ ม ที่ มี ตัว เลื อ กไม่ ม ากนัก แต่ ด้วย
เทคโนโลยี ที่มี พฒ
ั นาทาให้เ กิ ด การเปลี่ ยนเปลี่ ยนแปลง
รู ปแบบการเข้าถึงสื่ อที่เปลี่ยนไป ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสื่ อ ข้อมูลข่าวสาร ภาพยนตร์ และสื่ อบันเทิง
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น “วิดีโอสตรี มมิ่ง” (Video- Streaming)
จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นและได้รับความนิยม
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกได้เองว่าจะรับชมสื่ อ หรื อเนื้อหา
รายการต่าง ๆ รู ปแบบใด ที่ไหน หรื อเวลาใด
ปั จ จุ บัน ในประเทศไทยมี ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม
วิดีโอสตรี มมิ่งเป็ นจานวนมากทั้งรู ปแบบที่ไม่มีการเรี ยก
เก็ บ ค่ า บริ การ เช่ น Youtube, Line TV หรื อรู ปแบบที่
ผูบ้ ริ โภคจะต้องเสี ยค่าใช้บริ การ เช่น Netflix, Apple TV+,
Monomax, doonee, HOOQ, AIS Play, WeTV, VIU, iflix,
primetime เป็ นต้น และถึงแม้จะมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การใน
การใช้บริ การแต่ผูบ้ ริ โภคก็ให้ความสนใจ และสมัครใช้
บริ การเป็ นจานวนมาก เรี ยกได้ว่าในปั จจุบนั การรับชมสื่ อ
จากวีดีโอสตรี มมิ่ งกาลังเป็ นที่ นิยมมากและค่อยๆเข้ามา
แทนที่ช่องโทรทัศน์
จากที่ กล่ าวข้างต้น ผู ้วิจัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจการเลื อ กใช้ บ ริ การชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านวิดีโอสตรี มมิ่ง แบบต้องเสี ยค่าใช้
บริ ก ารเพื่ อ เป็ นกรณี ศึ ก ษา นอกจากนี้ อาจเป็ นแนวทาง

Abstract
The objective of this research is to explore factors
influencing the selection of online movie services via
video streaming. Data were collected by survey from
4oo respondents. The statistics used in this research
are Exploratory Factor Analysis(EFA) and Multiple
Linear Regression.
The result indicated that factors effecting on
selection of movie online on video streaming are
price, product, and after-sale service, respectively.
Moreover, these factors can explain the dependent
variable around 53% (R-Squared = 0.53).
Keywords: movies, video steaming, purchase Intention
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สาหรับผูท้ ี่อยู่ในอุสาหกรรมนี้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไป
ส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจของตนเองเพื่อเป็ นกลยุทธ์ และ
สร้างความได้เปรี ยบทางการตลาดได้อีกด้วย

NCCIT2020

นอกจากนี้ ความตั้งใจซื้ อมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
ในทางผลลัพ ธ์ คื อ ปริ มาณการซื้ อ[2] สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จัย ที่ ก ล่ า วว่ า ความตั้งใจซื้ อ เป็ นการที่ ผูบ้ ริ โภคได้
ประเมิ น ตราสิ น ค้า และการใช้บ ริ ก ารแล้ว เกิ ด ความพึ ง
พอใจ รวมถึ ง การมี ทัศ นคติ ที่ดี ต่อ ตราสิ น ค้าและบริ ษทั
ส่ งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเรื่ องการซื้ อ
สิ นค้า และบริ การนั้น[3]
2.3 แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้คุณค่า
การรับรู ้คือการเกิดภาพรวมของตราสิ นค้าที่เกิดขึ้นจาก
การที่บุคคลมีการเลือกข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีการเลือกโดย
อาศัยปั จจัยทางประสบการณ์ส่วนบุคคล ทัศคติ และความ
เชื่ อเข้ามาเป็ นปั จจัยในการเลื อก ซึ่ งจะรั บรู ้ ภาพรวมของ
ตราสิ นค้าที่เกิดมาจากความเชื่ อ ความรู ้ สึกและทัศคติ ที่มี
ต่อตราสิ นค้า[4] สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ว่าการรับรู ้ว่า คือ
ความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในการมองและทาความ
เข้าใจสิ่ งกับสิ่ งรอบตัวต่างๆ หมายความว่าถึงแม้บุคคลจะ
พบกับสิ่ งเร้าสิ่ งเดียวกันแต่ปัจจัยด้านต่างๆจะทาให้แต่ละ
บุคคลมีการรับรู ้ที่แตกต่างกัน[5]
2.4 แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านผลิตภัณฑ์
การรับรู ้ดา้ นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ สิ่ งสาคัญของ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปยัง
พฤติกรรมการซื้ อในอนาคต[6] ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
การรับรู ้ดา้ นคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่ซ้ื อในเชิ งบวก[7]
และพบว่าปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่ ออนไลน์อย่างมาก [8]
2.5 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านการ
ให้ บริการ
คุ ณ ภาพบริ การเป็ นการรั บ รู ้ ต่ อ บริ การที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ การ และคุ ณภาพ
โดยรวมที่ ลู ก ค้า รั บ รู ้ ซึ่ งแนวคิ ด นี้ มาจากการท าวิ จัย ที่
เกี่ยวกับความประพฤติของผูบ้ ริ โภคกับผลลัพธ์ที่ผบู ้ ริ โภค
ค า ด ห วั ง ไ ว้ [9] ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ที่ ก ล่ า ว ว่ า
กระบวนการนาเสนอคุณค่าที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการโดยผ่าน
กิ จ กรรมหรื อการด าเนิ น งาน ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ การมอบให้
ผูร้ ับบริ การทั้งนี้ในการให้บริ การนั้น อาจมีการใช้อุปกรณ์

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจการเลือกชม
ภาพยนต์ อ อนไลน์ ผ่ า นวี ดี โ อสตรี ม มิ่ ง ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษา
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ให้ บริการโทรทัศน์ Over The Top (OTT) หรื อผู้
ให้ บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง ในประเทศไทย
ผูใ้ ห้บริ การโทรทัศน์ Over The Top (OTT) หรื อเรี ยก
อีกอย่างว่าผูใ้ ห้บริ การวีดีโอสตรี มมิ่ง ในประเทศไทยนั้น
เริ่ มมีการให้บริ การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และถือว่าเป็ นตลาด
ที่มีผเู ้ ข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากบริ ษทั ที่เป็ นผูเ้ ล่นรายใหม่
ซึ่ ง ไม่ เ คยให้บริ การที่ เกี่ ยวข้อ งกับกิ จการโทรทัศน์ และ
กิ จการกระจายเสี ยงมาก่ อน บริ ษทั ที่ เป็ นผูป้ ระกอบการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ กเดิม นอกจากนี้ ยงั มีบริ ษทั ที่
เกิ ด ขึ้ น จากการรวมตัว กัน ของผูใ้ ห้ บ ริ การช่ อ งรายการ
รวมถึ ง ผูใ้ ห้บ ริ การอิน เทอร์ เ น็ต ที่ เข้ามาเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การ
โทรทัศน์ OTT [1]

ภาพที่ 1 : ผูใ้ ห้บริ การวีดีโอสตรี มมิ่ง
2.2 แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase
Intention)
ความตั้งใจซื้ อเป็ นความพยายามในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภค โดยจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
เช่น ตราสิ นค้า ผูจ้ ดั จาหน่ าย และเวลา การซื้ อสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ เป็ นประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน เช่น ความพึง
พอใจ ความตั้งใจซื้ อมีผลโดยตรงต่อปริ มาณการซื้ อสิ นค้า
และบริ การจากผู ้จัด จ าหน่ า ย โดยความตั้ง ใจซื้ อ ของ
ผู ้บ ริ โภคมัก เกิ ด ขึ้ น ภายหลัง จากที่ ผู ้บ ริ โ ภคได้รั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ ใ ช้ ส อย และคุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ การ
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หรื อเครื่ องมือต่างๆ หรื ออาจเป็ นการกระทาล้วนๆ โดยที่
ไม่มีการใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือใดๆ [10]
2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคา
การรั บรู ้ ราคาของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่อการรั บรู ้ ถึงคุณค่า
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ หากราคา เป็ นไปในทิ ศ ทางบวกหรื อ
ยุติธรรมผูบ้ ริ โภคจะสามารถเห็นถึงคุณค่าของสิ นค้าและ
บริ การและเต็มใจทีจะใช้บริ การส่ งผลต่ออิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจซื้ อ[11] ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ กล่าวว่า การรับรู ้
คุ ณ ค่ า ของปั จ จั ย ด้ า นราคาหมายถึ ง การที่ ผู ้ซ้ื อหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การประเมินถึงความคุม้ ค่าของสิ นค้า หรื อบริ การ
ก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ หรื อใช้บริ การ[12] และสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ที่ วิ จัย เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ความตั้งใจซื้ อและจากการวิจยั สรุ ปได้ว่า การรั บรู ้คุณค่า
ด้านราคาส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค[13]
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเพื่อรับชม
ภาพยนตร์ ผ่ า น Netflix กรณี ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กล่าวว่าเหตุผลใน
การใช้รับชมแอปพลิเคชัน Netflix เพราะคุณภาพของการ
รั บ ชม เช่ น ภาพและเสี ย งคมชัด ไม่ ก ระตุ ก ระหว่ างชม
สามารถเลื อ กชมเนื้ อ หารายการได้ง่ า ยและสะดวกมี
ภาพยนตร์ ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ช่องทางมี
ความทันสมัยใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงรายการได้ทุก
ที่ทุกเวลา[14]
มุ ม มอง พฤติ กรรม และผลจากการใช้บริ การ ธุ ร กิ จ
วีดีโอสตริ มมิ่งในประเทศไทย กรณี ศึกษา Netflix ซึ่งพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การวีดีโอสตรี มมิ่งมองว่า วีดีโอสตรี มมิ่ งมี ความ
ทันสมัย มีซีรียท์ ี่ผลิตขึ้นเอง คุณภาพของภาพในภาพยนต์
หรื อซี รียม์ ีความคมชัด ระบบใช้งานง่าย และไม่มีโฆษณา
ระหว่ างรั บชม และมี ลิ ข สิ ทธิ์ ถู กต้อ งตามกฎหมาย และ
สามารถรับชมได้หลายอุปกรณ์ อีกทั้งพบว่าผลจากการใช้
บริ การได้รับความสนุกสนานและผ่อนคลาย[15]
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ แผนบริ การ
สมาชิกของแอปพลิเคชันวิดีโอสตรี มมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ด้านคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการบริ การ
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มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อแผนบริ การสมาชิกวิดีโอสตรี ม
มิ่งเน็กฟลิกซ์ [16]

3. วิธีการดานินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นทางผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Powerโดยกาหนดค่าอิทธิพล
(effect size) เท่ากับ 0.3 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ
0.05 ค่าอานาจทดสอบ(power of test) เท่ากับ 0.08 ผลลัพท์
จากโปรแกรม G*Power ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 342
ซึ่งทางผูว้ ิจยั ขอปัดเป็ นเลขกลมเท่ากับ 400 ชุด
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 400
ชุด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : คานวณกลุ่มตัวอย่างโดย G*Power
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั เชิง
สารวจในครั้งนี้ คือ Google form ที่ใช้สร้างแบบสอบถาม
และรวบรวมข้อ มู ล โดยสร้ า งแบบสอบถามซึ่ งค าถาม
ทั้ง หมดในแบบสอบถามชุ ด นี้ ใช้ค าถามแบบปลายปิ ด
แบบสอบถามเหล่านี้ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้องโดยถู กแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ดัง นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจการเลือก
ชมภาพยนตร์ ออนไลน์ ผ่านวิดีโอสตรี มมิ่ ง และส่ วนที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกันความตั้งใจซื้ อการเลือกชมภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านวิดีโอสตรี มมิ่ ง โดยใช้การวัดระดับข้อมูล
ประเภทอัน ตรภาคชั้น วัด ระดับ ความคิด เห็ นเป็ นมาตร
ส่วนประมาณค่า เป็ นการวัดแบบ Likert Scale
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทางผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมื อแบบสอบถามจากการศึ กษา
ทฤษฏี บทความและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้องต่ างๆ ที่ สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ของผูว้ ิจยั ได้ จากนั้นนาแบบสอบถาม
ที่ ผ่านการตรวจสอบไปสารวจกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน
ผ่านแบบสอบถามออนไลน์
3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ท าการวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยโปรแกรม
ประมวลผลสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS เพื่อตอบวัตถุประสงค์
โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ วิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิ งส ารวจ (EFA) และการวิ เคราะห์ สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
3.5 กรอบแนวความคิด
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4.2 ผลจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ งส ารวจ (ExploratoryFactor Analysis: EFA) เพื่ อส ารวจหรื อค้นหาตัวแปรแฝงที่
ซ่ อนอยู่ภายใต้ตวั แปรที่สังเกตได้หรื อวัดได้ ผลการทดสอบ
ความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ทาการศึกษาพบว่าสามารถจัด
กลุ่มใหม่เพื่อถ่วงน้ าหนักข้อคาถามแบ่งได้ท้ งั หมด 4 ด้าน
โดยในแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์เชิงสารวจได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยข้อคาถามทั้งหมด 20 ตัวแปร
พบว่ ามี ค่ า KMO เท่ ากับ 0.854 ซึ่ ง มี ค่ ามากกว่ า 0.5 และ
เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรในขนาดที่
เหมาะสม สามารถนาไปวิเคราะห์เชิงสารวจได้
และ
ค่ า การทดสอบนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ด้ว ย Barlett’s Test of
Sphericity พบว่ า มี ค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สามารถสรุ ปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ และค่าสัมประสิ ทธิ์ (Factor Loadings) โดย
การหมุ นแกนปั จจัยด้ วยเทคนิ ค PCA & Varimax ซึ่ งพบว่ า
ค่ า Factor Loadings แสดงความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรกั บ
องค์ประกอบ แบ่งกลุ่มตัวแปรเป็ น 4 กลุ่ม ซึ่ งมีบางตัวมี ค่ า
น้อยเกินไป หรื ออยูน่ อกกลุ่มตัวแปร จึงทาการตัดตัวแปรบาง
ตัวออก ได้แก่ ตัวแปรที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 และอยูน่ อกกลุ่ม
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) อีกครั้ง ดังนี้
ตางรางที่ 2 : KMO และ Barlett’s Test of Sphericity

ภาพที่ 3 : กรอบแนวความคิด

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปกับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ตางรางที่ 1 : ตารางข้อมูลทัว่ ไป

จากตารางที่ 2 เนื่องจากมีตวั แปรบางตัว มีค่าน้อย หรื อ
อยู่น อกกลุ่ ม ของตัวแปรจึ ง ท าการตัด ออกไป 2 ตัวแปร
เหลื อ ข้อ มู ล ด้ว ยข้อ ค าถาม 18 ตัว แปร จากการวิ เ คราห์
พบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.849 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และเข้า
ใกล้ 1 แสดงถึ งความสัม พัน ธ์ กันของตัวแปรในขนาดที่
เหมาะสม สามารถนาไปวิเคราะห์เชิงสารวจได้ และค่าการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติดว้ ย Barlett’s Test of Sphericity
พบว่ามีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุ ปได้
ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้
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ตางรางที่ 3 : Rotated Component Matrix
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ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะค่าความเชื่อมัน่ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
Mean

S.D.

ปัจจัยการรับรู ้คุณค่า
4.100 0.739
ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยการรับรู ้ณค่า
3.904 0.679
ด้านการให้บริ การ
ปัจจัยการรับรู ้คุณค่าด้านราคา 3.829 0.742
ความตั้งใจซื้อบริ การ
3.870 0.766
วีดีโอสตรี มมิ่ง
ตารางที่ 5 : ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ

จากตารางที่ 3 Rotated Component Matrix ค่าสัมประสิ ทธิ์
หรื อค่าแสดงความสัมพันธ์(Factor Loadings) ระหว่างตัวแปร
กับองค์ประกอบ หรื อความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหลือยู่ 18
ตัวแปร หรื อ 18 ข้อคาถาม จัดกลุ่มตัวแปรเป็ น 4 กลุ่ม พบว่า
ค่ า Factor Loadings ที่ มี ค่ ามากที สุดคื อ การรั บรู ้ คุ ณค่ าของ
ด้านการให้บริ การหลังการขาย มีค่าเท่ากับ 0.829
4.3 ผลจากการทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
ทดสอบเครื่ องมือจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 ราย เพื่ อ ทดสอบความเข้ า ใจ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตราฐาน และวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม (Reliability)
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามพบว่า
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.756 ถึง 0.868
ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ แ ส ด ง ว่ า เ ค รื่ อ ง มื อ
แบบสอบถามที่ใช่ในการสารวจฉบับนี้ มีความน่ าเชื่ อ ถื อ
และผลการวิเคราะห์ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานทั้ง 4 ด้าน
พบว่ า การรั บ รู ้ คุ ณค่ าด้านผลิ ตภัณฑ์มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุด
(Mean = 4.100, SD = 0.739) ดังตารางที่ 4

และ
Cronbac
h's
Alpha
0.868

0.756
0.849
0.840

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุ ปได้ว่า
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ นใจการเลื อ กชมภาพยนตร์
ออนไลน์ ผ่านวิ ดี โอสตรี มมิ่ ง พบว่ าทุ กด้านมี ค่ าเป็ น Sig
อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และจากผลของการวิเคราะห์
ของแต่ ละตัวแปรได้ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ของสมการถอดถอย
(Beta Coefficient) ซึ่ งเป็ นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่ าง
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่ งผลการวิเคราะห์การรั บรู ้
คุณค่าด้านราคามี ผลมากที่ สุด รองลงมาคือ การรั บรู ้ คุณค่า
ด้านผลิตภัณฑ์ และการรับรู ้คุณค่าด้านการให้บริ การหลังการ
ขายส่งผลน้อยที่สุด

ภาพที่ 4 : โมเดลที่อธิบายความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
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จากภาพที่ 4 สามารถอธิ บายการตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้
53% (R-Squared= 0.53) ซึ่งมีการรับรู ้คุณค่าด้านราคา
มี
ผลมากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู ้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ และ
การรับรู ้คุณค่าด้านการให้บริ การหลังการขายส่งผลน้อยที่สุด
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เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]

5. สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
ผลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัด สิ นใจ
การเลื อกชมภาพยนต์อ อนไลน์ ผ่านวีดีโอสตรี มมิ่ ง มาก
ที่สุด คือ ปั จจัยการรับรู ้คุณค่าด้านราคา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ พบว่าการรั บรู ้ คุณค่าด้านราคา ส่ งผลต่อความ
ตั้ ง ใจซื้ อ[12] รองลงมาคื อ ปั จ จั ย การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ด้ า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ที่ พ บว่ า ปั จ จัย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางสื่ ออนไลน์อย่างมาก[8] และปั จจัยการรับรู ้คุณค่า
ด้านการให้บริ การหลังการขายที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ อน้อย
ที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า คุณภาพการบริ การ
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อแผนบริ การสมาชิค ซึ่งปัจจัยทั้ง
สามส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจการเลื อ กชมภาพยนตร์
ออนไลน์[15] และสอดคล้องกับงานวิจยั การรับรู ้ราคาของ
ผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการรับรู ้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หากราคา
เป็ นไปในทิศทางบวกหรื อยุติธรรมผูบ้ ริ โภคจะสามารถเห็น
ถึงคุณค่าของสิ นค้าและบริ การและเต็มใจที่จะใช้บริ การ[10]
ซึ่งงานวิจยั นี้มีค่าที่ยอมรับได้ 53% (R-Squared = 0.53)
5.2 ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การชม
ภาพยนตร์ อ อนไลน์ ผ่า นวี ดี โ อสตรี ม มิ่ ง มี ข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1) ผูว้ ิจยั สามารถศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริ การออนไลน์ได้ ไม่ใช่แค่วีดีโอสตรี มมิ่งอย่าง
เดียว เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่กาลังพัฒนาอยู่
เป็ นจานวนมาก
2) ผูว้ ิจัยสามารถทาการศึ กษาเพิ่มเติ มโดยใช้วิ ธีก าร
วิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพควบคู่ กั บ เชิ ง ปริ มาณ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลการวิจยั ที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

[16]
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บทคัดย่อ

the predictions on electricity
mandatory.

การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าบนโลกรวมทั้ งประเทศไทยมี
แนวโน้ มที่เพิ่มขึน้ เรื่ อย ๆ งานวิจัยที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
การใช้ พลังงานไฟฟ้าและการทานายพลังงานไฟฟ้าจึงเป็ น
เรื่ องที่จาเป็ น งานวิจัยนีศ้ ึกษาข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้า
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่ างปี พ.ศ. 2556-2561 โดยแบ่ งประเภท
อาคารออกเป็ น 6 ประเภท ได้ แก่ อาคารเรี ยนรวม อาคาร
สานักงาน อาคารอเนกประสงค์ อาคารวิ จัย หอพัก และ
อาคารจอดรถ งานวิ จั ย นี ้ศึ กษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การใช้
พลังงานด้ วยวิธีคัดเลือกตัวแปร และใช้ วิธีการเรี ยนรู้ แบบ
เครื่ องมาสร้ างตัวแบบทานายการใช้ พลังงานแบ่ งตามช่ วง
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ด้ วยวิ ธีถดถอยพหุ คูณ วิ ธีโครงข่ าย
ประสาทเทียม และวิธีป่าแบบสุ่ ม ผลลัพธ์ ของงานพบว่ า
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยรวมได้ แก่ พืน้ ที่
ใช้ สอยและจ านวนชั้ น อาคารประเภทต่ า งๆ มี ปั จ จั ย ที่
ส่ งผลแตกต่ างกันออกไป นอกจากนีพ้ บว่ าวิธีป่าแบบสุ่ ม
สามารถทานายการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่แม่ นยากว่ าอีกสอง
วิ ธี งานวิ จัยนีส้ ามารถนาไปใช้ กับข้ อมูลอาคารอื่ นๆเพื่ อ
ศึกษาการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ เช่ นกัน
ค าส าคั ญ : การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย การคัด เลื อ กตัวแปร การ
ท านายการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์
ถดถอยพหุ คูณ การวิเคราะห์โครงข่ายประสาท
เทียม การวิเคราะห์ป่าแบบสุ่ม

consumption

has

research

collects

electricity

consumption data from Kasetsart and Chulalongkorn
universities between 2013–2018.

The university

buildings are classified into 6 categories: lecture
halls,

administrations,

multi-purpose

buildings,

research laboratories, dormitories and parkings. This
research analyzes affected factors using feature
selection. Furthermore, machine learning is applied
to create a predictive model based on interval data for
electricity consumption, using multiple regression,
neural network and random forest. The result shows
the overall affected factors are area and number of
stories. Different categories have different affected
factors. Moreover, random forest provides more
accurate consumption prediction, compared to the
other two methods. The results can also be applied
with

other

buildings

to

analyze

electricity

consumption prediction.
Keywords: Factor Analysis, Feature Selection,
Electricity Consumption Prediction,
Multiple Regression, Neural Network,
Random Forest.

1. บทนา
ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าบน
โลกได้เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า [1] โดยประเทศที่มีการขยายตัว
ทางธุ รกิ จสู ง ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจะสู งตามไป
ด้ว ย ในประเทศไทย ปริ มาณการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในปี 2561 ปริ มาณ
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การใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.9% [2] มหาวิทยาลัยเป็ น
สถานที่ที่ประกอบด้วยอาคารหลากหลายรู ปแบบ ในแต่ละ
เดือนมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าหลายล้านบาท
มหาวิทยาลัยมักรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้ า หากแต่ในการ
รณรงค์น้ ันเป็ นการแก้ปัญหาที่ ปลายเหตุ เนื่ องจากไม่ไ ด้
พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริ ง
งานวิจยั นี้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อ
นาไปสู่ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า นอกจากนี้ ตัวแบบ
(Model) ที่สามารถทานายการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นตัวช่วย
สาคัญในการศึกษาการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย
งานวิจยั นี้นาเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
พลัง งานไฟฟ้ า และการท านายปริ ม าณการใช้พ ลัง งาน
ไฟฟ้ า ผ่ า นวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ด้ว ยเครื่ อ ง (Machine Learning)
โดยใช้ ข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากอาคารในมหาวิทยาลัย
มีหลายประเภท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
แต่ละประเภทอาคารอาจแตกต่างกันออกไป จึงแบ่งอาคาร
ออกเป็ น 6 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ อาคาร
เรี ยน อาคารวิจัย อาคารสานักงาน อาคารอเนกประสงค์
หอพัก และอาคารจอดรถ งานวิจยั ก่อนหน้ามีการวิเคราะห์
ปั จจัยที่ส่งผลต่ออาคารเรี ยนเพียงประเภทเดียว และใช้วิธี
วิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธีฟิลเตอร์ ดว้ ยค่า Pearson Correlation
Coefficients เท่ า นั้ น [3] ส่ วนงานวิ จั ย นี้ นอกจากวิ ธี
ฟิ ลเตอร์ แล้ว ได้นาวิธีแรปเปอร์ และวิธีฝังตัวมาวิเคราะห์
เพิ่ม เมื่ อทราบปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
อาคารประเภทต่ า งๆในมหาวิ ท ยาลัย แล้ว สามารถน า
ผลลัพ ธ์ น้ ี ไปวิ เ คราะห์ กับ อาคารที่ มี ล ักษณะการใช้ ง าน
คล้ายๆกับอาคารประเภทนั้น โดยไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ น
อาคารภายในหรื อนอกมหาวิทยาลัย
นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าแล้ว งานวิจัยนี้ นาเสนอการทานายการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ในงานวิจัยก่อนหน้าทานายการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ด้ว ยวิ ธี ถ ดถอยพหุ คู ณ ( Multiple Regression Analysis)
[3] ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน งานวิจยั นี้
เสนอการทานายค่าการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธี โครงข่ายประสาท
เที ย ม ( Neural Network) และวิ ธี ป่ าแบบสุ่ ม ( Random

NCCIT2020

Forest)

เมื่ อพิจารณาการกระจายตัวของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า พบว่ามีการกระจายตัวสู ง หากสร้างตัวแบบโดยใช้
ข้อมูลทุกตัวจะพบความคลาดเคลื่อนสู ง ดังนั้นงานวิจยั นี้
ขอเสนอการสร้ างตัวแบบตามช่ วงการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ได้แก่ ช่ วงที่ มีค่า สู ง ปานกลางและต่า พบว่า การทานาย
ปริ มาณการใช้พลัง งานไฟฟ้ ามี ความคลาดเคลื่ อนลดลง
ดั ง นั้ นในการน าการท านายพลัง งานไฟฟ้ า ไปใช้ น้ ั น
งานวิจยั นี้ขอเสนอให้ทานายการใช้พลังงานไฟฟ้าแบ่งตาม
ช่วงปริ มาณการใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

2. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
2.1 วิธีการคัดเลือกตัวแปร (Feature Selection)
เป็ นการลดขนาดของตัวแปร [4] แบ่งได้ 3 วิธี คือ
2.1.1 วิธีฟิลเตอร์ (Filter Method) เป็ นการคัดเลือกโดย
ประเมินความสาคัญของตัวแปร ซึ่ งวิธีฟิลเตอร์ จะคานวณ
ดัชนี วดั ความสาคัญ ของตัวแปร เช่น Pearson Correlation
Coefficients และเลือกตัวแปรที่ให้ค่าดัชนีสูง
2.1.2 วิธีแรปเปอร์ (Wrapper Method) เป็ นการคัดเลือก
ตัวแปรด้วยการสร้างตัวแบบการทานายขึ้นมาจากเซตของ
ตัวแปรที่กาหนดไว้และวัดประสิ ทธิภาพการทางานของตัว
แบบ งานวิจยั นี้ใช้วิธี Backward Selection ซึ่ งคือการนาตัว
แปรท านายทั้ง หมดเข้า สมการ แล้วท าการขจัด ตัว แปร
ทานายออกทีละตัว โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ท ธิ์ การ
ถดถอยของตัวแปรทานายที่ อ ยู่ในตัวแบบ หากทดสอบ
แล้วพบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จึงจะนาออกจากตัวแบบ
2.1.3 วิ ธี ฝั ง ตั ว ( Embedded Method) เ ป็ น วิ ธี ก าร
คัด เลื อ กตั ว แปรที่ ท าการเลื อ กเซตย่ อ ยของตั ว แปรที่
เหมาะสมในแต่ ล ะขั้นตอนวิ ธี พ ร้ อ มไปกับการสร้ างตัว
แบบสาหรับการทานาย
2.2 วิ ธี วิ เ คราะห์ ความถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
เป็ นวิธีที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป
ในลักษณะของสมการเชิงเส้นเพื่อประมาณค่าของตัวแปร
ตามจากตัวแปรอิสระ และนาผลของความสัมพันธ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์ไปทานาย หากมีตวั แปรอิสระ k ตัว (X1 ,
X2 , …, Xk) จ ะ ได้ ส มการ ค วามถดถอ ย ซึ่ ง แ สด ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ X1, X2, …, Xk ดังนี้
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Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 +.... + βk Xk
เมื่อ β0 คือ ส่ วนตัดแกน Y เมื่อกาหนดให้ X1 = X2 =… =
Xk = 0 และ β1 , β2 ,…, βk คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความ
ถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression Coefficient) [5]
2.3 วิธีโครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network)
เป็ นการจ าลองการท างานของสมองมนุ ษ ย์ ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตามแนวความคิ ด ที่ ต้อ งการให้
คอมพิวเตอร์ มีความชาญฉลาดในการเรี ยนรู ้เหมือนมนุษย์
[6] ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อมูลป้ อนเข้า
(Input) ข้ อ มู ล ส่ งออก (Output) ค่ า น้ าหนั ก (Weight)
ฟั ง ก์ชัน ผลรวม (Summation Function) และฟั ง ก์ชัน การ
แปลง (Transfer Function)
ลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียมสามารถแบ่งได้ 2
แบบ คื อ โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบชั้น เดี ย ว (Single
Layer) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (MultiLayer) ซึ่ งมี ช้ ั นแอบแฝง (Hidden Layer) เพิ่ ม ขึ้ น อยู่
ระหว่างชั้นนาข้อมูลป้อนเข้าและชั้นส่งข้อมูลออก [7]
2.4 วิธีป่าแบบสุ่ ม (Random Forest)
เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่มีคุณสมบัติในการจาแนกข้อมูลที่
ประกอบไปด้วยชุ ดข้อมูลจาแนกโครงสร้ างแบบต้น ไม้
สามารถใช้สาหรับการจาแนกและการถดถอยของปั ญหา
ใช้ในการทานายตัวแปรต่อเนื่อง และประมาณความน่าจะ
เป็ นที่ เกิ ดขึ้น [8] แนวคิดของป่ าแบบสุ่ ม คือการสร้ างตัว
แบบด้วยวิธีการ Decision Tree ขึ้นมาหลายๆตัวแบบโดย
วิธีการสุ่ มตัวแปร แล้วนาผลที่ได้แต่ละตัวแบบมารวมกัน
โดยวิ ธี ก ารจาแนกข้อ มูล จะนับ ผลที่ มี จานวนซ้ า กันมาก
ที่สุดและเลือกออกมาเป็ นผลลัพธ์สุดท้าย และสาหรับการ
ถดถอยจะเป็ นการเฉลี่ยผลของต้นไม้ทุกๆต้น
งานวิจยั นาวิธีการคัดเลือกตัวแปรไปวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า และน าวิ ธี วิเ คราะห์ ค วาม
ถดถอยพหุ คูณ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม วิธีป่าแบบสุ่ ม
ไปใช้กบั การทานายการใช้พลังงานไฟฟ้า
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3.1.1 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
เก็บข้อมูลของการใช้ไฟฟ้าซึ่ งมีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ต่อ
เดือนของอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน จ านวน 61 อาคาร และจุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัย จานวน 81 อาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561
จากนั้นทาการแบ่ง อาคารตามลักษณะการใช้งานเป็ น 6
ประเภท ได้แก่ อาคารเรี ยน อาคารวิจยั อาคารสานักงาน
อาคารอเนกประสงค์ หอพัก และอาคารจอดรถ
3.1.2 ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าในอาคาร
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ไ ฟฟ้ า
จานวน 5 ปั จจัย ได้แก่ พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร (ตรม.))
จ านวนชั้ น อายุ (ปี ) อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ น (องศา
เซลเซี ยส) ดัชนีเปิ ดปิ ดเทอม โดยพื้นที่ใช้สอย และจานวน
ชั้น รวบรวมจากข้อ มู ล อาคารของมหาวิ ท ยาลัย เกษตร
ศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่ วนข้อมูลอายุมีใน
ชุดข้อมูลของอาคารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนเก็บข้อมูลจากสถานีวดั อุณภูมิที่ใกล้
มหาวิทยาลัยนั้นๆมากที่สุด [9] ส่ วนดัชนีเปิ ดปิ ดเทอมเป็ น
ค่ า ชี้ วัด ว่ า เดื อ นดัง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งเปิ ดหรื อ ปิ ดเทอม
หรื อไม่ โดยดัชนี น้ ี เป็ นปั จจัยใหม่ที่ไม่พบในการทานาย
การพลังงานไฟฟ้าของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของแต่ละประเภทอาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแปร
โดยใช้เครื่ องมือ Scikit-learn Python Library ซึ่งกาหนดให้
ปั จจัยต่างๆเป็ นตัว แปรต้น และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า
เป็ นตัวแปรตาม มีเกณฑ์ในการการคัดเลือกตัวแปรของแต่
ละวิ ธี ดัง นี้ วิ ธี ฟิ ลเตอร์ ค ัด เลื อ กตัว แปรที่ มี ค่ า Pearson
correlation มากกว่า 0.5 ขึ้นไป วิธีแรปเปอร์ คด
ั เลือกตัว
แปรที่มีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ส่ วนวิธีฝังตัว ทาการ
คัด เลื อ กตัว แปรด้ว ยการใช้ Lasso Regularization และ
เลือกตัวแปรที่สัมประสิ ทธิ์ไม่เป็ นศูนย์
3.3 การทานายการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือ Scikit-learn Python Library ในการ
พัฒนาตัวแบบที่ ใช้วิธีการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 วิธี เมื่ อได้ตัวแบบ
การท านายแล้ว วัด ความถู กต้อ งของการท านายด้วยค่ า

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
แบ่งการดาเนินการเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
3.1 การรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลในงานวิจยั นี้แบ่งเป็ น 2 ชุด ได้แก่
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Mean Absolute Percent Error (MAPE) โดยคานวณเป็ น

ตารางที่ 1: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
ประเภทต่างๆ โดย x แสดงว่า จากวิธีคดั เลือกตัวแปร ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าในอาคารประเภทนั้น

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ได้จาก
MAPE =

1
𝑛

∑|

𝑦𝑖 −𝑦̂𝑖
𝑦𝑖
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| × 100

วิธี
ดัชนี
พื้นที่ จานวน อายุ อุณหภูมิ
คัดเลือก
เปิ ดปิ ด
ใช้ สอย ชั้น อาคาร เฉลี่ย
ตัวแปร
เทอม
x
x
ฟิ ลเตอร์
อาคาร
x
x
แรปเปอร์ x
เรี ยน
x
x
x
x
ฝังตัว
ฟิ ลเตอร์
x
อาคารวิจยั แรปเปอร์ x
x
x
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x
x
x
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x
x
อาคาร
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x
x
x
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อเนก แรปเปอร์ x
x
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x
x
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x
ฟิ ลเตอร์
x
x
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x
หอพัก
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x
ฟิ ลเตอร์
x
อาคาร แรปเปอร์ x
x
x
x
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x
x
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เมื่อค่า 𝑦𝑖 และ 𝑦̂𝑖 คือ ค่าใช้พลังงานไฟฟ้ าจริ งและค่า
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากทานายตามลาดับ 𝑛 คือ จานวน
ข้อมูลและ 𝑖 คือจานวนค่าที่นามาวิเคราะห์และ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
โดยนาค่า MAPE มาคัดเลือกพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
สาหรับตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม ได้แก่ 1 ชั้นแอบ
แฝงที่มี 10 จานวนโหนดป้อนเข้า และตัวแบบป่ าแบบสุ่ม
ที่มีจานวนต้นไม้ 20 ต้น จากนั้นนาค่า MAPE มาคัดเลือก
วิธีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับนาไปใช้ในการทานายการใช้
พลังงานไฟฟ้า หากวิธีการเรี ยนรู ้ ให้ค่า MAPE น้อย ถือว่า
วิธีการเรี ยนรู ้สามารถทานายการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดี

ประเภท
อาคาร

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
4.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้า
จากวิธีการคัดเลือกตัวแปร 3 วิธีเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าจานวน 5 ปั จจัย พบปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามประเภทอาคารต่ างๆ
แสดงในดังตารางที่ 1 เห็นได้ว่าอาคารประเภทต่างๆกันมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เมื่อนา
ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลจากการคัด เลื อ กตัวแปรในตารางที่ 1 ไป
ท านายการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า พบว่ า วิ ธี ฝั ง ตัวให้ ผ ลการ
ทานายที่ถูกต้องกว่าวิธีฟิลเตอร์ และวิธีแรปเปอร์ ดังนั้นใน
การพิจารณาว่าปั จจัยใดส่ งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
อาคารแต่ละประเภทจะใช้ปัจจัยที่ได้วิธีฝังตัวเป็ นหลัก
สรุ ปปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอาคาร
ประเภทต่างๆ ที่ได้จากวิธีฝังตัว ได้ดงั นี้
- ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ อาคารเรี ยน คื อ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
อุณหภูมิเฉลี่ย จานวนชั้น และดัชนีเปิ ดปิ ดเทอม
- ปั จจัยที่ส่งผลต่ออาคารวิจยั คือ พื้นที่ใช้สอย จานวน
ชั้น และอุณหภูมิเฉลี่ย
- ปั จจัยที่ ส่งผลต่ออาคารสานักงาน คือ พื้นที่ ใช้สอย
และจานวนชั้น

- ปั จจัยที่ ส่งผลต่ออาคารอเนกประสงค์ คือ พื้นที่ ใช้
สอย จานวนชั้น อุณหภูมิเฉลี่ย และดัชนีเปิ ดปิ ดเทอม
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อหอพัก คือ จานวนชั้น
- ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ อาคารจอดรถ คื อ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
จานวนชั้น อายุอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ย
ปั จจัยโดยรวมที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ า ได้แก่
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยและจ านวนชั้ น เมื่ อ น าปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลไป
พิจารณาเพิ่ม พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า
มากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ใช้สอย ซึ่งส่งผลต่อเกือบทุกประเภท
อาคาร ยกเว้นหอพักที่มีจานวนชั้นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลมาก
ที่สุด ดัชนี เปิ ดปิ ดเทอมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ออาคารเรี ยน
และอาคารอเนกประสงค์เท่านั้น ส่ วนอุณหภูมิเฉลี่ยมีผล
ต่ อ อาคารเรี ย น อาคารวิ จัย อาคารอเนกประสงค์ และ
อาคารจอดรถ ดังนั้นในการลดการใช้พลังงานควรพิจารณา
ลดพื้ น ที่ ใ ช้ส อย และมาตรการการลดการใช้ไ ฟฟ้ าควร
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ด าเนิ น การในช่ วงเปิ ดเทอมหรื อ ในเดื อ นที่ อุ ณ หภู มิ สูง
ระหว่างปี เนื่องจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสู ง
4.2 ผลการท านายการใช้ พลั ง งานไฟฟ้ า ในอาคาร
ประเภทต่ าง ๆ
โดยเบื้ อ งต้น เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า การกระจายตัว การใช้
พลังงานไฟฟ้ า พบว่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามี การ
กระจายตัวสู ง มี ความหลากหลาย ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงทา
การแบ่งข้อมูลตามปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ น 3 ช่วง
ได้แก่ ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ าสู ง ปานกลางและต่า เพื่อสร้าง
ตัวแบบการทานายแยกตามช่วง จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ในแต่ละช่วงปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า มาทาการเรี ยนรู ้
ผ่านวิธีถดถอยพหุ คูณ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม และวิธี
ป่ าแบบสุ่ม เพื่อหาตัวแบบทานายการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
แต่ละประเภทอาคารและแต่ละช่วง ค่า MAPE เฉลี่ยของ
การทานายนี้แสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 พบว่า วิธีป่าแบบสุ่ มให้ค่า MAPE เฉลี่ย
น้ อ ยที่ สุ ด (20.26%) รองลงมาคื อ วิ ธี ถ ดถอยพหุ คู ณ
(73.49%) และวิธีโครงข่ายประสาทเที ยม (74.37%) เมื่ อ
พิ จ ารณาผลลัพ ธ์ ของวิธีถ ดถอยพหุ คูณ และวิ ธีโครงข่าย
ประสาทเทียม พบว่า ช่วงค่าใช้พลังงานไฟฟ้าต่าของอาคาร
เรี ยนและอาคารอเนกประสงค์ มีค่า MAPE เกิน 100% เช่น
จึงทาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ส่วนนี้เพิ่มเติม
ภาพที่ 1 แสดงเปอร์ เซนต์ของข้อมูลของอาคารเรี ยนที่
มี ค่ า MAPE 0-20%, 20-100% และ >100% แบ่ ง ตามช่ วง
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (สู ง ปานกลาง ต่า) และตาม
วิธีการเรี ยนรู ้ท้ งั สาม พบว่าวิธีป่าแบบสุ่ มมีเปอร์ เซ็นต์ของ
ข้อ มู ล ที่ มี ค่ า MAPE 0-20% สู ง เมื่ อ เที ย บกับ วิ ธี ถ ดถอย
พหุ คูณและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม แสดงว่า ผลลัพธ์
ของวิธีป่าแบบสุ่ มส่ วนใหญ่มีความคลาดเคลื่อนน้อย เมื่อ
พิจารณาวิธีถดถอยพหุ คูณและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
ในช่วงค่าใช้พลังงานไฟฟ้าต่า พบเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่มี
ค่า MAPE > 100% มากถึง 28.55% และ 38.03% ตามลาดับ
โดยข้อมูลเหล่านี้เกิดจากที่ค่าใช้พลังงานไฟฟ้าจริ งมีค่าต่า
แต่ค่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากตัวแบบทานายมีค่าสู ง ทา
ให้ค่า MAPE ที่ได้มีค่าสู งตามไปด้วย ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้หาก
ใช้วิธีป่าแบบสุ่ม จะพบเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่มีค่า MAPE
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ตารางที่ 2: ค่า MAPE เฉลี่ ยจากการทานายแบบแบ่งช่วง
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้า และตามประเภทของอาคาร
ประเภท ช่ วงหน่ วยการ
โครงข่ าย
ถดถอยพหุคูณ
อาคาร
ใช้ ไฟฟ้า
ประสาทเทียม
90,001 ขึ้นไป 25.54
23.38
อาคารเรี ยน 30,001-90,000 26.34
35.01
1-30,000
285.44
443.02
75,001 ขึ้นไป 13.49
16.45
อาคาร
25,001-75,000 20.25
22.13
วิจยั
1-25,000
65.41
54.41
90,001ขึ้นไป 28.73
27.50
อาคาร
40,001-90,000 12.91
17.71
สานักงาน
1-40,000
80.60
90.07
20,001ขึ้นไป 26.76
66.28
อาคารอเนก
5,001-20,000 40.03
48.92
ประสงค์
1-5,000
573.38
363.76
15,001 ขึ้นไป 11.62
18.64
อาคาร
5,001-15,000 26.15
28.49
หอพัก
1-5,000
50.07
35.54
30,001 ขึ้นไป
6.76
9.17
อาคาร
15,001-30,000
7.22
9.23
จอดรถ
1-15,000
22.03
28.89
เฉลี่ยรวมทุกอาคาร ทุกช่วง 73.49
74.36

ป่ าแบบสุ่ ม
10.41
10.55
54.72
6.55
8.54
25.12
6.94
10.87
47.73
10.07
15.88
43.78
9.65
23.86
49.74
5.01
6.75
18.46
20.26

ภาพที่ 1: เปอร์เซนต์ของข้อมูลของอาคารเรี ยนที่มีค่า
MAPE 0-20%, 20-100% และ >100% แบ่งตามช่วง
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และตามวิธีการเรี ยนรู ้ท้งั สาม
> 100% ลดลง แสดงว่าวิธีป่าแบบสุ่มสามารถทานายค่าได้
ใกล้เคียงความจริ งมากกว่า โดยไม่ข้ ึนกับปริ มาณการใช้
ไฟฟ้ าจริ งจะมีค่าสู งหรื อต่า สาหรับอาคารประเภทอื่นๆ
กราฟเปอร์เซนต์ของข้อมูลที่มีค่า MAPE 0-20%, 20-100%
และ >100% ที่ได้จะคล้ายกับของอาคารเรี ยน
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เมื่อพิจารณาอาคารประเภทเดียวกัน พบว่า ค่า MAPE
เฉลี่ ยของช่ วงปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู ง มี ค่าน้อย
กว่าช่วงปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าปานกลางและต่า ไม่
ว่าจะใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบใด ดังนั้น วิธีการเรี ยนรู ้สามารถ
ท านายอาคารที่ มีปริ ม าณการใช้ไ ฟฟ้ าสู ง ได้แ ม่ นย ากว่า
อาคารที่มีปริ มาณการใช้ไฟฟ้าปานกลางและต่า ซึ่ งในการ
นาไปทานายการใช้พลังงานไฟฟ้ าจริ ง อาคารที่มีปริ มาณ
การใช้ไฟฟ้าสู งย่อมมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสู งตามไปด้วย ดังนั้น
ตัวแบบที่สามารถทานายการใช้พลังงานไฟฟ้าสู งได้ดี ย่อม
ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากกว่า ในอนาคต สามารถพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบในช่วงการใช้พลังงานไฟฟ้าต่า
ให้มีความแม่นยาขึ้น

ไฟฟ้ าที่ มีค่าสู งได้ดีกว่าช่วงที่ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่า
ดัง นั้น ในการสร้ า งตัว แบบการท านายการใช้พ ลัง งาน
ไฟฟ้ า ควรใช้วิธีป่ าแบบสุ่ ม เพื่ อ ให้ ตัวแบบการท านายมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ในอนาคต สามารถพัฒนาตัวแบบการ
ท านายในช่ วงค่ าการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าต่ า ให้แ ม่ นยาขึ้น
และเพิม่ ปัจจัยที่ส่งผลในตัวแบบการทานายการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เพื่อลดความคลาดเคลื่อน และเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
การทานายได้ดีข้ ึน
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บทคัดย่ อ

Abstract

การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันทรู มันนี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเร
ชั น แซด (Generation Z) โดยผลที่ ได้ จากการวิ จั ย จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อบริ ษั ท แอสเซนด์ มั น นี่ จ ากั ด ในการ
ให้ บริ การแอปพลิ เคชั น ทรู มั น นี่ วอลเล็ท ซึ่ งอาจจะน า
ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาครั้ งนี ้ เป็ นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง การให้ บริ การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น และ
สามารถนาไปพัฒนาต่ อในด้ านของการตลาดและด้ านการ
ใช้ งานเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคมากยิ่งขึน้
ในการศึกษาวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ ซึ่ งผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มตัวอย่ างเป็ นกลุ่ม Generation Z เป็ นผู้ที่เกิดหลัง
ปี ค.ศ.1995 ที่ใช้ งานธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ของแอป
พลิ เคชั น ทรู มั น นี่ วอลเล็ท จ านวน 400 คนและท าการ
วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติเชิ งพรรณนาและสถิติเชิ งอนุมาน
ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันท
รู มันนี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชั นแซด พบว่ าความตั้ งใจใช้
แอปพลิ เคชั น ทรู มั น นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชั น แซด มี
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ วยอยู่ ที่ เห็ น ด้ วยมาก และปั จ จั ย ที่
ส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชั น ทรู มันนี่ วอลเล็ท ใน
เจนเนอเรชั น แซด ได้ แก่ คุ ณ ลั กษณะสามารถสั งเกตได้
คุ ณ ลั กษณะสามารถทดลองใช้ ได้ และสภาพสิ่ งอ านวย
ความสะดวกในการใช้ งาน
คาสาคัญ: กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี เจนเนอเรชันแซด

The objectives of this study were: (1) to study the
factors that influence the intention to use True
Money

Wallet

applications

in

generation

Z

consumers; (2) to find the effective ways to deliver
more quality services and can be further for
developing a

marketing strategy for meeting

customers' needs more effectively.
The target sample and population were focused
on a group of generation Z consumers who born
after 1995 and used electronic transaction of True
Money Wallet applications. Total samples consisted
of 400 individuals were analyzed using Descriptive
Statistics and Inference Statistics. Results indicate
that the influencing the intention to use True Money
Wallet applications in generation Z is the level of
opinion that is very agreeable. The intention to use
True Money Wallet applications in generation Z is
influenced

by

three

major

factors:

(1)

the

Observability (2) Trialability, and (3) Facilitating
Conditions.
Keywords: Electronic-Wallet, TAM, Generation Z

1. บทนา
กระแสบนโลกดิจิทลั ที่กาลังได้รับความสนใจคงหนี
ไม่พน้ การชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile payment)
ที่ได้รับความนิยมและค่อย ๆ เข้ามาทดแทนการชาระค่า
สิ นค้าและบริ การในรู ปแบบเดิม ทรู มนั นี่ (True Money)
เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่หนั มาพัฒนาแอปพลิเคชันทรู มนั นี่
วอลเล็ท (True Money Wallet) เพื่อเข้ามาตอบสนองต่อ
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ไลฟ์ สไตล์การทาธุรกรรมทางออนไลน์ที่มีแนวโน้มการใช้
บริ การมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยทรู มนั นี่ ได้นาเสนอสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้
กระเป๋ าเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-wallet) จากสถิ ติ ใ นช่ ว ง
มกราคม-เมษายน 2019 กลุ่ม Generation Z สามารถสร้าง
มูลค่าด้านธุ รกรรมต่าง ๆ บน ทรู มนั นี่ วอลเล็ท ได้หลาย
ร้ อ ยล้านบาท ซึ่ ง Generation Z หรื อ เป็ นผู ้ที่ เกิ ด หลัง ปี
ค.ศ.1995 [4] เป็ นประชากรกลุ่มที่อายุนอ้ ยที่สุดในปัจจุบนั
เป็ นกลุ่มที่กาลังศึกษาและเพิ่งก้าวเข้าสู่ วยั ทางานที่มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจในอนาคตเพราะจะเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลัก
ซึ่ งจากความสาคัญดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู มนั นี่ วอลเล็ท ใน
เจนเนอเรชันแซด ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผูพ้ ฒั นา
แอปพลิ เคชั น ทรู มั น นี่ วอลเล็ ท ในการน าข้ อ มู ล ของ
ผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชัน เพื่อใช้ในการพัฒ นาและปรั บปรุ ง
การให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งพัฒนารู ปแบบการ
ให้บริ การที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาก
ยิ่งขึ้น
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1. คุณลักษณะประโยชน์เชิ งเปรี ยบเที ยบ (Relative
Advantage) ก าร รั บ รู ้ ว่ าน วั ต ก ร ร ม ดี ก ว่ า มี
ประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบตั ิเดิม ๆ
2. คุ ณ ลัก ษณะที่ เข้ ากั น ได้ (Compatibility) การที่
ผูใ้ ช้บ ริ การนวัต กรรมรู ้ สึกเข้ากัน ได้กับ วิถี ชีวิต
เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้บริ การรู ปแบบเดิม ๆ
3. คุ ณ ลัก ษณะความยุ่ง ยากซั บ ซ้ อ น (Complexity)
นวัตกรรมที่นามาใช้มีความง่ายต่อการใช้งาน ไม่
เสี ยเวลามากในการเรี ยนรู ้ระหว่างเข้าใช้บริ การทั้ง
ที่ไม่เคยใช้บริ การมาก่อน
4. คุ ณ ลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trialability)
โดยการน าเอานวัต กรรมไปทดลองใช้ฟ รี ไ ม่ มี
เงื่อนไข ผูกมัดและมีผูค้ อยให้คาแนะนาระหว่าง
ใช้บริ การอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาทดลองใช้
5. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ผล
ของนวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่มองเห็นได้ หมายความว่า
ถ้านวัตกรรมทาให้เกิ ดการมองเห็นได้ก็จะทาให้
การยอมรับมีน้ าหนักมากขึ้น
2.2 แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยและความเป็ น
ส่ วนตัว
นวัตกรรมมักจะมาพร้อมความเสี่ ยง เช่ นเดี ยวกับการ
รับ รู ้ค วามเสี่ ยงจะเกี่ ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์ห รื อ บริ การที่ มี
นั ย ส าคั ญ ในการค้ น หานวัต กรรมขอ งผู ้บ ริ โภค คน
ส่ วนมากมักไม่รู้จกั การบริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ใหม่ ๆ
เช่น การชาระเงินทางโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ หรื อสิ นค้าที่จับ
ต้องไม่ได้ ยิ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงและสุ ดท้ายบริ การชาระ
เงินผ่านทางออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับการสู ญหายของ
ข้อมูลส่ วนตัว ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และข้อมูลการ
ทาธุรกรรม ซึ่งที่กล่าวมานั้นทาให้ปัจจัยความเสี่ ยงของการ
บริ การชาระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงมากยิ่งขึ้น [7]
เนื่ องจากแอป พ ลิ เคชั น ท รู มั น นี่ วอลเล็ ท เป็ น
นวัตกรรมในการชาระเงิ น ผ่า นระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
อาจมี ความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัว
ของผู ้ ใ ช้ ง านแอปพลิ เคชั น ผู ้วิ จั ย จึ ง น าทฤษฎี ค วาม
ปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว มาใช้ในงานวิจยั เพื่อศึกษา

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม
การแพร่ กระจายนวัต กรรม (Diffusion of Innovation
Theory) คือ กระบวนการที่นวัตกรรมได้มีการแพร่ กระจาย
จากแหล่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยผ่านสื่ อทางใดทางหนึ่งไปสู่
สั ง คมให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ งอาจมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในเวลาต่ อ มา [5] หลัง จากนั้ น
Roger [6] ได้กล่ า วว่ าการยอมรั บ นวัต กรรม คื อ การน า
นวัต กรรมมาใช้ เป็ นครั้ งแรก โดยอาศัย กระบวนการ
ตัดสิ นใจและสื่ อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ในสังคม
จากทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายนวัต กรรม ผู ้วิ จัย น ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่ อความตั้งใจใช้
แอปพลิ เคชัน ทรู มันนี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด ซึ่ ง
แอปพลิ เคชัน ทรู มัน นี่ วอลเล็ท ถื อเป็ นนวัต กรรมในการ
ช าระเงิ น ผ่ า นระบบ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ อ ย่ า งหนึ่ ง โดย
คุ ณ ลักษณะของนวัต กรรมประกอบด้วย คุ ณ ลักษณะ 5
ประการ
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ถึ งปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ ความตั้งใจใช้แอปพลิ เคชัน ทรู มัน นี่
วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด
2.3 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
แบ บ จ าลองการยอมรั บ เท คโน โลยี Technology
Acceptance Model : TAM) เป็ น ท ฤษ ฎี ที่ กล่ า วถึ งการ
ยอมรับของผูใ้ ช้เทคโนโลยี โดยมีปัจจัยหลัก ได้แก่ ตัวแปร
ภายน อก (External Variables) การรั บ รู ้ ถึ ง ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) ซึ่ งหมายถึ ง ระดับ ความเชื่ อ ว่าจะ
สามารถช่ ว ยเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการท างานของตนได้
และการรับรู ้ในการใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) ซึ่ ง
หมายถึ ง ระดับ ความเชื่ อ ที่ ว่าเทคโนโลยี น้ ั น ไม่ ต้อ งใช้
ความพยายามที่จะใช้งาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อไปยังทัศนคติใน
ก า ร ใ ช้ ( Attitude Toward Using) แ ล ะ ส่ ง ผ ล ไ ป ยั ง
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะใช้ (Behavioral Intention to use)
จากนั้นจึงเกิดการใช้งานจริ ง (Actual System Use) [8]
2.4 สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ งาน
ส ภ าพ สิ่ งอ าน วย ค วาม ส ะ ด วก ใน ก ารใช้ งาน
(Facilitating Conditions) ห ม ายถึ ง ค วาม พ ร้ อ ม ข อ ง
องค์ ก ารและทรั พ ยากร ทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ระบบซอฟต์ แ วร์ ต ลอดจนผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ อ งค์ ก ารได้
จัดเตรี ยมไว้เพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบเป้ าหมาย
[9] ปั จจัยทางด้านสภาพสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้
งาน เป็ นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของผูใ้ ช้งาน
เกี่ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวกที่มีอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีในบริ บทของเทคโนโลยี
การท างานร่ วมกั น [11] เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Venkatesh, Thong and Xu [10] ที่ พิ สู จ น์ ให้ เห็ น ว่ าสภาพ
สิ่ งอ าน วยความสะด วกใน การใช้ ง าน (Facilitating
Conditions) เป็ นปั จจัยที่ ทาให้เกิดการยอมรับและใช้งาน
เทคโนโลยี จากความส าคัญ ของสภาพสิ่ งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพสิ่ ง
อ านวยความสะดวกในการใช้ ง านของแอปพลิ เคชั น
ทรู มนั นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด
2.5 แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจที่จะใช้ งาน
ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to use) หมายถึง
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เจตนาของผูใ้ ช้ในการใช้งานและวางแผนที่จะใช้งานระบบ
[12] สอดคล้อ งกับ Davis [8] ที่ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ความ
ตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยี หมายถึง แผนการที่รับรู ้ได้
ว่าจะใช้หรื อไม่ใช้งานเทคโนโลยีบางอย่างในอนาคต และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Alharbi and Drew [13] ที่กล่าว
ว่า ความตั้งใจที่จะใช้งาน หมายถึง พฤติ กรรมหรื อความ
สนใจของผูใ้ ช้ที่พยายามจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ
เป็ นผลมาจากการรับรู ้ว่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยที่กาหนดในแง่ปริ มาณหรื อความสาเร็ จที่ได้รับ
ว่าตรงกับความต้องการหรื อที่คาดหวังไว้และการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศส่ งผลให้เกิด
การยอมรับการใช้งานจริ งในที่สุด
2.6 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง จึงนาปั จจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
ในการน าการก ากับ ดู แ ลข้ อ มู ล ไปปฏิ บั ติ ม าสร้ างเป็ น
กรอบแนวความคิด แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 1 (H1) : คุ ณ ลัก ษณะประโยชน์ เชิ ง
เปรี ยบเที ยบ (RA) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้งใจใช้ (IU) แอป
พลิ เคชัน ทรู มัน นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชัน แซด ผ่านการ
รับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (PU)
สมมติฐานที่ 2 (H2) : คุณลักษณะที่ เข้ากันได้ (CP) มี
อิท ธิ พ ลต่อ ความตั้งใจใช้แ อปพลิ เคชัน ทรู มัน นี่ วอลเล็ท
ในเจนเนอเรชันแซด ผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
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สมมติฐานที่ 3 (H3) : คุณลักษณะสามารถสั งเกตได้
(OB) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู มนั นี่วอล
เล็ทในเจนเนอเรชันแซด ผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติ ฐ านที่ 4 (H4) : คุ ณ ลัก ษณะสามารถทดลอง
ใช้ได้ (TB) มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู มนั
นี่วอลเล็ทในเจนเนอเรชันแซด ผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับ
สมมติ ฐานที่ 5 (H5) : ความปลอดภัยและความเป็ น
ส่ วนตัว (SP) มี อิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู
มั น นี่ ว อลเล็ ท ในเจนเนอเรชั น แซด ผ่ า นการรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 6 (H6) : สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกใน
การใช้งาน (FC) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันท
รู มนั นี่วอลเล็ทในเจนเนอเรชันแซด ผ่านการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน (PEU)
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4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็ นเพศหญิ ง
ร้ อ ยละ 55.25 และเพศชาย ร้ อ ยละ 44.75 ส่ วนใหญ่ เป็ น
กลุ่ ม เจนเนอเรชัน แซดที่ มี ช่วงอายุระหว่ าง 19–22 ปี คิ ด
เป็ นร้ อยละ 42.25 ระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 61.50 ประกอบอาชี พ เป็ น
นักเรี ย น/นักศึ กษาถึ งร้ อ ยละ 60 รองลงมาเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 และส่ วนใหญ่ยงั ไม่มี
รายได้ คิดเป็ นร้อยละ 34.75 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง
15,000 – 30,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.75 อี ก ทั้งพบว่ า
คนเจนเนอเรชั น แซดใช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เคชั น ทรู มัน นี่
วอลเล็ท ในการชาระสิ น ค้าตามร้ านค้าที่ ให้ บ ริ การมาก
ที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือเติ มเงิ นโทรศัพ ท์
คิดเป็ นร้อยละ 40.9 และอันดับ 3 เติ มเงินเกมส์ ออนไลน์
คิดเป็ นร้อยละ 34.9
4.2 ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจใช้แอปพลิ เคชัน ทรู มัน นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชัน
แซด ภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมาก (x̄ = 4.17) โดย
พิ จ ารณาเป็ นรายปั จ จัย ดัง นี้ คุ ณ ลัก ษณะประโยชน์ เชิ ง
เปรี ยบเทียบ (x̄ = 4.20) คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (x̄ = 4.16)
คุ ณ ลัก ษณะสามารถสั ง เกตได้ (x̄ = 4.20) คุ ณ ลัก ษณะ
สามารถทดลองใช้ได้ (x̄ = 4.27) ความปลอดภัยและความ
เป็ นส่ วนตัว (x̄ = 3.93) สภาพสิ่ งอ านวยความสะดวกใน
การใช้ ง าน (x̄ = 4.16) การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
(x̄ = 4.36) การรั บรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งาน (x̄ = 4.14)
และความตั้งใจใช้ (x̄ = 4.07)
4.3 ผลทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อวิเคราะห์
ดู อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct Effect) และอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม
(Indirect Effect) ของปั จจัยโดยอาศัยโปรแกรม AMOS ใน
การวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงได้นากรอบแนวคิดงานของงานวิจยั
มาสร้ า งเป็ นโมเดลในโปรแกรม AMOS และท าการ

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจใช้
แอปพลิเคชันทรู มนั นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด เป็ น
ก าร วิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ (Quantitative Research) แ ล ะ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการรวบรวมข้ อ มู ล
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือกลุ่มเจน
เนอเรชันแซดที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็ นต้นไป เนื่องจาก
ไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอนได้ จึงกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ท ราบจ านวนประชากร โดยสุ่ มตัวอย่างกาหนดค่า P
เป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
หรื อระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยคานวณจาก
สู ตรของ W.G. Cochran และเพื่อคานึงถึงความคาดเคลื่อน
จากการเก็บข้อมูลไม่ ได้ตามจานวนที่ กาหนดไว้ จึงบวก
เพิ่มขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 400 คน โดยเลือก
สุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ างผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม เจนเนอเรชั น แซด ที่ ใ ช้
โทรศัพท์มือถือและเคยใช้แอปพลิเคชันทรู มนั นี่ วอลเล็ท
อย่า งน้ อ ย 1 ครั้ ง และใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล คื อ การแจก
แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Online Questionnaire)
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ปรับแต่งโมเดล เพื่อให้โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)
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จากคาถามการวิจยั “ปั จจัยใดที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ใช้แอปพลิ เคชันทรู มัน นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชัน แซด”
ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั สามารถตอบคาถาม
การวิจยั ได้ ดังนี้
1. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ใช้แ อปพลิ เคชัน ทรู มัน นี่ วอลเล็ ท ในเจนเนอเรชัน แซด
ผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
2. คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู มนั นี่วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด
ผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
3. สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทรู มนั นี่วอลเล็ทในเจนเนอเร
ชันแซดผ่านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน

ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล
จากนั้ น น าโมเดลดังกล่ าวมาวิ เคราะห์ โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิ พลของตัวแปรหนึ่ งว่ามีอิทธิ พลต่อ
อีกตัวแปรหรื อไม่ การวิเคราะห์ผลแสดงในภาพที่ 2 และ
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลเชิ งสาเหตุภายใน
โมเดล

5. สรุป
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
แอปพลิ เคชั น ทรู มั น นี่ วอลเล็ ท ในเจนเนอเรชั น แซด
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือกลุ่ม
เจนเนอเรชั น แซดที่ เกิ ด ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1995 และเคยใช้
แอปพลิ เคชันทรู มัน นี่ วอลเล็ท อย่างน้อย 1 ครั้ ง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ผลการศึ ก ษาวิ จัย พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะประโยชน์ เชิ ง
เปรี ย บเที ย บ(Relative Advantage) คุ ณ ลัก ษณะที่ เข้า กัน
ได้ (Compatibility) และความปลอดภั ย และความเป็ น
ส่วนตัว(Security and Privacy) ไม่มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจ
ใช้แอปพลิ เคชัน ทรู มัน นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชัน แซด
อาจเนื่ องมาจากคนกลุ่มเจนเนอเรชันแซดส่ วนใหญ่ยงั อยู่
ในวัย ที่ ก าลัง ศึ ก ษาซึ่ งยัง ไม่ มี ร ายได้ อาจได้รั บ เงิ น จาก
ผูป้ กครองในรู ปแบบเงินสด ทาให้ไม่สะดวกในการชาระ
เงิ น ผ่ า นแอปพลิ เคชั น อี ก ทั้ง ร้ า นค้าหลายๆ ร้ านยัง ไม่
รองรั บ การให้ บ ริ การชาระผ่านแอปพลิ เคชัน ท าให้ เกิ ด
ความล่าช้าไม่สะดวกในการใช้งาน จึงทาให้กลุ่มเจนเนอเร
ชันแซดมองว่าการพกพาเงินสดบางครั้งมีความจาเป็ นกว่า
จ่ายผ่านแอปพลิเคชันและเนื่องจากกลุ่มเจนเนอเรชันแซด
เป็ นกลุ่มที่กาลังศึกษาและเพิ่งก้าวเข้าสู่ วยั ทางานจึงอาจไม่

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001
เมื่ อพิ จารณาผลการทดสอบสมมติ ฐานตามตารางที่ 1
พบว่ าตัวแปรคุ ณลักษณะสามารถสั งเกตได้ คุ ณลักษณะ
สามารถทดลองใช้ได้ และสภาพสิ่ งอานวยความสะดวกใน
การใช้ ง านมี อิ ท ธิ พลต่ อ ความตั้ งใจใช้ แ อปพลิ เคชั น
ทรู มนั นี่วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซด มีนยั สาคัญทางสถิต
ที่ระดับ 0.008, 0.001 และ 0.000 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
หรื อยอมรั บ สมมติ ฐ านในงานวิ จั ย ในขณะที่ ตัว แปร
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากัน
ได้ และความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัว ไม่มีอิทธิ พล
เนื่องจากมีค่าความน่าจะเป็ น หรื อ Sig. (2-tailed) ที่ระดับ
0.957, 0.145 และ 0.474 ตามล าดั บ ซึ่ งมากกว่ าระดั บ
นัยสาคัญ 0.05
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ค่อยตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวของ
ข้อมูลในการท าธุ รกรรมผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
การบริ การชาระเงินผ่านทางออนไลน์อาจมีความเสี่ ยงต่อ
การสู ญหายของข้อมูลส่วนตัว ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
และข้อมูลการทาธุรกรรม [7]
และปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิ เคชัน
ทรู มนั นี่ วอลเล็ท ในเจนเนอเรชันแซดได้แก่ คุณลักษณะ
สามารถสั ง เกตได้ (Observability) คุ ณ ลัก ษณะสามารถ
ทดลองใช้ ไ ด้ (Trialability) และสภาพสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) เนื่ องจาก
คนกลุ่มเจนเนอเรชันแซด ใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่บนเว็บไซต์
สื่ อ สารผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นหลั ก การที่ แ อปพลิ เคชั น
ทรู มัน นี่ วอลเล็ท มี การประชาสัมพันธ์สินค้าโปรโมชัน
และสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถ
เข้าถึ งได้ง่าย รวมถึ งสามารถติ ดตั้งแอปพลิ เคชันฟรี ไม่ มี
เงื่อนไขผูกมัด รองรับการติ ดตั้งบนสมาร์ ทโฟนรุ่ นต่างๆ
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บทคัดย่อ

complex if it is ineffectively developed. It may make

ระบบจั ดการทรั พยากรหรื อระบบ ERP เป็ นระบบที่
ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้ กับการดาเนิ นงาน
ของธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ างมาก แต่ จ ากการศึ ก ษางานวิ จั ย พบว่ า
ระบบ ERP เป็ นระบบที่ย่ ุงยากและซับซ้ อนเป็ นอย่ างมาก
หากพัฒนาไม่ ดี อาจจะทาให้ การพัฒนาระบบ ERP มีความ
เสี่ยงที่จะประสบความล้ มเหลวสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึ งได้ ศึกษา
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส่ งผลต่ อ ความล้ ม เหลวในการด าเนิ น การ
พั ฒ นาระบบ ERP โดยเลื อ กศึ กษากับ องค์ กรธุ ร กิ จ ของ
ญี่ปุ่นเนื่องจากเป็ นองค์ กรอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีจานวน
มากในประเทศไทย การศึ ก ษาเริ่ มจากการศึ ก ษา และ
สารวจข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง วิเคราะห์ หาปั จจัย พบว่ ามี
ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากการบริ ห ารและจั ด การโครงการ 5
ปั จจัย ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรในโครงการ ความเสี่ยง
ที่ เกิ ด จากการวางแผนโครงการและการทดสอบระบบ
ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากปั จจั ยภายนอกโครงการ อย่ างละ 4
ปั จจั ย ตามล าดั บ จากนั้ น ท าการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก กั บ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทาตารางแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ค าส าคั ญ : ระบบจัด การทรั พ ยากร, ปั จ จัย ความเสี่ ย ง,
องค์กรญี่ปุ่น

the Enterprise Resource Planning development more
vulnerable to failure. Therefore, this research studies
about risk factors that affect on Enterprise Resource
Planning development by studying with Japanese
organizations in Thailand. The researcher surveys
participants and analyzes information to find the
factors and deep interviews specialists to generate
the risk management table. The results indicate that
there are 5 risk factors caused by project
management. Besides, the risk are caused from staff
in the project, project planning, the system testing
and external 4 factors each.
Keywords: Enterprise Resource Planning System,
Risk Factors, Japanese companies

1. บทนา
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับระบบ ERP พบว่าเกินกว่า
90% ของงานวิจยั ที่ ได้ทาการศึกษา ได้กล่าวไปในแนวทาง
เดี ย วกั น สรุ ป ได้ ว่ าระบบ ERP เป็ นระบบที่ ยุ่ งยากและ
ซับซ้อนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากระบบ ERP มีความแตกต่าง
จาการท าระบบซอฟต์ แวร์ โดยทั่วไป กล่ าวคื อ โครงการ
ซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์
แต่ ขณะที่ ระบบ ERP มี ท้ ังส่ วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์
และกระบวนการทางธุ รกิ จประกอบกัน นั่ น คื อ มี ค วาม
เกี่ ยวเนื่ องกันทั้งกระบวนการทางธุ รกิ จขององค์กร ระบบ
ซอฟต์แวร์ และการปรับโครงสร้างกระบวนการดาเนิ นงาน
ขององค์กร [1] ซึ่ งจากความซับซ้อนดังกล่ างท าให้ การท า

Abstract
The Resource Management System or Enterprise
Resource Planning System is the system that makes
the business operations in the organization more
efficient. However, many researches indicate that
Enterprise Resource Planning system will be very
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โครงการระบบ ERP มีอตั ราการประสบความล้มเหลวอยู่สูง
โดยส่วนใหญ่ระบบ ERP มักจะได้รับความนิยมนามาใช้
ในองค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่ องจากมีการทางาน
ในหลายส่ วน และในปั จจุบัน การพัฒ นาระบบ ERP ใน
ประเทศไทยก็ได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น มีอตั ราเติมโต
มาตลอดนั บ ตั้ ง แต่ ปี 2006 [1] ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การที่
ประเทศไทยเป็ นประเทศอัน ดั บ แรกในแถบภู มิ ภ าค
อาเซี ย นที่ มี การลงทุ น การท าอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ใน
ปั จจุบันประเทศไทยมี อ งค์กรที่ มีการดาเนิ นงานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตอยู่หลากหลายสัญชาติท้ งั ไทยและ
ต่ างช าติ โ ด ยอ งค์ ก ร ต่ างช าติ ที่ นิ ยม ม าท าธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมากที่สุดคือ องค์กร
สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น จากหอการค้ าญี่ ปุ่ น-กรุ ง เทพ พบว่ า ใน
ปั จจุบนั มีองค์กรสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาทาธุรกิจในประเทศ
ไทยอยู่ท้งั สิ้ น 1,772 ราย โดยเป็ นบริ ษทั ที่มีการดาเนินงาน
เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตถึง 777 ราย คิดเป็ น 43.8% ของ
องค์กรสัญชาติญี่ปุ่นทั้งหมดในประเทศไทย [2]
จากความสาคัญของความเสี่ ยงที่มีต่ อโครงการพัฒนา
ระบบ ERP และจานวนองค์กรสั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ นที่ ท าธุ ร กิ จ
ภายในประเทศไทย นามาสู่ การศึกษาวิจยั นี้ เพื่อให้ทราบ
ถึงปั จจัยความเสี่ ยงว่ามีปัจจัยความเสี่ ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กั บ การท าโครงการพั ฒ นาระบบ ERP และศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ ยงเหล่านั้น และนาปัจจัยที่ได้ท้ งั
มาจัดท าตารางจัด การความเสี่ ยง เพื่อเป็ นการเตรี ยมการ
ตอบสนองความเสี่ ยง เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางในการจัด ท า
เอกสารจัดการความเสี่ ยงในโครงการพัฒนาระบบ ERP
และช่ ว ยให้ ผู ้จัด การโครงการหรื อ ผู ้มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบ
โครงการได้รับรู ้ถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทา
ให้ผจู ้ ดั การโครงการสามารถรับมือ หลีกเลี่ยงหรื อบรรเทา
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ และจะส่ ง ผลท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ ERP
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โครงการส่วนใหญ่ใช้เวลาตั้งแต่ตน้ จนจบประมาณ 1 ปี ทา
ให้ ข้ ัน ตอนในการท าโครงการพั ฒ นาระบบ ERP จึ ง
จาเป็ นต้องมีความแตกต่างกับขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ซึ่ งระบบ ERP สามารถแบ่งขั้นตอนการ
ทางานได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 ERP Life Cycle
ขั้นตอนที่ 1 Scope and planning เป็ นขั้นตอนวางแผน
โครงการ จาเป็ นต้องกาหนดขอบเขตของระบบ กาหนด
กลุ่มบุคคลที่ จะมี หน้าที่ รับผิดชอบและดู แลโครงการ ยัง
รวมไปถึงการตัดสิ นใจเลือกที่ปรึ กษาเพื่อมาดูแลโครงการ
และการตัด สิ น ใจเลื อ กผูร้ ั บ จ้างที่ จะเข้ามาพัฒ นาระบบ
ERP ให้กบั องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 Analysis and design เป็ นขั้นตอนวิเคราะห์
และออกแบบระบบ โดยท าการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ทั้งการ
วิเคราะห์การทางานต่าง ๆ ขององค์กรและการวิเ คราะห์
ระบบ ERP ที่จะนามาใช้ในองค์กร ว่าสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการและการท างานขององค์ ก รได้ ห รื อไม่
จากนั้น จึ ง ท าการออกแบบระบบเพื่ อ ให้ ร ะบบสามารถ
ทางานตามการทางานและระบบธุรกิจขององค์กร
ขั้ น ต อ น ที่ 3 Acquisition and development เป็ น
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนในเชิ ง
เทคนิ ค เช่ น การวิ เคราะห์ การจัด เตรี ย มฮาร์ ด แวร์ การ
พัฒนาระบบตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน และการตั้งค่า
การใช้งานต่าง ๆ ของระบบ ERP
ขั้นตอนที่ 4 Implementation เป็ นขั้นตอนการนาระบบ
ที่พฒั นาเสร็ จแล้ว ไปทดสอบใช้งานกับผูใ้ ช้งานจริ ง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาระบบ
เนื่ องจากระบบ ERP มี ค วามแตกต่ า งจากระบบ
สารสนเทศทัว่ ไปหลายอย่าง อีกทั้งการทาโครงการพัฒนา
ระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กรเป็ นโครงการที่ใช้เวลานาน
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ขั้นตอนที่ 5 Operations เป็ นขั้นตอนการเริ่ มใช้งานระบบ
จริ งของผูใ้ ช้งาน ในขั้นตอนนี้ ยงั รวมไปถึ งการสนับสนุ น
การใช้งานระบบของผูใ้ ช้งานและการบารุ งดูแลรักษาระบบ
2.2 แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
Factor analysis มีชื่อเรี ยกในภาษาไทยอยู่หลายคา เช่น
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ตวั ประกอบ เป็ น
ต้ น ส าห รั บ ในงาน วิ จั ย นี้ จะใช้ ค าว่ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ ซึ่งมีหลายงานวิจยั ได้ให้ความหมายไว้ เช่น
กัล ยา [3] ได้ส รุ ป ว่ า เป็ นการวิเคราะห์ ห ลายตัวแปร
เทคนิคหนึ่งเพื่อเป็ นการสรุ ปรายละเอียดของตัวแปรหลาย
ตัว หรื อเรี ยกว่าเป็ นเทคนิ คที่ ใช้ในการลดจานวนตัวแปร
เทคนิคหนึ่ง โดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร และสร้ างตัวแปรใหม่เรี ยกว่า องค์ประกอบ โดย
องค์ ป ระกอบ ที่ สร้ า งขึ้ น จะเป็ น การน าตั ว แป รที่ มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อมีความร่ วมกันสู งมารวมกลุ่มกันเป็ น
องค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่อยูค่ นละองค์ประกอบ
จะมีความสัมพันธ์กนั น้อยหรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
จากหลายงานวิจัยที่ ได้ให้ นิยามหรื อความหมายของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจไว้ สามารถนามาสรุ ป
ได้ว่า การวิเคราะห์ องค์ประกอบ คือ เทคนิ ค วิธีการทาง
สถิติที่จะจับกลุ่มหรื อรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
ไว้ในกลุ่ ม หรื อ องค์ป ระกอบเดี ยวกัน ซึ่ งความสั ม พัน ธ์
เป็ นไปได้ท้ ัง ทางบวกและทางลบ ตัว แปรที่ อ ยู่ ภ ายใน
องค์ประกอบเดี ยวกัน จะมี ความสั มพัน ธ์ กัน สู ง ส่ วนตัว
แปรที่อยู่ต่างองค์ประกอบกัน จะมีความสัมพันธ์กันน้อย
หรื อไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เลยก็ ไ ด้ ซึ่ งการวิ เคราะห์
องค์ประกอบสามารถใช้ได้ท้ งั การพัฒนาทฤษฎีใหม่หรื อ
เป็ นการทดสอบเพื่อยืนยันทฤษฎีเดิม
ประเภทของเทคนิ คการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 แบ บ คื อ 1) การวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)
แ ล ะ 2) ก าร วิ เค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA)
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คือ การวิเคราะห์เพื่อสารวจและระบุองค์ประกอบร่ วม
ที่สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สารวจได้
ผลที่ได้จาก EFA จะสามารถลดจานวนตัวแปรที่สารวจได้
โดยการสร้างตัวแปรใหม่ในรู ปขององค์ประกอบร่ วม มัก
ใช้ ใ นกรณี ที่ นั ก วิ จัย ยัง ไม่ มี ท ฤษฎี ส นั บ สนุ น ที่ ชั ด เจน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ตอ้ งการวัด
กับคะแนนที่เป็ นผลจากการวัดตามตัวบ่งชี้
2.3 แนวคิดการจัดการความเสี่ยง
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the
Tread Way Commission) ได้ มี ก ารก าหนดขั้น ตอนการ
ดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยงดังนี้ [4]
1. การกาหนดเป้าหมาย (Objective setting)
จาเป็ นต้องพิ จารณาและกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ แ ละ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บ ได้ เพื่ อ วางเป้ าหมายในการบริ ห าร
ความเสี่ ยงได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
2. การระบุความเสี่ ยง (Event identification)
เป็ นการรวบรวมเหตุการณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้นกับ โครงการ
ทั้งในส่ วนของปั จจัยเสี่ ยงที่ เกิ ดจากภายในและภายนอก
โครงการ เช่ น น โยบ ายบ ริ ห ารงาน บุ คลากร การ
ปฏิ บัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบี ยบ กฎหมาย
เพื่อทาความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์น้ นั เพื่อให้
ผูบ้ ริ ห ารสามารถก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
จัดการกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
3. การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ยงเป็ นการจาแนกและพิจ ารณา
จัดลาดับ ความสาคัญ ของความเสี่ ยงที่ มีอ ยู่ โดยประเมิ น
จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โดยสามารถประเมินความเสี่ ยงได้ท้ งั จากปั จจัยความเสี่ ยง
ภายนอกและปัจจัยความเสี่ ยงภายในโครงการ
4. การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk response)
เป็ นการดาเนิ นการหลังจากที่ สามารถบ่งชี้ ความเสี่ ยง
ได้ และประเมิ น ความส าคัญ ของความเสี่ ย งแล้ว โดย
จะต้องนาความเสี่ ยงไปดาเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่
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เหมาะสม เพื่ อ ลดความสู ญเสี ยหรื อโอกาสที่ จ ะเกิ ด
ผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
5. การบริ หารความเสี่ ยง (Control activities)
การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ทาเพื่อลด
ค วาม เสี่ ยง แ ละ ท าให้ ก ารด าเนิ น งาน บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
6. ส ารส น เท ศ และการสื่ อ ส าร (Information and
communication)
ระ บ บ ส าร ส น เท ศ แ ล ะ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นพื้นฐานสาคัญที่ จะนาไปพิจารณาการ
ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงให้ เป็ นไปตามกรอบ และ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิที่กาหนด
7. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนิ นการว่ามี
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ ยงได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Zhenyu [5] ได้ศึ กษาปั จ จัยส าคัญ ที่ ส่ งผลให้ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ในการประยุก ต์ ใ ช้ร ะบบจัด การทรั พ ยากร
(ERP) พบว่าปั จจัยที่ สาคัญ เช่น การได้รับการสนับสนุ น
ในการทาโครงการจากผูบ้ ริ หาร
Zaitar and Ouzarf [6] ได้ทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับปัจจัย
และความเสี่ ยงในการ ล้ ม เหลวในการท าโครงการ ERP
ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยหลัก ที่ มีผลต่ อความสาเร็ จในการท า
โครงการ ERP คือการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผูบ้ ริ หาร
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3.1 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงในอดีต
ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั ในอดี ต ที่
มีความเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลต่อโครงการ
พัฒนาระบบ ERP โดยทาการศึกษางานวิจยั ที่จดั ทาขึ้นทั้ง
ในประเทศไทยและต่ างประเทศ เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล ที่
หลากหลายและครบถ้วน และนามาเป็ นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ในการจัด ท าแบบสอบถาม ท าให้ ไ ด้แ บบสอบถามที่ มี
ประสิ ทธิภาพและเที่ยงตรง
3.2 สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล
น าปั จจัย เสี่ ยงที่ ได้จากการศึ กษางานวิจัย ในอดี ต มา
จัดทาเป็ นแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่สนใจ
3.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของเครื่ องมือ
นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้ว ให้ที่ปรึ กษางานวิจยั
ทาการประเมิ นตรวจเช็คความถูกต้องของแบบสอบถาม
และความเที่ยงตรงของข้อมูลในเบื้องต้น
3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่ ได้ มาจัดทาการวัดความเที่ ยงตรง
และความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุป ระสงค์
ของงานวิจยั โดยได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน ซึ่ งมีประสบการณ์การบริ หารและจัดการโครงการ
ในองค์กรญี่ปุ่น
3.5 เก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสารวจปั จจัยเสี่ ยงที่มีอิทธิ พล
ทาให้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาระบบ ERP ในองค์กร
ญี่ ปุ่ นที่ ด าเนิ น กิ จการภายในประเทศไทย ได้ท าการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ พนักงานบริ ษทั ไทย เอ็นเอส โซลูชั่น จากัด
และผูท้ ี่ใช้งานระบบ ERP ขององค์กรสัญชาติญี่ปุ่น โดยเป็ น
องค์กรสั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ นในประเทศไทยที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จด้าน
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต แล้วได้รั บ การพัฒ นาระบบ ERP
จานวน 80 คน โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน
3.6 การวิเคราะห์ ผล
เมื่อได้รับการตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
จึ ง น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ ห าองค์ ป ระกอบและ
ความสัมพันธ์ข องแต่ละปั จจัย การดาเนินการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั

3. วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
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ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบ มาป้ อ นลงโปรแกรม
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรม IBM SPSS Statistics
Version 24 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ โดย
จั ด การป้ อนข้ อ มู ล จากแบบสอบถามทั้ ง 2 ส่ วน ทั้ ง
ส่ วนข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนของ
ข้อมูลปั จจัยเสี่ ยงลงในโปรแกรม SPSS แล้วจึ งเลื อกการ
วิ เ คราะห์ แบ บ Dimension Reduction และเลื อ กแบ บ
Factor ซึ่ งการวิเคราะห์จะได้ท้ งั ข้อมูลความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรแต่ละตัว และข้อมูลการสกัดองค์ประกอบ
3.7 การหาแนวทางจัดการปัจจัยเสี่ยง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกปั จจัยเสี่ ยงที่ร้ายแรงและมีโอกาสเกิดสู ง
มาจัดทาการหาแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ตามหลักการ
บริ หารความเสี่ ยง [4] เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ ง
มีประสบการณ์ในการบริ หารโครงการจากบริ ษทั ไทย เอ็น
เอส โซลูชั่น จากัด จานวน 3 ท่าน เพื่อให้ข้อคิดเห็ นและ
แนวทางในการตอบสนองความเสี่ ยงที่ เหมาะสม ซึ่ งผล
ของการการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ผูว้ ิจยั ได้
นามาสรุ ปและแสดงผลในรู ปแบบตารางจัดการความเสี่ ยง
3.8 การสรุปผลการศึกษาวิจัย
ทาการสรุ ปผลการศึกษาปั จจัย และสรุ ปแนวทางการ
จั ด การปั จจั ย เสี่ ยงที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาและสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนาผลการวิจยั ที่ได้มาอภิปรายผลและจัดทา
ข้อเสนอแนะในลาดับต่อไป
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ด้ า น ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากบุ คลากรใน โครงการ
ประกอบไปด้วย 4 ปั จจัยเสี่ ยง คือ
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งขาดความมุ่งมัน่ และการสนับสนุน
ในโครงการ
2. ผูจ้ ดั การโครงการขาดทักษะ ความสามารถในการ
บริ หารจัดการโครงการ
3. ขาดความร่ วมือจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
4. ที่ ป รึ กษาระบบขาดประสบการณ์ ความรู ้ แ ละ
ความสามารถ
ด้านความเสี่ ยงที่เกิดจากการวางแผนโครงการและการ
ทดสอบระบบ ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ
1. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งระหว่ า ง
ดาเนินโครงการ
2. การเลือกระบบที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
3. การทดสอบระบบที่ไม่เพียงพอ
4. การฝึ กอบรมผูใ้ ช้งานไม่เพียงพอ
ด้า นความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากปั จ จัย ภายนอกโครงการ
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ
1. การไม่ ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างและ
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
2. เวลาในการดาเนินงานโครงการไม่เพียงพอ
3. มีการดาเนินงานโครงการร่ วมกับกลุ่มบุคคลที่สาม
4. ขาดการสนับสนุนจากผูข้ ายหรื อซัพพลายเออร์
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นา 2 ปั จจัยที่มีความเสี่ ยงสู งจาก
แต่ละองค์ประกอบ รวม 8 ปั จจัย มาจัดทาการหาแนวทาง
จั ด การความเสี่ ยง โดยสั ม ภาษณ์ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ และความรู ้ ด้านการจัดท าโครงการพัฒ นา
ระบบ ERP จานวน 3 ท่าน ซึ่ งในเอกสารฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ยกตัวอย่ างตารางจัด การความเสี่ ย งมา 1 ปั จ จัย ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยที่มีความ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความเสี่ ยงสู งที่สุดจากการ
สารวจ คือ ผูจ้ ดั การโครงการขาดทักษะ ความสามารถใน
การบริ หารจัดการโครงการ ดังตัวอย่างที่ แสดงในตาราง
ที่ 1

4. ผลการดาเนินงาน
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS สามารถสกัดองค์ประกอบ
ของข้อมูลออกมาได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านความเสี่ ยงที่ เกิดจากการบริ หารและจัดการโครงการ
ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย คือ
1. มีการจัดการโครงการที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
2. ขาดการควบคุมและจัดการขอบเขตของโครงการ
3. ขาดการบริ หารและจัดการ การสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
4. การสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
ไม่มีประสิ ทธิภาพ
5. ขาดความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ
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ตารางที่ 1 การจัดการความเสี่ ยง ด้านบุคลากรในโครงการ
การประเมินความเสี่ ยง
ประเภทความเสี่ ยง

ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจาก
บุคลากรในโครงการ

ปัจจัยเสี่ ยง

ผูจ้ ดั การโครงการขาด
ทักษะ ความสามารถ
ในการบริ หารจัดการ
โครงการ

ผลกระทบ

โครงการไม่สาเร็ จ
ลุล่วงตามแผนงาน
และส่ งผลกระทบต่อ
แรงจูงใจของคนใน
โครงการได้
เนื่องจากแผนงานไม่
สัมพันธ์กบั งานที่
ต้องทาจริ ง ทาให้คน
ในโครงการต้อง
ทางานหนักขึ้น
เพื่อให้โครงการเสร็ จ
ทันกาหนดเวลา

โอกาส

ผลกระทบ

4

4

ระดับ
ความเสี่ ยง
4

วิธีบริหารความเสี่ ยง
ระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้
4

กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยง
 หลีกเลี่ยง
 บรรเทา
 กระจาย
 ยอมรับ

แนวทางจัดการความเสี่ ยง

ผูร้ ับผิดชอบ

สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์น้ ี
โดยการหาผูท้ ี่มีประสบการณ์
การบริ หารโครงการวางระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรมาเป็ น
ผูจ้ ดั การโครงการ แต่หาก
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นแล้ว สามารถ
บรรเทาความเสี่ ยงได้โดยการหา
ผูท้ ี่มีประสบการณ์มาเป็ นผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การโครงการ เพื่อช่วยเหลือ
งานต่างๆ

ผูบ้ ริ หารระดับสู ง

5. สรุป และข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

จากการวิจัยเกี่ ยวกับ ปั จ จัย เสี่ ยงที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ล้ม เหลวในการด าเนิ น โครงการพัฒ นาระบบ ERP ของ
องค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ว่าจะมีองค์ประกอบที่คน้ พบมากกว่า 2 องค์ประกอบ และ
ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต ซึ่ งสรุ ปได้ว่า
ปั จ จัย ที่ มี ค วามเสี่ ยงสู งที่ สุ ด ของโครงการพัฒ นาระบบ
ERP คื อ ปั จ จัย ด้า นการบริ ห ารและจัด การ ซึ่ งเกิ ด จาก
โครงการมี การบริ ห ารจัด การที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง มี
สาเหตุ ม าจากหลายปั จ จัย เช่ น สาเหตุ จ ากบุ ค ลากร เช่ น
ผูจ้ ดั การโครงการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งปั จจัยนี้สอดคล้อง
กับ ผลการศึ กษาของ Zhenyu [6] และ Zaitar and Ouzarf
[5] นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ปั จ จัย จากผู ้ใ ช้ ง านระบบ หรื อ
สาเหตุจากรู ปแบบและวิธีการบริ หารโครงการที่ไม่ถูกต้อง
และเหมาะสม ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ว่ า ปั ญ หาของการ
บริ ห ารจัดการโครงการที่ ไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ เป็ นสาเหตุ
สาคัญให้เกิดปั จจัยเสี่ ยงอื่นตามมา และส่ งผลให้โครงการ
ประสบความล้มเหลวได้ ซึ่ งในทางกลับกัน หากโครงการ
มีการจัดการและบริ หารโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ก็
จะช่ วยค วามโอกาส เกิ ด ปั จจั ย เสี่ ยงอื่ น ได้ อี กด้ ว ย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ ิจยั เห็นว่าควรจะนา
แนวทางการจัดการความเสี่ ยงไปพัฒนาต่อยอดเป็ นแผน
จัดการความเสี่ ยง หรื อพัฒนาระบบช่วยจัดการความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ในประเด็นดังกล่าว

[1] ศุ ภ กร สุ ว รรณางกู ร . (2552). การวิ เคราะห์ ความเสี่ ย งใน

[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการทางการเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์
Factors Effecting the Finance Transaction using of PromptPay System
กมลชนก เกตุศีระ (Kamonchanok Katesira)1 และธนพล เจนสุทธิ เวชกุล (Tanapon Jensuttiwetchakul)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1
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บทคัดย่อ

factors can explain the dependent variable around
55% (R-Squared = 0.55).

งานวิ จั ยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ หาปั จจั ยด้ าน
ต่ าง ๆ ที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การทางการเงิ น
ผ่ านระบบพร้ อมเพย์ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การรวบรวมข้ อ มูล จ านวน 400 ราย โดยใช้ สถิ ติในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และการ
วิ เ คราะห์ สมการถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression)
ผลการศึกษาาและผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การทางการเงิ นผ่ านระบบพร้ อมเพย์
มากที่สุด คื อ ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้
บริ การ รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านอันตราค่ าบริ การที่ส่งผลต่ อ
การตัดสิ นใจใช้ บริ การทางการเงิ นผ่ านระบบพร้ อมเพย์
โดยงานวิจัยนีม้ ีค่าที่ยอมรั บได้ 55% (R-Squared=0.55)
คาสาคัญ: ระบบการชาระเงินพร้อมเพย์, ความตั้งใจใช้
บริ การทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์, ธุรกรรมออนไลน์

Keywords: PromptPay payment services, Intention to
use PromptPay, Online banking.

1. บทนา
ในยุ ค ที่ ค วามก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี เ ข้ า มามี
บทบาทสาคัญในชี วิต และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภคในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
จากสั ง คมเงิ น สดไปสู่ การทาธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในการใช้จ่ายชาระค่าบริ การสิ นค้า
และบริ การในชี วิต ประจ าวัน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด รู ป แบบการ
ให้บริ การทางการเงินที่อานวยความสะดวกและตอบสนอง
ต่อไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ จากการดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาลในการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National
E-Payment) โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินของประเทศให้เป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์
อย่างครบวงจร สามารถรองรั บการโอนเงิน การจ่ายเงิน
ระหว่างประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงพัฒนาระบบภาษี และ
รวมศูนย์จ่ายเงินสวัสดิการของรัฐ รัฐบาลจึงมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ และพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของระบบการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
โดยการดาเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการทา
หน้าที่กากับดูแลและเป็ นคนกลางเพื่อประสานงานกับภาค
ส่วนต่าง ๆ [1]
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
นอกจากจะช่วยทาให้ได้รับข้อมูลความคิดเห็นพื้นฐานจาก

Abstract
The objective of this research is to explore factors
effecting the adoption decision of PromptPay payment
system. Data were collected by survey from 4oo
respondents. The statistics used in this research are
Exploratory Factor Analysis (EFA) and Multiple
Linear Regression.
The result indicated that factors effecting the
adoption decision of PromptPay payment system are
services, and price, respectively. Moreover, these
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ประชาชนที่มีต่อบริ การพร้อมเพย์แล้ว ยังถือเป็ นอีกหนึ่ ง
แนวทางในการนาเสนอข้อควรปรับปรุ ง หรื อพัฒนาต่อไป
ในอนาคต ในด้านการบริ การ หรื อ การสื่ อ สารของทาง
ภาครั ฐ หรื อ หน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ธนาคาร
พาณิ ชย์ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย หรื อ
กรมสรรพากร
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ภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่อเสี ยงของ
ผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล
หรื อ ความคิด ผลิ ต ภัณฑ์ต้อ งมี อรรถประโยชน์ (Utility)
คุ ณ ค่ า (Value) ในสายตาของลู ก ค้ า จึ ง จะมี ผ ลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ [4]
2.3.2. ด้ านอัตราค่าบริการ
จานวนเงินที่ตอ้ งชาระให้กบั ผูข้ ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นค้าและบริ การ การกาหนดราคามี เป้ าหมายเพื่อสร้ าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ทาให้องค์กรมีกาไร และ
ลูกค้าสามารถซื้อสิ นค้าและบริ การในราคาที่กาหนดขึ้นได้
[5]
2.3.3. ด้ านการส่ งเสริมและสนับสนุนการใช้ บริการ
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ แนวทางใน
การสื่ อสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ราคา รวมถึงข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ การ โดยนั ก การตลาดจะมี
เครื่ องมื อ ส่ ง เสริ มการตลาดหลายเครื่ อ งมื อ อาทิ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการ
ใช้พนักงานขาย โดยนักการตลาดจะใช้เครื่ องมือส่ งเสริ ม
การตลาดข้างต้นอย่างประสมประสานเพื่อให้สอดคล้อง
กับ พฤติ กรรมกลุ่ ม ลู กค้าเป้ าหมายและงบประมาณของ
องค์กร [6]

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ กษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริ การทางการเงิ น ผ่านระบบพร้ อ มเพย์ ผูว้ ิ จัย ได้ศึ กษา
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ระบบบริการพร้ อมเพย์
ระบบบริ การพร้ อ มเพย์ (PromptPay) คื อ ระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ที่คิดค้นและพัฒนา
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใช้ในการโอนเงินและ
รับเงินโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม ใช้เลขที่ประจาประชาชน
หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูร้ ับเงินแทนการใช้เลข
บัญชี ธนาคารร ทาให้สะดวกสบาย ปลอดภัยและง่ายต่อ
การจดจา [1]
2.2. การตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค ไม่ ว่ า จะเป็ นการตัด สิ น ใจซื้ อ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไปหรื อเป็ นการบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การทางธนาคาร [2]
การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การตัดสิ นใจใช้บริ การของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ [3]
2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผู ้วิ จัย ได้ท บทวนวรรณกรรม และศึ ก ษางานวิ จัย ที่
เกี่ ย วข้อ ง พบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริ การทางการเงิ น ผ่ า นระบบพร้ อ มเพย์ (PromptPay)
มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1. ด้ านผลิตภัณฑ์
สิ่ ง ที่ เ สนอขายโดยธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองความ
จาเป็ นหรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ประกอบด้วยสิ่ งที่ สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นประชากรสั ญ ชาติ
ไทยที่ เ คยได้ยิ น ชื่ อ หรื อ รู ้ จักบริ การพร้ อ มเพย์ ค านวณ
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบตั ว เลข
ด้ว ยโปรแกรม G*Power ในการค านวณได้ก าหนดค่ า
เพาเวอร์ (1-β) เท่ า กับ 0.95 ค่ า อัล ฟ่ า (α) เท่ า กับ .05
จ านวนตัว แปรท านายเท่ ากับ 28 ค่ า ขนาดของอิ ท ธิ พ ล
(Effect Size) เท่ากับ 0.3 ผลที่ได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดที่ตอ้ งเก็บสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้อย่างน้อย จานวน
385 ตัวอย่าง
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
คาตอบเรี ยบร้อยแล้ว มาประมวลผลและทาการวิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมประมวลผลส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
SPSS เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยใช้สถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Linear
Regression)
3.5 กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1: การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป G*Power
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั เชิง
ส ารวจ (Survey Research Method) ในครั้ งนี้ คื อ Google
form ที่ใช้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และรวบรวมข้อมูล
โดยสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งคาถามทั้งหมด
ใ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ชุ ด นี้ ใ ช้ ค า ถ า ม แ บ บ ป ล า ย ปิ ด
แบบสอบถามเหล่ า นี้ ได้ ส ร้ า งขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยถูกแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติ กรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การทางการเงิ น ผ่านระบบพร้ อ มเพย์ โดยใช้การวัด
ระดับ ข้อ มู ล ประเภทอัน ตรภาคชั้ น (Interval Scale) วัด
ระดับ ความคิ ด เห็ น เป็ นมาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scales) เป็ นการวัดแบบ Likert Scale และส่ วนที่ 4 คาถาม
เกี่ยวกับความตั้งใจเลือกใช้บริ การทาธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบ PromptPay
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย ได้สร้ างเครื่ อ งมื อแบบสอบถามจากการศึ กษา
ทฤษฎี บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งาน วิ จั ย ขอ งผู ้ วิ จั ย ได้ จ ากนั้ นน า
แบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบไปส ารวจกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 400 คนผ่านแบบสอบถามออนไลน์

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิด

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การทางการเงินผ่านระบพร้อมเพย์ (PromptPay) ผูว้ ิจยั
ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลด้วยแบบสอบถาม จานวน
400 ราย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
4.1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป
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จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 227 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 56.8
มากกว่าเพศชายจานวน 173 คน คิดเป็ น 43.3 ส่ วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.8 และประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน
163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8
4.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) เพื่อสารวจหรื อค้นหาตัวแปรแฝง
ที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายใต้ตัว แปรที่ สั ง เกตได้ห รื อ วัด ได้ ผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ทาการศึกษาพบว่า
สามารถจัด กลุ่ ม ใหม่ เ พื่ อ ถ่ ว งน้ า หนัก ข้อ ค าถามแบ่ ง ได้
ทั้ง หมด 4 ด้าน โดยในแต่ ล ะด้านมี ผลการวิ เ คราะห์เชิ ง
สารวจได้ดงั นี้
ตารางที่ 1: KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 1
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ค่าธรรมเนียม 2 บาท, ค่าธรรมเนียม 5 บาท, ค่าธรรมเนียม
10 บาท, มีการประชาสัมพันธ์ระบบพร้อมเพย์อย่างทั่วถึง
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและจากธนาคาร, การโฆษณาเพื่อ
ส่งเสริ มและกระตุน้ การใช้บริ การโดยบุคคลที่มีชื่อเสี ยง, มี
รายการส่ งเสริ มการสมัครใช้บริ การ เช่น แจกของที่ระลึก
ให้แก่ลูกค้าที่สมัครใช้บริ การ, และเมื่อมีปัญหาในการใช้
บริ การ PromptPay ทางธนาคารมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุหรื อ
มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริ การผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center)
พบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.874 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และเข้า
ใกล้ 1 แสดงถึ งความสัมพันธ์กันของตัวแปรในขนาดที่
เหมาะสม สามารถนาไปวิเคราะห์เชิงสารวจได้ และค่าการ
ท ด ส อ บ นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ด้ ว ย Bartlett’s Test of
Sphericity พบว่ า มี ค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สามารถสรุ ปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้
ตางรางที่ 2: Rotated Component Matrix 1

จากตารางที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยข้อ ค าถาม
ทั้งหมด 22 ตัวแปร ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ วและเข้าถึง
การบริ การได้ง่าย, สามารถสมัครใช้งาน PromptPay ได้
ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง เ ช่ น ผ่ า น Mobile Banking, Internet
Banking, ตู้ ATM และสาขาของธนาคาร, การใช้ ง าน
PromptPay ช่ ว ยลดขั้น ตอนการหาเลขที่ บัญ ชี โ อนเงิ น ,
ระบบการชาระเงิ น แบบ PromptPay ช่ วยให้ ผูใ้ ช้บ ริ การ
สามารถทาธุ รกรรมทางการเงิ นได้ทุกที่ ทุกเวลา, ระบบ
การชาระเงิ นแบบ PromptPay ช่ วยให้ได้รับเงิ นโดยตรง
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น การขอคื น ภาษี เ งิ น ได้ , การ
บริ การโอนเงินและรับเงินแบบ PromptPay เป็ นระบบที่มี
ความ ปลอดภัยสู งตามมาตรฐานสากล, คุณภาพบริ การ
เช่น ระบบความปลอดภัย เปิ ดทาธุ รกรรมกับธนาคารได้
ตลอด 24 ชม., ลดความเสี่ ยงจากการพกพาเงินสดและส่ ง
มอบเงิ น สด, อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น มี ค วาม
เหมาะสม, มาตรฐานกาหนดการเสี ยค่าธรรมเนียมที่ชดั เจน
, อัตราค่าธรรมเนียมในการ โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ คุม้ ค่า
กับ เวลาที่ เ สี ย ไปกับ การท าธุ ร กรรม, ฟรี ค่ าธรรมเนี ย ม,

จากตารางที่ 2 Rotated Component Matrix แสดงค่ า
สัมประสิ ทธิ์ หรื อที่ เรี ยกกันว่า Factor Loadings เป็ นค่าที่
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับองค์ประกอบหรื อ ตัว
แปรทั้ง 4 โดยการหมุนแกนปั จจัยด้วยเทคนิ ค Principal
Component Analysis และ Varimax ซึ่ งพบว่ า ค่ า Factor
Loadings บางตัวมีค่าน้อยเกินไป หรื ออยู่นอกกลุ่มตัวแปร
จึงทาการตัดตัวแปรบางตัวออก
จากนั้น ได้ท าการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ใหม่อีกครั้ง ดังนี้
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ตางรางที่ 3: KMO และ Bartlet’s Test of Sphericity 2
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ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะค่าความเชื่อมัน่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

จากตารางที่ 3 เนื่ องจากมีตวั แปรบางตัว มีค่าน้อยหรื ออยู่
นอกกลุ่มของตัวแปรจึงทาการตัดออกไป 3 ตัวแปร เหลือ
ข้อมูลด้วยข้อคาถาม 19 ตัวแปร จากการวิเคราะห์ พบว่ามี
ค่า KMO เท่ากับ 0.859 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1
แสดงถึงความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรในขนาดที่เหมาะสม
สามารถนาไปวิเคราะห์เชิ งสารวจได้ และค่าการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติดว้ ย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า
มี ค่ า นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 สามารถสรุ ป ได้ว่า
ข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ตางรางที่ 4: Rotated Component Matrix 2

จากตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามพบว่ า มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ มั่น อยู่
ระหว่าง 0.880 ถึง 0.911 ซึ่ งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แสดง
ว่าเครื่ องมือแบบสอบถามที่ใช่ในการสารวจฉบับนี้มีความ
น่าเชื่อถือและผลการวิเคราะห์ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า การรั บรู ้ คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (Mean = 4.151, SD = 0.646)
ตารางที่ 6: ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุ ปได้
ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การทางการเงินผ่าน
ระบพร้อมเพย์ อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 (ปั จจัยที่มีค่า
Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจานวน 2 ด้าน ได้แก่ดา้ นการส่งเสริ ม
และสนับสนุ นการใช้บริ การ ด้านอัตราค่าบริ การ และมี
จานวน 1 ด้านที่มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 โดยมี ค่า Sig. อยูท่ ี่
0.934 ได้แก่ ด้าน ผลิตภัณฑ์ จากผลของการวิเคราะห์ของ
แต่ละตัวแปรได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถอดถอย (Beta
Coefficient) ซึ่ งเป็ นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่ งผลการวิเคราะห์สามารถ
เรี ยนจากมากไปน้อยดังนี้ (1) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการใช้บริ การ (2) ปั จจัยด้านอัตราค่าบริ การ (3)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

จากตารางที่ 4 Rotated Component Matrix แสดงค่ า
สัมประสิ ทธิ์ หรื อที่ เรี ยกกันว่า Factor Loadings เป็ นค่าที่
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับองค์ประกอบหรื อ ตัว
แปรทั้ง 4 โดยการหมุ น แกนปั จจัย ด้วยเทคนิ ค Principal
Component Analysis และ Varimax ซึ่ งพบว่ า ค่ า Factor
Loadings ที่มีค่ามากทีสุดคือ อัตราค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม
5 บาท มีค่าเท่ากับ 0.935
4.3 ผลจากการทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
ทดสอบเครื่ องมื อจากการสารวจกลุ่มวอย่างทั้งหมด
400 ราย เพื่ อ ทดสอบความเข้ า ใจ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตราฐาน และวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม (Reliability)

ภาพที่ 3: โมเดลอธิบายความตั้งใจใช้บริ การผลิตภัณฑ์
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จากภาพที่ 4 สามารถอธิ บายการตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้
53% (R-Squared= 0.53) โดยวิ ธี ก าร Regression ซึ่ งพบ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้บริ การส่ งผล
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านอัตราค่าบริ การ และปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลน้อยที่สุด
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัย เพื่ อ หาปั จจัย ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้
บริ การทางการเงินผ่านระบพร้อมเพย์
1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง
ในรู ปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การทางการเงินผ่านพร้อมเพย์
2) ควรนาปั จจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปั จจัยทั้ง 3
ด้ า นของการตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การพร้ อ มเพย์ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้พฒั นาด้านอื่น ๆ
3) ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพในรู ป ของการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กหรื อ การท าโฟกัส กรุ๊ ป ในเรื่ อ งปั จ จัย ที่
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารทางการเงิ น ผ่าน
ระบพร้อมเพย์

5. สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
จากการสารวจจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ได้ทา
การตรวจสอบความถูกต้อง และทาการวิเคราะห์หาปั จจัย
ด้านต่ าง ๆ ที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การทาง
การเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลเป็ นรายด้าน
พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจใช้บริ การ
พร้อมเพย์พบว่า ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การพร้อม
เ พ ย์ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ มีหลายช่องทางและลักษณะการให้บริ การ
ที่ไม่แตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่จึงให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้านอื่น ๆ ประกอบการตัดสิ นใจใช้มากกว่าปั จจัยนี้
ซึ่ งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของทิ พย์สุด า
หมื่นหาญ [7]
ด้านอัตราค่าบริ การ ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจใช้
บริ การพร้ อมเพย์พบว่า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
พร้อมเพย์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของทิพย์สุดา หมื่น
หาญ [7] และทิพย์สิริ ทิพย์พรหม [8]
ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้บริ การ ผลการ
วิเคราะห์การตัดสิ นใจใช้บริ การพร้อมเพย์พบว่า ส่ งผลต่อ
การตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การพร้ อ มเพย์ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั ของทิพย์สุดา หมื่นหาญ [7]
จากการวิเคราะห์ปัจจัย ทั้งหมด 3 ด้าน พบว่าด้านการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้บริ การส่ งผลต่อการเลือกใช้
บริ การทางการเงินผ่านพร้ อมเพย์มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านอัต ราค่าบริ การ และด้านผลิ ต ภัณฑ์ส่ง ผลน้อยที่ สุด
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัยชิ ้นนีค้ ื อเพื่อพัฒนาเกมฝึ กสมองที่
สามารถใช้ งานได้ ทั้งบนระบบปฏิ บัติการวิ นโดวส์ และแอน
ดรอยด์ สาหรั บการป้องกันภาวะความจาเสื่ อมของผู้สูงอายุ เกม
ที่ พั ฒ นาขึ ้น ได้ รับ การออกแบบมาอย่ างดี โดยมี ด่ านที่ พั ฒ นา
ทั กษะหลากหลาย เช่ น ทั กษะการแก้ ปัญ หา การเพิ่ มความจา
ทักษะในการคิ ดคานวณ เป็ นต้ น มีการนาทฤษฎีสีมาใช้ ในการ
ออกแบบเกม เพื่ อ ช่ วยให้ ผู้ เล่ น รู้ สึ ก ผ่ อ นคลายขณะเล่ น เกม
ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการนาเกมไปใช้ งานแสดงให้ เห็นว่ าผู้ใช้ งานซึ่ ง
คือผู้สูงอายุจานวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ในการใช้ งานเกม
ในระดับดีมาก
คำสำคัญ: ภาวะสมองเสื่ อม ผูส้ ู งอายุ ปฏิสัมพันธ์ เกมฝึ กสมอง
เกมิฟิเคชัน

การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรของประเทศไทยที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วง 3–4 ทศวรรษที่ผา่ นมาทาให้ประเทศ
ไทยค่ อ ย ๆ เริ่ ม เข้าสู่ ก ารเป็ นสั ง คมผูส้ ู งวัย ตั้งแต่ ป ระมาณปี
2543–2544 นัน่ คือประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิด
เป็ นสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจาก
สัดส่ วนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้น แล้ว ยังมี อีกตัวบ่ งชี้ หนึ่ งที่ แสดงถึ ง
การก้าวเข้าสู่ สั งคมผูส้ ู งวัยแล้วนั่น คือ ดัชนี ก ารสู งวัย (Aging
Index) ซึ่ งแสดงถึงการเปรี ยบเที ยบโครงสร้างการทดแทนกัน
ของประชากรกลุ่มผูส้ ู ง อายุกบั กลุ่มประชากรวัยเด็กโดยดัชนี
การสู งวัยมี ค่าต่ ากว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสู งอายุมี
น้อยกว่าจานวนเด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100
แสดงว่าจานวนประชากรผูส้ ู งอายุมีมากกว่าจานวนประชากร
เด็ก [1]
ปั จจุ บั น สั ง คมไทยก าลั ง เผชิ ญ กั บ การเป ลี่ ย น แป ลง
โครงสร้ างทางประชากรครั้งสาคัญคือการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
โดยสั ด ส่ วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัย เด็ กลดลง
เนื่ องจากอัตราการเกิ ด และอัต ราการตายของประชากรสู งวัย
ลดลงอย่างต่ อ เนื่ อ ง [2] จ านวนผู ้สู ง อายุที่ เพิ่ ม ขึ้ น ย่อ มส่ งผล
กระทบต่อการดู แลเกี่ ยวกับการใช้ชีวิตในช่ วงสู งวัย ผูส้ ู งอายุ
เป็ นวัยที่ สมรรถภาพทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมได้เกิ ด
การเสื่ อ มถอย ทั้งนี้ ได้ร วมไปถึ งการเปลี่ ย นแปลงทางระบบ
ป ระสาท ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งท างด้ า น ความจ า ส่ งผลให้
ค วาม ส าม าร ถ ใน ก ารรั บ รู ้ เรื่ อ งราวต่ าง ๆ ใน ก ารใช้
ชีวิตประจาวันลดลงประมาณร้อยละ 20-40 ของภาพจาที่ได้รับรู ้
ทั้งหมด และพบการลดลงของความจาที่ เกิดขึ้นภาวะความจา
บกพร่ องมากกว่าร้อยละ50 พบในผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
งานวิจยั ในอดีต [3] พบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีความผิดปกติ ใน
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เรื่ องการคิดทบทวน คานวณ การรับรู ้ดา้ นความใส่ ใจ และการ
จดจ า ปั ญ หาในการรั บ รู ้ ที่ เสื่ อ มถอยของผู ้สู ง อายุก่ อ ให้ เกิ ด
ปั ญ หาแก่ สั ง คมมากมาย ส่ ง ผลให้ ค วามสามารถในการรั บ รู ้
เรื่ องราวลดลง ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
จะทาให้ส่งผลกระทบต่อปั ญหาการดูแลผูส้ ู งอายุ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความจาในผูส้ ู งอายุเป็ นปั ญหาเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
เมื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาดั ง กล่ า วแล้ ว ผู ้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของวิธีการชะลอหรื อลดอัตราการเกิดปั ญหาของ
สมองทางด้านความทรงจาที่ ล ดลง โดยการฝึ กบริ ห ารสมอง
อย่างสม่าเสมอ และได้มีการนาทฤษฎีสีมาเป็ นแนวทางในการ
สร้างรู ปแบบของเกม ด้วยลักษณะของสี ที่มีผลต่อการทางาน
ของสมองในด้านการมองเห็ น จะสามารถช่ วยให้จดจาข้อมู ล
และกระตุ้นการทางานของสมองได้ดีข้ ึน ช่ วยลดความเครี ยด
และลดภาวะซึ มเศร้าให้กบั ผูส้ ู งอายุ ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาเกมฝึ ก
สมองสาหรับผูส้ ู งอายุ ซึ่ งช่วยเน้นการส่ งเสริ มความจา กระตุน้
สมองให้เกิดการเรี ยนรู ้ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา อันถือเป็ นการ
ใช้เวลาว่ างให้ เกิ ด ประโยชน์ เพื่ อ ป้ อ งการและบรรเทาภาวะ
สมองเสื่ อ ม และเพิ่ ม โอกาสการท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน ภายใน
ครอบครัวหรื อสังคม
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2.2 ทฤษฎีสี
สี [5] หมายถึง แสงที่ดูซึมผ่านวัตถุและตกกระทบในสายตา
ทาให้ เห็ นเป็ นสี มี ผลถึงจิตวิทยา คือมีอานาจให้เกิดความเข้ม
ของแสงที่ ช่วยให้ มี อ ารมณ์ และความรู ้ สึกได้ การที่ ได้เห็ น สี
สายตาจะส่ ง ความรู ้ สึ กไปยัง สมองท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ กตาม
อิทธิพลของสี ศิลปิ นต้องการใช้สีเป็ นสื่ อสร้างความประทับใจ
ในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บงั เกิด
แก่ผชู ้ ม มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสี อยูต่ ลอดเวลาเพราะทุกสิ่ งที่
อยูร่ อบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สี เป็ นสิ่ งที่ควร
ศึกษาเพื่อประโยชน์กบั ตนเอง
ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสาคัญของสี ที่มีผลต่อการทางานของ
สมองทางด้านอารมณ์เมื่อได้มองเห็น ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบ
เกมโดยใช้สีที่เหมาะสมต่อการรับรู ้ของผูส้ ู งอายุ และกระตุ้น
การทางานของสมอง จึงได้หลีกเลี่ยงการใช้สีแดง สี ม่วง และสี
ส้มในการออกแบบสี พ้ืนหลัง และเลือกสี ที่ตรงข้ามกับพื้นหลัง
เพื่อให้มีการทางานของสมองสามารถทาความเข้าใจเกมได้ง่าย
2.3 ภำษำแอ็กชันสคริปต์ 3.0
ภาษานี้ เป็ นภาษาที่ ใช้สาหรั บการเขียนโปรแกรมเชิ งวัต ถุ
(Object-Oriented Programming) เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็ จแล้ว
สามารถส่ งออก (Publish) เพื่อใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ ม เช่น
บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Windows) ไอโอเอส (iOS) และ
แอนดรอยด์ (Android) นอกจากนี้ ยังสามารถท างานร่ วมกับ
เอนจินสามมิติ เช่น เสตจทรี ดี (Stage3D) และเสกลฟอร์มจีเอฟ
เอ็กซ์ (Scaleform GFx) เพื่อสร้างเกมสามมิติได้อีกด้วย
2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุ พ รรณี [6] ได้เสนอแนวทางการส่ งเสริ มความจาและ
สุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุดว้ ยการใช้เกมบนเว็บไซต์ ณั ฐณิ ชา [7]
ได้ศึกษารู ปแบบของเกมสองมิติที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุในการ
เพิ่มทักษะความจาของผูส้ ู งอายุในวัย 60 ปี ผลการทดลองของ
งานวิจยั ทั้งสองชิ้นแสดงให้เห็นว่าเกมเป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุ นต่อ
การยกระดับความจาของผูส้ ู งอายุได้จริ ง อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ในเกมยังไม่ครอบคลุมถึงความเสื่ อมถอยของสมองทุกด้านที่
กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 2.1

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ภำวะสมองเสื่ อม
ภาวะสมองเสื่ อมคือการภาวะที่การทางานของสมองเสื่ อม
ถอยลง โดยความเสื่ อมถอยนั้น อาจเสื่ อมถอยมากกว่าหนึ่งด้าน
จากหลายด้า น ได้ แ ก่ ความจ าและการเรี ยนรู ้ สิ่ ง ใหม่ การ
ประมวลผล สมาธิ การมี ป ฏิ กิริยาตอบโต้ที่ช้าลง ภาวะสมอง
เสื่ อมประกอบด้วยโรคต่าง ๆ หลายโรค โรคที่ พบได้บ่อยมาก
ที่สุดคือโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer Disease) ซึ่ งหากปล่อยไว้
โดยไม่ทาการรักษาและยับยั้งจะมีผลกระทบต่อการดารงชี วิต
การช่วยเหลือตัวเองในการทากิจวัตรประจาวัน จนเข้าสู่ ภาวะที่
ต้องพึ่งพิงผูอ้ ื่นในที่สุด มีงานวิจยั หลายชิ้นบ่งบอกว่าอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นมีความสัมพันธ์กบั ภาวะสมองเสื่ อมอย่างมีนยั สาคัญ [4]
จากข้อ มู ล ดั ง กล่ า วเกมที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี เป้ า หมายของการ
ออกแบบเพื่อยับยั้งการเสื่ อมถอยในด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาทุก
ด้าน อันเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ ล่นเกมที่เป็ นผูส้ ู งอายุ
ตำรำงที่ 1: รายละเอียดของด่านในเกม
609

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ชื่ อด่ำน

ลักษณะเกม
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ประโยชน์ ของด่ำน

ตลาดสดสุขภาพ เกมจะกาหนดรายการสิ่ งของที่ตอ้ งการ มาให้เลือกซื้ อและหยิบผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ในการบารุ ง 1.เพิ่มความจาระยะสั้น
สมอง เพื่อให้ ผูเ้ ล่น ลากและปล่อยวางในพื้น ที่ ที่ กาหนดไว้ให้ หากผู เ้ ล่น เลือกสิ่ งของได้ถูก ต้อง เกมจะ 2.เพิ่มปฏิกิริยาการโต้ตอบ
เปิ ดเผยรายการที่ตอ้ งการซื้อถัดไป หากผูเ้ ล่นเลือกสิ่ งของไม่ถูกต้อง ผูเ้ ล่นต้องเลือกหยิบสิ่ งของที่ถูกต้อง
ตามกาหนดมาใส่ ในพื้นที่ให้ได้ กลไกการเล่นเกมในด่านนี้แสดงในภาพที่ 1
จับคู่รู้จา
เกมจะกาหนดไพ่มาให้เป็ นจานวนคู่ โดยจานวนของไพ่จะขึ้นอยูก่ บั ระดับของความยากของเกม ไพ่ทุกใบ 1.เพิ่มความจาระยะสั้นและ
คว่าหน้าอยู่ ผูเ้ ล่นต้องหงายไพ่ครั้งละใบเพื่อเปิ ดหาไพ่ที่มีรูปภาพที่ตรงกัน หากผูเ้ ล่นเปิ ดไพ่จานวนสองใบ ระยะกลาง
และเป็ นรู ปภาพเดียวกัน ไพ่คู่น้ นั จะหายไป กลไกการเล่นเกมในด่านนี้แสดงในภาพที่ 2
2.ลดอาการสมาธิส้ นั
คานวณชวนคิด เกมจะกาหนดโจทย์โดยการสุ่ ม ตัวเลขมาให้ผูเ้ ล่นคานวณหาคาตอบที่ถูกต้อง จานวนข้อขึ้นอยู่ตามระดับ 1.เพิ่มทักษะการคานวณ
ความยากง่ายของเกม ผูเ้ ล่นจะต้องดูโจทย์และเลือกคาตอบที่ถูกต้องมาใส่ ในช่องคาตอบที่ถูกต้อง กลไก 2.เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา
การเล่นเกมในด่านนี้แสดงในภาพที่ 3

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย

ระดับ

3.1 กำรออกแบบโปรแกรม
ด้า นการควบคุ ม : ผู ้ใ ช้ ง านสามารถควบคุ ม เกมได้ผ่ า น
เหตุ ก ารณ์ (Event) ได้ แ ก่ สั ม ผัส (Touch) หรื อคลิ ก (Click)
สาหรั บ การเลื อ ก และลาก (Drag) ปล่ อ ยวาง (Drop) สาหรั บ
การมีปฏิสัมพันธ์ในเกม
ด้านเนื้ อหา: เกมที่พฒั นาขึ้นมีด่านให้เล่นทั้งหมดสามด่าน
โดยที่ผเู ้ ล่นสามารถเริ่ มต้นเกมที่ด่านใดก็ได้ รายละเอียดของแต่
ละด่านแสดงดังตารางที่ 1 แต่ละด่านมีความยากสามระดับ ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน โดยรายเอียดของความยากแต่ละระดับแสดง
ในตารางที่ 2 ผูเ้ ล่น สามารถเลื อกระดับความยากใดก่ อนก็ได้
ตามความต้องการ
ด้ า นสถาปั ต ยกรรม: ผู ้ใ ช้ ง านสามารถเล่ ม เกมได้ ผ่ า น
คอมพิ วเตอร์ บ นระบบปฏิ บัติ ก ารวิ น โดวส์ (Windows) และ
ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ (Android) เพื่ อความสะดวกใน
การใช้งาน
ด้านความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ : เนื่ องจากผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มที่ มี
ความเปราะบาง เกมจึ งมี ก ารเลื อ กใช้สี ต ามทฤษฎี สี ที่ ท าให้
ผูส้ ู งอายุไม่รู้สึกเครี ยดและไม่สบายใจ นอกจากนี้ การจับเวลา
ภายในเกมเป็ นการนับไปข้างหน้า เพื่อลดความกดดันเรื่ องการ
หมดเวลาในการเล่น เวลาที่ นับจะนับไปเรื่ อย ๆ จนกระทั่ง ผู ้
เล่นสามารถทาภารกิจในด่านนั้น ๆ สาเร็ จ และมีการเก็บสถิ ติ
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเล่ น เพื่ อ ให้ ผู ้เล่ น สามารถใช้ เพื่ อ ติ ด ตาม
พัฒ นาการการเล่ น ของตนเองได้ ซึ่ งเป็ นการเสริ มแรงใน
ทางบวกต่อผูเ้ ล่น
ตำรำงที่ 2: คาอธิบายระดับความยากของเกม

ง่าย
กลาง
ยาก

ง่าย
กลาง
ยาก
ง่าย
กลาง
ยาก

คำอธิบำย
ด่านตลาดสดสุขภาพ
มีสินค้าในคาสั่งซื้อจานวน 3 ชิ้น โดยจานวนครั้งของสินค้าแต่
ละชิ้นที่ตอ้ งหยิบจะถูกสุ่ม ไม่เกิน 5 ครั้ง
มีสินค้าในคาสั่งซื้อจานวน 4 ชิ้น โดยจานวนครั้งของสิ นค้าแต่
ละชิ้นที่ตอ้ งหยิบจะถูกสุ่ ม ไม่เกิน 10 ครั้ง
มีสินค้าในคาสั่งซื้อจานวน 5 ชิ้น โดยจานวนครั้งของสิ นค้าแต่
ละชิ้นที่ตอ้ งหยิบจะถูกสุ่ ม ไม่เกิน 15 ครั้ง
ด่านจับคู่รู้จา
มีจานวนไพ่ 16 ใบ ให้ผเู ้ ล่นจับคู่ไพ่ท้ งั หมด 8 คู่
มีจานวนไพ่ 24 ใบ ให้ผเู ้ ล่นจับคู่ไพ่ท้ งั หมด 12 คู่
มีจานวนไพ่ 32 ใบ ให้ผเู ้ ล่นจับคู่ไพ่ท้ งั หมด 16 คู่
ด่านคานวณชวนคิด
มีคาถามเกี่ยวกับการบวกจานวน 5 ข้อ
มีคาถามเกี่ยวกับการบวก 4 ข้อ การลบ 3 ข้อ
มีคาถามเกี่ยวกับการบวก 4 ข้อ การลบ 4 ข้อ การคูณ 2 ข้อ

3.2 กำรทดลองใช้ และกำรวัดควำมพึงพอใจ
เมื่ อเกมได้รับการพัฒนาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจในการใช้งานเกมที่พฒั นาขึ้น โดยวางแผนใน
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้สู ง อายุ จ ากบ้ านพัก ผู ้สู ง อายุ ค ามิ เลี ย น
จานวน 30 คน แบบสอบถามชุดดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งด้ ว ยค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index Of Item
Objective Congruence : IOC) จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ สามท่ าน ซึ่ งมี
คุ ณ วุฒิ ข้ นั ต่ าระดับ ปริ ญ ญาโท เนื้ อ หาของแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็ นสามด้านได้แก่ ด้านภาพรวมของ
เกม ด้านเนื้อหาของเกม และด้านความคล่องตัว
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4. ผลกำรดำเนินกำรวิจัย

เริ่ มต้น
แสดงคาสัง่ ซื้อและเริ่ ม
จับเวลาในการเล่น

เลือกระดับความยาก

เลือกสิ นค้า
ตามคาสัง่ ซื้อ

สิ นค้าถูกต้อง

แสดงเครื่ องหมายถูก
พร้อมเล่นเสี ยงตอบถูก

4.1 ผลกำรพัฒนำเกม
เมื่อผูใ้ ช้เปิ ดเกมจะพบกับหน้าจอเมนูดงั แสดงในภาพที่ 4 ซึ่ง
แสดงด่านทั้งสามแบบให้ผูใ้ ช้เลือกเล่น บริ เวณมุมบนซ้ายเป็ น
ปุ่ มที่ใช้เพื่อปิ ดโปรแกรม มุมบนขวาเป็ นปุ่ มที่ใช้เพื่อปิ ดเสี ยง

สิ นค้าไม่ถูกต้อง

แสดงสัญลักษณ์กากบาท
พร้อมเล่นเสี ยงตอบผิด

ไม่ใช่

จานวนครบถ้วน
ใช่

ใช่

มีคาสัง่ ซื้ออื่น
ไม่ใช่

สิ้นสุด

จัดเก็บและแสดงเวลาที่เล่น

ภำพที่ 1: กลไกการเล่นเกมในด่านตลาดสดสุขภาพ
ภำพที่ 4: หน้าจอแรก

เริ่ มต้น

แสดงไพ่ที่คว่าอยูแ่ ละ
เริ่ มจับเวลาในการเล่น

เลือกระดับความยาก

เมื่อผูใ้ ช้งานเลือกด่านตลาดสดสุ ขภาพ จะพบหน้าจอแสดง
วิธีการเล่นเกม ดังแสดงในภาพที่ 5 เมื่อกดปุ่ ม “เข้าใจแล้ว” จะ
แสดงหน้าจอในภาพที่ 6

เลือกไพ่สองใบ
ไพ่หงายและ
พบภาพเดียวกัน
ใช่

ไพ่คู่ที่ถูกต้องมีเครื่ องหมาย
ถูกขึ้นและหายไปจากกอง

ไพ่คู่น้ นั กลับไปคว่า
เหมือนตอนเริ่ มต้น

ไม่ใช่

ไม่มีไพ่เหลือแล้ว
ใช่

ไม่ใช่

จัดเก็บและแสดงเวลาที่เล่น

สิ้นสุด

ภำพที่ 2: กลไกการเล่นเกมในด่านจับคู่รู้จา
เริ่ มต้น

ภำพที่ 5: วิธีการเล่นด่านตลาดสดสุขภาพ

เลือกระดับความยาก
ลากคาตอบ
ไปวางในช่องว่าง

แสดงโจทย์เลข ตัวเลือกคาตอบ
และเริ่ มจับเวลาในการเล่น
คาตอบถูกต้อง ไม่ใช่

แสดงเครื่ องหมายถูก
พร้อมเล่นเสี ยงตอบถูก
ตอบถูกทุกข้อ
ใช่

ใช่

เล่นเสี ยงตอบผิด และนา
คาตอบกลับไปไว้ที่เดิม

ไม่ใช่

จัดเก็บและแสดงเวลาที่เล่น

สิ้นสุด

ภำพที่ 6: หน้าจอที่ใช้เล่นด่านตลาดสดสุขภาพ

ภำพที่ 3: กลไกการเล่นเกมในด่านคานวณชวนคิด
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จากภาพที่ 6 คาสั่งซื้ อแสดงที่ แถบด้านซ้ายของจอภาพ ซึ่ ง
ในภาพนี้ โจทย์คือ ให้ผูเ้ ล่นลากแครอทจากภาพผักและผลไม้
ทั้งหมดไปวางในตระกร้าสี ขาวจานวนสามครั้ง หากผูเ้ ล่นลาก
สิ นค้าผิดชนิดไปใส่ตะกร้า เกมจะแจ้งเตือนว่าตอบผิด เมื่อผูเ้ ล่น
ลากสิ น ค้าครบแล้ว เกมจะแสดงเวลาที่ ใ ช้ ดัง ภาพที่ 7 จาก
หน้าจอนี้ เวลาที่ใช้จะได้รับการบันทึกในระบบ หากผูใ้ ช้กดปุ่ ม
“ดูสถิติ” จะแสดงประวัติการเล่นด่านนั้น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 8
ภำพที่ 9: วิธีการเล่นด่านจับคู่รู้จา

ภำพที่ 7: หน้าจอแสดงเวลาที่ใช้
ภำพที่ 10: หน้าจอที่ใช้เล่นด่านจับคู่รู้จา

ภำพที่ 8: หน้าจอที่ใช้เล่นด่านจับคู่รู้จา
จากเมนู ในภาพที่ 4 เมื่ อผูใ้ ช้งานเลื อกด่านจับคู่รู้จา จะพบ
หน้าจอแสดงวิธีการเล่ น เกม ดังแสดงในภาพที่ 9 เมื่ อ กดปุ่ ม
“เข้าใจแล้ว” จะแสดงหน้าจอในภาพที่ 10 โดยในภาพนี้ มีไพ่
ทั้งหมด 16 ใบ มี ไพ่ 14 ใบที่ คว่ าหน้ าอยู่ และมี อี กสองใบที่
หงายหน้าซึ่ งหงายเพราะผ่านการคลิกหรื อทัชโดยผูเ้ ล่น หากไพ่
สองใบมีหน้าไพ่ที่เหมือนกัน จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 11 ซึ่ ง
แสดงสัญลักษณ์ถูกต้องบนไพ่ท้งั สองใบ จากนั้นไพ่สองใบนี้จะ
หายไปจากจอภาพ เกมจะดาเนินไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ไพ่ทุกใบ
ได้รับการจับคู่จนหมด เกมจะแสดงเวลาที่ ผูเ้ ล่นใช้ในการเล่น
เกมดังภาพที่ 7

ภำพที่ 11: หน้าจอที่ใช้เล่นด่านจับคู่รู้จาเมื่อจับคู่ได้ถูกต้อง
จากเมนู ในภาพที่ 4 เมื่ อผูใ้ ช้งานเลื อกด่านคานวณชวนคิด
จะพบหน้าจอวิธีการเล่น เกม ดังภาพที่ 12 เมื่ อกดปุ่ ม “เข้าใจ
แล้ว” จะแสดงหน้าจอในภาพที่ 13 ผูเ้ ล่นมีหน้าที่ลากคาตอบที่
อยู่วตั ถุทรงกลมสี น้ าเงินที่อยู่บริ เวณด้านขวาของจอภาพ ไปใส่
กรอบสี เหลี่ยมสี เขียวท้ายคาถามที่อยูบ่ ริ เวณกลางจอภาพ เกมจะ
แสดงผลตอบกลับ โดยขึ้ น อยู่กับ ค าตอบของผู ้ใช้ว่ าถู ก ต้อ ง
หรื อไม่ เมื่อผูเ้ ล่นตอบคาถามทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว เกมจะ
แสดงเวลาที่ใช้ดงั ภาพที่ 7
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4.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ งำน
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ยงั ได้ศึกษาความพึงพอใจจากผูเ้ ล่นเกม โดย
ผลการประเมินที่ได้แสดงในตารางที่ 3

5. สรุป
ด้ว ยเทคโนโลยี ก ารแพทย์ที่ ก้าวหน้ า ท าให้ ผู ้สู ง อายุ ใ น
ประเทศไทยมี การเสี ยชี วิตที่ ช้ากว่าแต่ก่อนมาก การมี อายุยิ่ง
มากขึ้นเป็ นปัจจัยที่สัมพันธ์กบั การเกิดภาวะสมองเสื่ อม เมื่อการ
ทางานของสมองเสื่ อมถอยลงทาให้เกิดปัญหาที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งเข้า
สู่ ภาวะพึ่งพิง ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาเกมที่ใช้เพื่อฝึ กการทางานของ
สมองที่ ใ ช้ เพิ่ ม ทั ก ษะให้ ผู ้เ ล่ น หลายด้ า น เช่ น ทั ก ษะการ
แก้ปัญหา ทักษะความจา ทักษะการตอบโต้ เป็ นต้น เกมนี้ จะ
ช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่ อมได้ เมื่อเกมได้รับ
การพัฒ นาเสร็ จ แล้ว จึ ง ได้น าไปทดลองใช้ง านกับ ผู ้สู ง อายุ
จานวน 30 คน ผลความพึงพอใจที่ได้แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานมี
ความพึงพอใจต่อเกมในระดับดีมาก

ภำพที่ 12: วิธีการเล่นด่านคานวณชวนคิด

ภำพที่ 13: หน้าจอที่ใช้เล่นด่านคานวณชวนคิด

เอกสำรอ้ำงอิง

ตำรำงที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย
ภำพรวมของเกม
1.การพัฒนาสื่อมีความคิดสร้างสรรค์
5.00
2 .ภาพและเสียงมีความเหมาะสม
4.73
3 .ช่วยเสริ มทักษะความจาให้ดีข้ นึ
4.56
4.สื่อประสานกับประสบการณ์ในชีวิตจริ ง 4.33
5.ข้อมูลแสดงที่จอภาพมีความชัดเจน
4.96
6.ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ 4.66
7.การออกแบบเข้าใจง่าย ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน 4.53
ด้ำนเนื้อหำของเกม
1.มีความถูกต้อง
5.00
2.มีการสรุ ปเนื้อหาในแต่ละเกมอย่าง
4.60
เหมาะสมเข้าใจง่าย
3.เนื้อหามีคุณค่าสาหรับผูใ้ ช้งาน
4.66
4.เนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง
4.66
ควำมคล่องตัวของเกม
1.ควบคุมได้ง่าย
5.00
2.มีความเสถียร
4.76
3.มีส่วนชี้แนะหรื อช่วยเหลือผูเ้ ล่น
4.80
4.73
ค่ำเฉลี่ยทั้งหมด

SD

ระดับ

0.00
0.44
0.50
0.66
0.18
0.49
0.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.00
0.56

ดีมาก
ดีมาก

0.54
0.49

ดีมาก
ดีมาก

0.00
0.43
0.40
0.37

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความสาเร็จในการนาระบบ
SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ ในกระบวนการผลิต
Analysis of factors affecting success in the SAP Module Production
Planning (PP) system in production
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บทคัดย่อ

research is impact on production. 1) Organization 2)

บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่ อ ความส าเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ ในกระบวนการผลิ ต โดยงานวิ จัย นี ้
ได้ ทาการศึ กษาผลกระทบ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านองค์ การ
2) ด้ านคุณภาพของระบบ 3) ด้ านผู้ใช้ งาน 4) ด้ านที่ปรึ กษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่ าง
คื อ ผู้ ใช้ งาน ระบ บ SAP Module Production Planning
(PP) ในบริ ษั ท บุ ญ รอดบริ วเวอรี่ จ ากั ด และในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลในเชิ งสถิติได้ ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิ ติ โดยการสร้ างเครื่ องมื อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ องมื อ การเก็บรวมรวมข้ อมูล โดยใช้ Factor Analysis
เทคนิ ค ของการวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบ ซึ่ งสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง
ส าร ว จ (Exploratory Factor Analysis) ก าร วิ เค ร าะ ห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis)
ซึ่ ง พบว่ าการทดสอบตามทฤษฎี มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ ที่ดี แสดงให้ เห็นว่ าโมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ อย่ างแท้ จริ ง
คาสาคัญ : ระบบบริ หารจัดการทรัพยากรองค์กร, โมดู ล,
การวิเคราะห์องค์ประกอบ

System quality 3) User 4) Consultant Data was
collected by using questionnaires with sample
groups which Users of the SAP Module Production
Planning (PP) system at Boon Rawd Brewery
Company Limited and in statistical analysis use
statistical software. By creating tools Tool quality
checking Data collection using Factor Analysis.
Techniques of component analysis are divided into 2
types, namely Exploratory Factor Analysis and
Confirmation

Element

Analysis.

(Confirmatory

Factor Analysis) found that the theoretical tests were
consistent with the empirical data in good criteria,
indicating that the model is truly consistent with the
data.
Keywords: ERP, Module, Factor Analysis

1. บทนา
สภาพแวดล้อ มในการดาเนิ น ธุ ร กิ จในปั จจุบัน มี การ
แข่ งขัน กัน อย่างสู ง จึ งหัน มาให้ค วามสนใจในการสร้าง
ความแตกต่ างและสามารถสร้ างคุณ ค่าให้ กับ สิ น ค้าและ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดต้นทุนในการผลิต ส่งผลให้องค์กรได้
มี การป รั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่ ม าก าร
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ดัง นั้น องค์ก รธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ จึ งได้น า
ระบบซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลขององค์กร ซึ่ งหนึ่ งในซอฟแวร์ สาเร็ จรู ป

Abstract
This article aims at learning to achieve the
factors of SAP Module Production Planning (PP) in
the production process. There are 4 aspects of

614

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ นามาใช้งานมากที่สุด คือ SAP-ERP
ซึ่ งบ ริ ษั ท SAP เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ERP ( Enterprise Resource
Planning ) เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมกระบวนการ
ท างานในทุ ก ๆ แผนกภายในองค์ ก รทั้ ง ระบบบั ญ ชี
การเงิ น การผลิ ต การขาย การบริ หารสิ นค้ า คงคลั ง
ทรั พ ยากรบุ คคล ฯลฯ มาท าให้ เกิ ด เป็ นระบบเชิ งปฏิ บัติ
ภายในองค์กร และเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง จึงทาให้ขอ้ มูลสอดประสานเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งองค์กร

NCCIT2020

มากกว่ า 1 ตัว เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารท างานเร็ ว ขึ้ น เป้ า หมาย
ระยะแรกของ SAP จะเน้ น ไปทางลู ก ค้าที่ เป็ นองค์ก ร
ขนาดใหญ่ (Enterprise Scale) แต่ปัจจุบนั ได้มีการขยายไป
ทางกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาด
เล็ ก (Small and Medium Enterprises: SMEs) [3] โมดู ล ที่
สาคัญของระบบ SAP มีดงั นี้
1. Financial accounting (FI)
2. Controlling (CO)
3. Fixed Assets Management (AM)
4. Sale & Distribution (SD)
5. Material Management (MM)
6. Production Planning (PP)
7. Quality Management (QM)
8. Plant Maintenance (PM)
9. Human Resource (HR)
10. Workflow (WF)
11. Industry Solutions (IS)
2.3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis)
2.3.1 การวิ เ คราะห์ เชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis) การวิเคราะห์ อ งค์ประกอบเชิ งสารวจจะใช้ใน
กรณี ที่ผูศ้ ึกษาไม่มีความรู ้ หรื อมี ความรู ้น้อยมากเกี่ยวกับ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้าง
ของตัว แปร และลดจ านวนตัว แปรที่ มี อ ยู่เดิ ม ให้ มี ก าร
รวมกันได้

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
ระบบบริ หารจัด การทรั พ ยากรองค์ ก ร (Enterprise
Resource Planning) หมายถึ ง การวางแผนเพื่ อ บริ หาร
จัดการในส่ วนของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้
บรรลุประโยชน์สูงสุ ด [1] โดยการบูรณาการ (Integrate)
ส่ ว นของฟั ง ก์ ชั่ น การท างานทั้ ง หมดที่ มี ใ นองค์ ก รไว้
ด้วยกันอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการจัดซื้ อ
ด้านการขาย ด้านบัญชีการเงิน และการบริ หารบุคคล ให้มี
ความสามารถที่จะเชื่อมโยงกันในลักษณะแบบ Real Time
ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ นการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทั้ งหมดนั้ น
นอกจากนี้ แ ล้วระบบ ERP ยังสามารถน าไปท าการปรั บ
รู ปแบบของการทางานในส่วนของระบบที่เป็ นพื้นฐานเดิม
เพื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของแต่ ล ะองค์ ก ร เพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและเกิดประโยชน์
สู งสุ ดระบบ ERP เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.2 ซอฟท์แวร์ สาเร็จรูป (SAP)
SAP เป็ นซอฟต์แ วร์ ท างด้านการวางแผนทรั พ ยากร
องค์กรที่ช่วยให้กระบวนการทางานมี การเชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรไปยังคู่คา้ รวมไปถึงในส่วนของลูกค้า โดยสามารถ
กาหนดค่าของข้อมูลให้ เข้ากับองค์กร เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์กร [2] ในระบบ SAP จะประกอบ
ไปด้ว ยหลายโมดู ล ที่ ท าหน้ าที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ท างาน
ร่ วมกันเป็ นหนึ่ งเดียวโดยผลิตภัณฑ์ SAP นั้นมีอยู่ 2 กลุ่ม
ได้แก่ SAPR/2 ที่ใช้กบั เมนเฟรมและ SAPR/3 ที่ใช้งานกับ
ระบบ client/server และสามารถติดตั้ง R/3Application ได้

ภาพที่ 1: Statistical Model of EFA
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2.3.2 การวิ เคราะห์ เชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor
Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้กรณี ที่
ผูศ้ ึ กษาทราบโครงสร้ างความสั ม พัน ธ์ข องตัวแปร หรื อ
คาดว่ าโครงสร้ างความสั ม พัน ธ์ ข องตัวแปรควรจะเป็ น
รู ปแบบใด หรื อคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กนั
มากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรื อคาดว่ามีตวั
แปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ควรจะอยูต่ ่างองค์ประกอบ
กัน หรื อกล่าวได้ว่า ผูศ้ ึกษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปร หรื อคาดไว้ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
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สรรตัวแปรที่ ส าคัญ และให้ ค านิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การ โดย
จัด ระบบความสั ม พัน ธ์ ข องตัวแปรหรื อ ปั จ จัย ส่ ง เสริ ม
ความส าเร็ จกับตัวแปร จากนั้นตรวจสอบความกลมกลื น
ของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม Amos
3.1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2
สร้างเครื่องมือการ
วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพ

1. ทบทวนวรรณกรรมจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ
2. กำหนดขอบเขตเนือ้ หา สร้าง
กรอบแนวคิด
3. สร้างโมเดลสมมติฐานการวิจัย
4. สร้างแบบสอบถาม
5. ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม
6. เก็บรวบรวมข้อมูล

โมเดล
สมมติฐานการ
วิจัย

แบบสอบถามการ
วิจัย

ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์
องค์ประกอบ

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำรวจ (EFA)

ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุ

ขั้นตอนที่ 4
วิเคราะห์
องค์ประกอบ

1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA)
2. วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของโมเดลทั้งหมด

ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
ปัจจัยเชิงยืนยัน

ขั้นตอนที่ 5
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปลายผล
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์

ภาพที่ 3: แสดงภาพรวมของงานวิจยั
3.2 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และได้ทาการกาหนด
ประเด็ น ที่ จ ะตั้งค าถามและร่ างข้อ ค าถามให้ ค รอบคลุ ม
ประเด็น เพื่ อ น าเสนอให้ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาพิ จารณา และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาแล้วนามาจัดทาแบบสอบถามฉบับร่ าง
ซึ่ งสามารถรวบรวมได้ 4 ด้าน มีขอ้ คาถามทั้งหมด 24 ข้อ
แล้ว น าไปหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถามโดยขอความ
คิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนามาคานวณหาค่า IOC ซึ่ ง
ข้อคาถามใช้ได้ท้งั หมดและนาไปหาค่าความเชื่อมัน่ โดยมี
การดาเนินงานดังนี้
3.3.1 การจัดทาแบบสอบถาม
3.2.2 การหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

แป รเป็ น อ ย่ า งไรแ ละ จะใช้ เ ท ค นิ ค การวิ เ ค ราะ ห์
องค์ ป ระกอ บ เชิ งยื น ยั น ม าต รวจส อ บ ห รื อ ยื น ยั น
ความสัมพันธ์ว่าเป็ นอย่างที่คาดไว้หรื อไม่
ภาพที่ 2: Confirmatory Factor Analysis

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้ นตอนการด าเนิ นการวิ จั ย เป็ นการน าเสนอวิ ธี
การศึ กษาโดยการศึ ก ษาวิ จัยนี้ มี ว ัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบ SAP
Module PP มาใช้งานการผลิ ต ให้ ได้ผลตามวัตถุประสงค์
หลักที่ กาหนด และสอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ดังกล่าว ของผูใ้ ช้งานที่อยู่บริ ษทั บุญรอด บริ วเวอรี่ จากัด
โดยการจัดทาปั ญหาพิเศษในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี การสั ม ภาษณ์ การใช้ ง านจริ ง และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องพร้ อมทั้งศึกษาตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์ โดยคัด
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การทดสอบคุ ณ ภาพในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ โดยได้
ดาเนินการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของข้อมูล
การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity)
โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ ี่ เชี่ ยวชาญทางด้านการใช้
ระบบ SAP ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น และนา
ผลการตรวจสอบที่ ได้ม าท าการปรั บ ปรุ งแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้ขอ้ คาถามที่มีความครอบคลุมเนื้อหา ความเข้าใจ
ในแต่ ล ะข้อ ค าถาม แล้วน าไปค านวณหาค่ าดัชนี ค วาม
สอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC)
3.3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA)
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) นั้น เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อ สารวจ
และระบุ อ งค์ ป ระกอบ ร่ วม (Common Factor) [4] ที่
สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ผล
ที่ได้จาก EFA สามารถลดจานวนตัวแปรสังเกตได้โดยการ
สร้ างตัวแปรใหม่ ในรู ป ขององค์ป ระกอบร่ วม มักใช้ใน
กรณี ที่ นักวิจัยยังไม่ มีท ฤษฎี สนับ สนุ น ที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบที่ ต้อ งการวัด กั บ
คะแนนที่ เป็ นผลจากการวัดตามตัวบ่งชี้ วิธีการวิเคราะห์
EFA มีข้นั ตอนการดาเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมเมทริ กซ์สหสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 2 การสกัดองค์ประกอบ
ขั้นตอนที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์และการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ขั้นตอนที่ 4 การหมุนแกนองค์ประกอบ
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน [5] เป็ นขั้นตอน
ในการตรวจสอบและยืนยัน ความสอดคล้องของผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจตามทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ สามารถแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันได้ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ขั้นตอนที่ 5 การปรับโมเดล

ภาพที่ 5: ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคคล ผลการศึกษา
พบว่าผูใ้ ช้งานระบบ SAP จานวน 307 คนส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 78.2 ช่วงส่ วนใหญ่อายุอยู่ในช่ วง
25-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44.6 ตาแหน่ งพนักงานส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับพนักงานฝ่ ายผลิตระดับปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อย
ละ 54.1 ช่วงประสบการณ์ส่วนใหญ่ คือ 1-3 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 43.6 ระดับ การศึ กษาส่ วนใหญ่ คื อ ระดับ การศึ กษา
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 41.7

ภาพที่ 4: ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
3.4 การวิเคราะห์ องประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
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2. ข้อ มู ล แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ
ความส าเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่ งประกอบด้วย
ด้านองค์กร ด้านคุณภาพของระบบ ด้านผูใ้ ช้งาน.และด้าน
ที่ปรึ กษา เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า 4 อันดับแรกที่มี
อิทธิ ผลต่อความสาเร็ จอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพ
ของระบบ รองลงมา คือ ด้านผูใ้ ช้งาน ด้านที่ปรึ กษา และ
ด้านองค์กร ตามล าดับ สรุ ปได้ดังนี้ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ ผลต่ อ
ความส าเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิ ต ด้านองค์กร (=
3.11, S.D. = .518) มี ค วามส าคัญ อยู่ในเกณฑ์ ร ะดับ ปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับแรกที่ปัจจัยที่มี
อิท ธิ ผ ลต่ อความส าเร็ จ อยู่ในระดับ มากที่ สุด คือ คาดว่ า
ระบบ SAP จะช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ทาให้มีความ
สะดวกรวดเร็ วมากขึ้น ปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อความสาเร็ จใน
การน าระบบ SAP Module Production Planning (PP) มา
ใช้ในกระบวนการผลิต ด้านผูใ้ ช้งาน (= 2.69, S.D. = .448)
มี ความสาคัญ อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิจารณารายข้อ
พบว่า อันดับแรกที่ปัจจัยที่มีอิทธิ ผลต่อความสาเร็ จอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ทักษะ ประสบการณ์และความชานาญ
ของพนักงานปั จจัยที่ มี อิท ธิ ผลต่อความสาเร็ จในการน า
ระบบ SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต ด้านที่ ป รึ กษา ( = 2.36, S.D.= .473) มี
ความส าคัญ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ
พบว่า อันดับแรกที่ปัจจัยที่มีอิทธิ ผลต่อความสาเร็ จอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ทักษะ ประสบการณ์และความชานาญ
ของพนักงานปั จจัยที่ มี อิ ท ธิ ผลต่อความสาเร็ จในการน า
ระบบ คือ ไม่มีอุ ปสรรคในการสื่ อสารที่ เกี่ ยวกับ การให้
ข้ อ มู ลการใช้ ง าน ระบ บ SAPปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ
ความส าเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิ ต ด้านองค์กร (=
2.29, S.D. = .328) มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิ จารณารายข้อพบว่า อัน ดับ แรกที่ ปั จจัย ที่ มีอิ ท ธิ ผลต่ อ
ความสาเร็ จอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผูบ้ ริ หารเล็งเห็ นถึ ง
ความสาคัญ เข้าใจถึ งการใช้งานระบบ SAP ว่าก่ อให้เกิ ด
การบริ หารงานที่ดี
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4.2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อความสาเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ทดสอบ
ความสอดคล้ อ งของโมเดลตามทฤษฎี กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจัก ษ์ ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ าง ซึ่ ง
ผลการวิจยั เพื่ อหาความเกี่ ยวข้องของตัวแปรก่ อ นที่ จะมี
การสร้างโมเดลการวัด
ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ระหว่าง
ตัวแปรในองค์ประกอบในแต่ละด้านสอดคล้องกัน 4 ด้าน
โดยพบว่าผลการดาเนิ นการวิจัย พบว่า ด้านองค์กร เมื่ อ
พิ จ ารณาจาก RMR = .0355, CMIN/DF = 1.567, GFI =
.981, AGFI = .960, NFI = .951, CFI = .981, RMSEA =
.043 การทดสอบโมเดลตามทฤษฎี มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้านคุณภาพของระบบ
RMR = .0154, CMIN/DF = 1.664, GFI = .991, AGFI =
.962, NFI = .991, CFI = .996, RMSEA = .047 ก า ร
ทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจัก ษ์ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ด้ านผู ้ใ ช้ ง าน RMR = .0100,
CMIN/DF = .310, GFI = .998, AGFI = .993, NFI = .998,
CFI = 1.000, RMSEA = .000 การทดสอบโมเดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดี ด้านที่ปรึ กษา RMR = .0182, CMIN/DF = 1.798, GFI
= .993, AGFI = .965, NFI = .991, CFI = .996, RMSEA =
.051 การทดสอบโมเดลตามทฤษฎี มีความสอดคล้องกับ
ข้อมู ลเชิ งประจักษ์อ ยู่ในเกณฑ์ที่ ดี และผลการวิเคราะห์
ปั จ จัยทั้ง 4 ด้าน RMR = .054, CMIN/DF = 1.817, GFI =
.898, AGFI = .865, NFI = .884, CFI = .944, RMSEA =
.05 การทดสอบโมเดลตามทฤษฎี มี ค วามสอดคล้อ งกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงให้เห็นว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริ ง

5. สรุปผล
สรุ ปผลได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนา
ระบบ SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิต โดยวิธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบ จาก
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การวิเคราะห์ได้ท้ งั หมด 4 ด้านดังนี้ ด้านองค์กร ปัจจัยด้าน
องค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบ SAP
Module Production Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต มี น้ าหนั ก ความส าคัญ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 30.93 ด้า น
คุณภาพของระบบ ปั จจัยด้านคุณภาพของระบบมี อิทธิ พล
ต่อความสาเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ ใ น กระบวน การผลิ ต มี น้ าห นั ก
ความสาคัญเท่ากับร้อยละ 26.32 ด้านผูใ้ ช้งาน ปั จจัยด้าน
ผูใ้ ช้ง านมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบ SAP
Module Production Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต มี น้ า หนัก ความส าคัญ เท่ ากับ ร้ อ ยละ 26.21 ด้านที่
ปรึ กษา ปัจจัยด้านที่ปรึ กษามีอิทธิพลต่อความสาเร็ จในการ
นาระบบ SAP Module Production Planning (PP) มาใช้ใน
กระบวนการผลิ ต มี น้ า หนั ก ความส าคัญ เท่ ากับ ร้ อ ยละ
22.44 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 ด้านเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความส าเร็ จในการน าระบบ SAP Module Production
Planning (PP) มาใช้ในกระบวนการผลิตเป็ นอย่างดี สรุ ป
ได้ว่า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสาเร็ จ ในการน าระบบ
SAP มาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้ง 4 ด้านนี้ เป็ นส่วนหนึ่ง
เท่านั้น ยังมี ปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายหลายประการ ที่ เป็ น
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบ SAP
Module Production Planning (PP)
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ภาพที่ 6: โมเดลผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลการวัด
องค์ประกอบตามทฤษฎีกบั โมเดลของข้อมูลเชิงประจักษ์
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบ SAP
Module Production Planning (PP) ตามสมมติฐาน
H0 : μ = 0
H1 : μ ≠ 0
และพบว่ า ค่ า P-Value มี ค่ า มากกว่ า .05 แสดงว่ า
ยอมรับ H0 นั่นหมายความว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
ระดับนัยสาคัญที่ .05

เอกสารอ้างอิง
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ราชภัฏเชียงใหม่, 2558
วงเดือน สุ ขรื่ น “ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบ
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ โมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่ วน
บุคคลของกลุ่มเจเนอเรชันวาย
Factors influencing the behavioral intention to use mobile personal
financial planning application in generation Y
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บทคัดย่อ

mobile personal financial planning application in

การวิจัยเชิ งปริ มาณนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิ ทธิ พลต่ อพฤติ กรรมความตั้งใจใช้ โมบายแอปพลิ เคชั น
วางแผนการเงิ น ส่ วนบุ ค คล สอดคล้ อ งกั บ ผลส ารวจ
พฤติ กรรมการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลของกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ มีการวางแผนด้ วยตัวเองเป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึง ค้ นหา
แอปพลิ เ คชั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการวางแผนและจั ด
การเงิ น ต่ างๆ โดยเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ วิจั ย เป็ นแบบสอบถาม
ออนไลน์ และกาหนดกลุ่มตัวอย่ างคื อ กลุ่มเจเนอเรชันวาย
ในเขตกรุ งเทพมหานครและไม่ เคยใช้ โมบายแอปพลิเคชัน
วางแผนการเงิน จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่ า ภาพรวม
ของปั จ จั ยที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมความตั้ง ใจใช้ อยู่ใน
ระดั บ เห็ น ด้ วยมาก โดยที่ ปั จ จั ย ความกัง วลทางการเงิ น
ความคาดหวังในความพยายาม และการรั บรู้ ความเสี่ ยง มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมความตั้ ง ใจใช้ ผ่ านทั ศ นคติ ที่ มีต่อ
โมบายแอปพลิ เคชั นวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลอย่ างมี
นัยสาคัญ ซึ่ งผลที่ได้ นีส้ ามารถนาไปวิเคราะห์ ปัจจัยสาคัญ
และแนวทางในการพัฒนาแอปพลิ เคชั นบนสมาร์ ทโฟน
ครอบคลุมการใช้ งานที่จาเป็ นเพื่อตอบสนองความต้ องการ
กลุ่มเป้าหมาย
คาสาคัญ: โมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เจเนอเรชันวาย พฤติกรรมความตั้งใจใช้ ความกังวลทาง
การเงิน

generation Y; (2) to find the effective application for

Abstract
The objectives of this study were: (1) to identify the
factors influencing the behavioral intention to use

financial planning and management. The target
sample and population were focused on Generation Y
who live in Bangkok, Thailand. Total samples
consisted of 400 individuals, who never used the
financial planning mobile app, were randomly
selected. Results indicates that the level of overall
opinion that is very agreeable. The behavioral
intention to use mobile personal financial planning
application in generation Y is influenced by three
major factors: (1) finance anxiety (2) effort
expectancy and, (3) perceived risk. These results
could be used as a guideline for mobile application
development in order to meet target customer’s
requirements.
Keywords: Mobile Personal Financial Planning
Apps, Generation Y, Behavioral Intention
to Use, Finance Anxiety.

1. บทนา
การวางแผนการเงิ น ถื อ เป็ นความท้า ทายอย่ า งหนึ่ ง
เนื่องมาจากการคานวณที่ซับซ้อน เข้าใจยาก หากมีความรู ้
ทางการเงินที่ไม่เพียงพอ รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายบน
พื้นฐานความสะดวกของการบริ การช่องทางซื้ อขายหรื อ
การทาธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ล้วนตอบสนองความต้องการ
และกระตุน้ พฤติกรรมใช้จ่าย ทาให้หลายครั้งการวางแผน
ทางด้านการเงิ นไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ปี
2019 เว็บไซต์การตลาด Marketeer ได้เผยแพร่ ผลวิจยั ของ
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แมนพาวเวอร์ กรุ๊ ป ประเทศไทย เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
เงินและการออมเงินของกลุ่มคนรุ่ นใหม่ยคุ 4.0 ชี้ให้เห็นว่า
คนรุ่ นใหม่ยงั มีการจัดทาแผนการออมเงินและการลงทุน
ด้ว ยตนเองมากที่ สุ ด ถึ ง 76 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ งมากกว่ า การ
วางแผนผ่านที่ปรึ กษาด้านการวางแผนการเงิน ขององค์กร
ต่างๆ เช่ น ธนาคารหรื อบริ ษทั ประกันภัย 19 เปอร์ เซ็นต์
และไม่มีการวางแผน อยู่ที่ 15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ สิ่ งที่
น่าสนใจจากผลการศึกษานี้ คือ สัดส่ วนเงินออมต่อรายได้
โดยเฉลี่ ยในแต่ละเดื อนนั้นไม่ได้กาหนดแน่ นอนขึ้นอยู่
ยอดที่เหลือจากการใช้จ่าย สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม เจเนอเร
ชัน วาย ยัง ขาดแบบแผนและวิ นัย การออมเงิ นอย่างเป็ น
ระบบ สอดคล้องการวิจยั เชิงลึกพบว่ากลุ่มคนรุ่ นใหม่กาลัง
ค้น หาแอปพลิ เ คชั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการวางแผน
การเงินรวมถึงติดตาม ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มการออม
เพื่อลดปัญหาการจัดการเงินส่วนบุคคลต่างๆ
ด้วยเหตุน้ ี ทางผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้โมบายแอปพลิ เคชัน
วางแผนการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม เจเนอเรชั น วาย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารยอมรั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี
(UTAUT) ร่ วมกับปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงและความ
กังวลทางการเงิ น เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยอิทธิ พลที่ สาคัญ
นาไปสู่ การเสนอแนวทางพัฒนาและออกแบบแอปพลิเค
ชันจูงใจให้กลุ่มเจเนอเรชันวายยอมรับใช้สาหรับวางแผน
การเงินส่ วนบุคคลบนสมาร์ ทโฟนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ซึ่ งจะนาไปสู่ ความเป็ นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานพฤติ กรรมทาง
การเงิ น ที่ เ หมาะสมต่ อ การด ารงชี วิ ต (Financial wellbeing)

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิ ด การวางแผนทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คล
(Personal financial planning concept)

รั ช นี ก ร วงศ์จัน ทร์ [1] ได้ใ ห้ ค านิ ย าม การวางแผน
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล เป็ นกระบวนการโดยรวมในการ
ออกแบบแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการเงินภายใต้
เงื่อนไขเฉพาะแต่ละบุคคล การนาไปปฏิบตั ิและทบทวน
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินที่ตอ้ งการได้ แนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้เตรี ยมความ
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พร้ อ มและน าไปสู่ ชี วิ ต ที่ มี ค วามมั่น คงทางการเงิ น ของ
บุคคลและครอบครัว
กลุ่มเจเนอเรชันวายจัดอยู่ในช่วงเริ่ มทางาน หรื อช่วง
สะสมความมั่งคัง่ ซึ่ งเป็ นช่ วงอายุที่บุคคลมี รายได้ยงั ไม่
ม ากนั ก แ ต่ จะเ พิ่ ม ขึ้ นเรื่ อย ๆ ต าม ร ะ ย ะเ วล าและ
ประสบการณ์การทางาน ส่ วนรายจ่ายของกลุ่มบุคคลช่ วง
อายุน้ ี มีค่อนข้างมาก เนื่ องจากส่ วนใหญ่มีรูปแบบการใช้
ชีวิตที่ทนั สมัย มีการใช้จ่ายบริ โภคเพื่อค้นหาประสบการณ์
ใหม่ๆ การศึกษาต่อ หรื อเริ่ มสร้างครอบครัวจึงต้องมีการ
ใช้จ่ายสาหรับเลี้ยงดูบุตรและคู่สมรสเพิ่มเติม ดังนั้นจะต้อง
มีการวางแผนการเงินในหลายเรื่ องในช่วงอายุน้ ี [2]
2.2 แอปพลิ เ คชั น การเงิ น ส่ วนบุ ค คล (Personal
finance application)

แอปพลิเคชันสาหรับจัดการข้อมูลทางการเงินเพื่อช่วย
กาหนดเป้ าหมายทางการเงิน บริ หารจัดการงบประมาณ
และค่ าใช้จ่ ายประจ าวัน ส่ วนบุ ค คล รวมถึ ง โอกาสที่ จ ะ
สามารถควบคุ ม การใช้ จ่ า ยอย่ า งสมดุ ล และเหมาะสม
ในขณะบางคนช่วยในการเริ่ มต้นวางแผนการออมเงินหรื อ
สารองเงินเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต [3]
โดย Bankrate.com ได้แ บ่ ง ประเภทแอปการเงิ น ส่ ว น
บุ ค คลไว้ 4 ประเภท ดั ง นี้ 1) แอปพลิ เ คชั น ติ ด ตาม
งบประมาณ (Budget tracking apps) สามารถบั น ทึ ก
ค่าใช้จ่ายเพื่อติ ดตามยอดเงิ นบัญชี ธนาคารและวางแผน
งบประมาณตามกลุ่มรายรับ-รายจ่ายต่างๆ 2) แอปพลิเคชัน
ผูช้ ่วยทางการเงิน (Financial assistant apps) ช่วยรวบรวม
จัดเก็บ และข้อมูลรายงานจากหลากหลายบัญชี ออมเงิ น
และการลงทุนไว้ในที่เดียวเพื่อติดตามประสิ ทธิ ภาพของ
การจัดการสิ นทรัพย์ส่วนบุคคล 3) แอปพลิเคชันคานวณ
สิ น เชื่ อ หรื อ เงิ นกู้ (Loan calculator apps) ช่ วยประมาณ
การจ่ายเทียบกับยอดสิ นเชื่ อหรื อเงิ นกู้ในปั จจุบนั รวมถึง
ติดตามระยะเวลาการชาระสิ นเชื่อทั้งหมดหรื อกูเ้ พิ่มเติม 4)
แอปพลิเคชันจัดการค่าใช้จ่ายและเงินออม (Spending and
saving apps) ช่ ว ยให้ ผู ใ้ ช้สามารถจ าลองเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์สมมุติต่างๆ เพื่อค้นหาทางเลือกในการจัดการ
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คลในการใช้จ่ า ยและสะสมเงิ น ออมที่
เหมาะสม
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2.3 ทฤษฎีรวมของการยอมรั บและการใช้ เทคโนโลยี
(UTAUT)
Venkatesh, Morris [4] ได้เสนอทฤษฎีที่สร้างขึ้นจาก
งานวิจยั ต่างๆที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี โดย
ถูกพัฒนาจากการศึกษาองค์กรที่กาลังใช้เทคโนโลยีใหม่ 4
องค์กรแตกต่างกันเป็ นการหลอมรวมทฤษฎี การยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน 8 ทฤษฎี เพื่อใช้ศึกษา
พฤติ กรรมการใช้ที่ ไ ด้รั บ แรงขับ เคลื่ อ นจากความตั้งใจ
แสดงพฤติ กรรม จนเป็ นทฤษฎี รวมของการยอมรั บและ
การใช้เทคโนโลยี ซี่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ความ
คาดหวัง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance expectancy)
น ามาใช้วดั ระดับ ประสิ ทธิ ภาพการท างาน ประโยชน์ที่
ได้รั บ และผลผลิ ต 2) ความคาดหวัง ในความพยายาม
(Effort expectancy) นามาใช้วดั ระดับความง่ายต่อการใช้
งาน และการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะใช้ง าน 3) อิ ท ธิ พ ลของสั ง คม
(Social influence) นามาใช้วดั ระดับความสาคัญอิทธิ พล
จากบุคคลรอบข้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทของผูใ้ ช้ เช่น
ครอบครั ว และเพื่ อ น เป็ นต้น ส่ วน 4) สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (Facilitating conditions) นามาใช้
วัดระดับด้านความพร้อมของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และความเข้ากันได้กนั ของระบบ
กับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่ งเชื่อว่ามีส่วนช่วยในการใช้ระบบของ
ผูใ้ ช้
Wu [5] ได้ ท าการศึ ก ษา พบว่ า ความคาดหวัง ใน
ประสิ ทธิ ภาพความ คาดหวังในความพยายาม มี อิทธิ พล
เชิ ง บวกต่ อ การใช้แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทัล ทางการเงิ น ส่ ว น
บุคคลในชนบทของประเทศจีน ในขณะที่ผลวิจยั ปัจจัยใน
การตั้งใจใช้โมบายแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานประจาวัน
พิสูจน์ได้ว่า ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ และ ความ
คาดหวังในความพยายาม ส่ งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ใช้อย่างมีนยั สาคัญ [6, 7]
2.4 ทฤษฎี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรั บรู้ ความเสี่ ยง
(Perceived risk)

การรับรู ้ความเสี่ ยงมักจะเป็ นความไม่แน่นอนที่ สาคัญ
พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การและถูกนาไปใช้ในการค้นคว้าวิจัย
เป็ นจานวนมาก Veríssimo [8] พบว่าการรับรู ้ความเสี่ ยง
ในระดับสู งจะส่งผลต่อการไม่ใช้โมบายแบงกิ้ง กล่าวสรุ ป
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ได้ว่าเป็ นการรับรู ้ความไม่แน่นอนในด้านความปลอดภัย
การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวและความไม่ชัดเจนครบถ้วน
ของผูใ้ ช้ได้รับ ทาให้เกิดผลกระทบทางลบนาไปสู่ การไม่
ใช้แอปพลิเคชันวางแผนการเงินที่ได้รับรู ้ความเสี่ ยง
2.5 ทฤษฎีแนวคิดความกังวลทางการเงิน (Finance
anxiety)

ความกังวลทางการเงิน คือ ความลาบากและทัศนคติไม่
ดีที่มีต่อการมีส่วนร่ วมกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพ [9] จากศึ กษาทดลองทางคลิ นิ กเกี่ ย วกับ
ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ พฤติ ก รรมการตั้ งใจวางแผน
( Planning intention) พบว่ า ความกั ง วลทางการเงิ น
ระดับสู งจะนาไปสู่รูปแบบของการทาอะไรด้วยตนเองโดย
ไม่มีการบังคับ (Self-imposed helplessness) ในบ่อยครั้ง
รวมทั้ง การขอความช่ ว ยเหลื อ จากที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
(Financial advisor) น้อยกว่าผูท้ ี่ความกังวลทางการเงินต่า
กว่า [10] ด้วยเหตุน้ ีทางผูว้ ิจยั มีความสนใจในการนาปัจจัย
ดังกล่าวมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแสดงอิทธิ พลต่อพฤติ กรรม
ความตั้งใจใช้โมบายแอปพลิ เคชันวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคล
2.6 ความสั มพันธ์ ระหว่ างทัศนคติผู้ใช้ และพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้
ทัศ นคติ คื อ แนวโน้ม ทางจิ ตวิ ทยาที่ แสดงออกหรื อ
กระทาในหนทางที่ ตัดสิ นใจด้วยการประเมิ นหรื อความ
เชื่อส่ วนบุคคลว่าชอบหรื อไม่ชอบ การศึกษาส่ วนใหญ่บน
โมเดลการยอมรั บ เทคโนโลยี TAM และ UTAUT ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับการยอมรั บเทคโนโลยีหรื อบริ การใหม่ได้มี
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการ
ตั้งใจใช้อย่างมีนยั สาคัญ Wu, Kang [11] ได้ทาการศึกษา
ปั จจัยที่ ทาให้มีการซื้ อแอปพลิ เคชัน บนสมาร์ ทโฟนพบ
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งระหว่างทัศนคติ ที่มีต่อแอปพลิเค
ชันบนสมาร์ทโฟนที่มีค่าใช้จ่าย (Paid Apps) กับการตั้งใจ
ซื้อแอปพลิเคชันประเภทดังกล่าว
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนศึ ก ษาวรรณกรรมและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง พบว่าแนวคิดจากทฤษฎีรวมของการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยี (UTAUT) สามารถใช้แสดงพฤติกรรม
ความตั้ง ใจใช้ร ะดับ บุ ค คลได้ดี กว่ า นอกจากนี้ ยัง ได้น า
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ปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง และ ความกังวลทางการเงิน
ซึ่งระบุว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้และการตั้งใจ
วางแผนมาศึกษาร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ
(PE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผ่านทัศนคติที่มี
ต่อโมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 2 (H2) : ความคาดหวังในความพยายาม
(EE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผ่านทัศนคติที่มี
ต่อโมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 3 (H3) : อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผา่ นทัศนคติที่มีต่อโมบายแอป
พลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 4 (H4) : สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกใน
การใช้งาน (FC) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผ่าน
ทัศนคติที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชันวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคล
สมมติ ฐ านที่ 5 (H5) : การรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย ง ( PR) มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผ่านทัศนคติที่มีต่อโม
บายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 6 (H6) : ความกังวลทางการเงิน ( FA) มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ผ่านทัศนคติที่มีต่อโม
บายแอปพลิเคชันวางแผนการเงินส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 7 (H7) : ทัศนคติที่มีต่อโมบายแอปพลิเค
ชั น วางแผนการเงิ น ส่ วนบุ ค คล ( AT) มี อิ ท ธิ พลต่ อ
พฤติ ก รรมความตั้ง ใจใช้โ มบายแอปพลิ เ คชัน วางแผน
การเงินส่วนบุคคล

3. วิธีการดาเนินงาน
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ศึก ษาในครั้ งนี้ คือ กลุ่ ม เจเนอเรชัน ที่ เกิ ด
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 ภูมิลาเนาหรื ออาศัยในเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นประชากรที่ไม่ทราบจานวน
ที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้คานวณจากสู ตรของ
W.G. Cochran กาหนดระดับความเชื่ อมัน
่ 95% สัดส่ วน
ของความคาดเคลื่ อนที่เกิ ดขึ้นได้ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นจ านวน 385 คน โดยผู ้วิ จัย ได้เ ผื่ อ การสู ญ เสี ย ของ
แบบสอบถาม 4% เท่ ากับ 15 คน ดัง นั้น กลุ่ ม ตัว อย่า งมี
จานวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความ
สะดวก (Convenience sampling)
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ แ บบสอบถาม ( Questionnaire) ผ่ า น Google Form
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่างจากแหล่งปฐมภูมิ ( Primary
data) ท าการทดสอบคุ ณภาพแบบสอบถามโดยผ่า นการ
ประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่านแล้ว รวมถึงทดสอบความ
เหมาะสมเบื้ อ งต้น ( Pilot Test) กับ กลุ่ ม ตัวอย่าง 30 คน
วิ เ คราะห์ ค่า สั มประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าครอนแบค (Cronbach’s
alpha) ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของค าถามแต่ ล ะประเด็น อยู่
ระหว่าง 0.826 - 0.964
3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจัยทาการกระจายแบบสอบถามช่ องทางออนไลน์
และรวบรวมผลนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ กาหนดไว้
สาหรับวิจยั ค่าสถิติสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
การศึ กษาครั้ งนี้ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา
(Descriptive statistics) เพื่อบรรยายจากข้อมูลด้านประชา
กรศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง โดยใช้ วิ ธี ทางสถิ ติ ดั ง นี้ ตารางความถี่
(Frequency table) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่ วนค่าเฉลี่ ย
( Mean) และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( Standard
deviation) ใช้อธิ บายข้อมูลเบื้องต้นของปั จจัยทัศนคติที่มี
ต่ อ โมบายแอปพลิ เ คชัน วางแผนการเงิ น และปั จ จัย ที่ มี
อิ ท ธิ พลต่ อ พฤติ ก รรมการตั้ งใจใช้ 2) การทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ เส้นทาง (Path analysis) เพื่อ
หาอิทธิพลหรื อสาเหตุของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามทั้ง
623

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

อิ ท ธิ พ ลทางตรง ( Direct effect) และอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม
(Indirect effect) ของปั จ จัยโดยอาศัยโปรแกรม AMOS
เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าเป็ นเพศชาย ร้อย
ละ 53 และเพศหญิง ร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเจเนอเร
ชันวายที่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.5
สถานภาพส่ วนใหญ่โสด ร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ สมรส
คิดเป็ นร้อยละ 41.5 และระดับการศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่
จบระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 65.5 ประกอบอาชี พ
เป็ นพนักงานบริ ษ ัท เอกชนถึ ง ร้ อ ยละ 60 รองลงมาเป็ น
ข้ า ร า ช ก า ร /รั ฐ วิ ส า ห กิ จ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 20.5 มี
ประสบการณ์ ก ารท างานทั้ง หมด 6 – 10 ปี ร้ อ ยละ 42
รองลงมาคื อ 1 – 5 ปี ที่ ร้ อ ยละ 30 และร้ อ ยละ 23 มี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี รายได้ส่วนบุคคล
ส่ วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,001 – 45,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 64 จากทั้งหมด อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มี พฤติ กรรมวางแผนการเงินอยู่แล้วถึ ง 89% โดยความถี่
มากที่ สุดเรี ยงจาก ประจาเดือน ประจาสัปดาห์ ประจาปี
และประจาวัน ตามลาดับ ในขณะที่ ร้อยละ 11 ไม่มีการ
วางแผนการเงิน
4.2 ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก (𝑥̅ = 3.68) โดยพิจารณาเป็ นรายปัจจัยในระดับ
เห็นด้วยมาก ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (𝑥̅ =
3.81) ความคาดหวังในความพยายาม (𝑥̅ = 3.83) สิ่ งอานวย
ความสะดวกในการใช้งาน (𝑥̅ = 3.71) การรับรู ้ความเสี่ ยง
(𝑥̅ = 3.80) ทัศนคติที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชันวางแผน
การเงิน (𝑥̅ = 3.74) และพฤติกรรมการตั้งใจใช้ (𝑥̅ = 3.68)
ในขณะที่ระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม
(𝑥̅ = 3.31) และ ความกังวลทางการเงิน (𝑥̅ = 3.46)
4.3 ผลทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดงานของงานวิจยั มาสร้างเป็ นโมเดล
ในโปรแกรม AMOS และทาการปรับแต่งโมเดลตามดัชนี
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ปรั บ เปลี่ ย น (Modification index: MI) ที่ เ หมาะสม
เพื่ อ ให้ โมเดลที่ ส ร้ างขึ้นมี ความสอดคล้อ งกับข้อ มูลเชิ ง
ประจักษ์ (Model fit) แล้วทาการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิ พลของตัวแปรหนึ่งว่ามีอิทธิ พลต่อ
อีกตัวแปรหรื อไม่ ตามที่แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ก าหนดระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐาน
ซึ่งผลวิเคราะห์อิทธิพลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล
ตัว
อิทธิ
แปร
พล PE
ผล
ทาง
ตรง
ทาง
ตรง
IU
ทางอ้
อม

AT

ตัวแปรเหตุ
EE

SI

FC

PR

0.072

0.842*

-0.152

-

-

-

-

-

-

0.964
***

0.07

0.812*

-0.147

0.277

-0.565*

0.6***

-

0.287 -0.586*

FA

BI

0.622***

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001

เมื่อพิจารณาผลทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 1 พบว่า
ตัวแปรความคาดหวังในความพยายาม การรับรู ้ความเสี่ ยง
ความกัง วลทางการเงิ น และทัศ นคติ ที่มี ต่ อ โมบายแอป
พลิ เ คชั น วางแผนการเงิ น ส่ วนบุ ค คล มี อิ ท ธิ พลต่ อ
พฤติ ก รรมความตั้ง ใจใช้โ มบายแอปพลิ เ คชัน วางแผน
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01,
0.046 และ 0.000, 0.000 ตามลาดับ เป็ นไปตามสมมติฐาน
หรื อยอมรับสมมติฐานในงานวิจยั ในขณะที่ตวั แปรความ
คาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ อิทธิ พลทางสังคม และสภาพสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมี
ค่ าความน่ าจะเป็ น หรื อ Sig. (2- tailed) ที่ ร ะดับ 0.752 ,
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0.157 และ 0.399 ตามล าดับ

ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ

[4]

2003: p. 425-478.
[5]

5. สรุป
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติ ก รรมความตั้ง ใจใช้โ มบายแอปพลิ เ คชัน วางแผน
การเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม เจเนอเรชั น วายในเขต
กรุ ง เทพมหานคร เป็ นงานวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณประยุก ต์ใ ช้
ทฤษฎี ร วมของการยอมรั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี
( UTAUT) และเพิ่ ม ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งและ
ความกังวลทางการเงิน นามาสร้างกรอบแนวความคิด ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างและผ่านการประเมินคุณภาพเครื่ องมือตามเกณฑ์
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าปั จจัยทางด้านทัศนคติที่มี
ต่อแอปพลิ เคชันวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคล ความกังวล
ทางการเงิน ความคาดหวังในความพยายาม และการรับรู ้
ความเสี่ ย ง เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญ มาก
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ด้ ว ยตนเอง มี ก ารน าเสนอข่ า วสารและความรู ้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการความกังวลทางการเงิน
ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมี การกาหนด
ข้อตกลงหรื อนโยบายการใช้งานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัว ของผูใ้ ช้
อีกทั้งเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน
การศึ กษาต่ อ ยอดต่อ ไปควรเลื อ กศึ กษากลุ่ม ตัวอย่าง
อื่นๆ เพื่อการศึกษาเปรี ยบเทียบ หรื อศึกษาเชิงทดลองเพื่อ
ทดสอบคุณลักษณะแอปพลิเคชันและรู ปแบบการใช้งานที่
เหมาะสมแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความตั้งใจซื้อสินค้าในช่ วงแฟลชเซล
Factors for influence online purchasing decision behavior
during the flash sales.
ธัญญธร ตากรวด (Thanyathron Takruad)1 และปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam)2
ภาควิชาบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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thanyathron.tak@stu.nida.ac.th, 2Pramote@nida.ac.th

บทคัดย่อ

Inference Statistics. Results show that the intention of
consumer products during the flash sale of opinion is
also very agreed. The purchase intention during
flash sale is influenced by: (1) perceived price that
influences purchase intention through quality
perception. (2) brand ambassadors that influences
purchase intentions through the awareness of
product quality. (3) the brand image that influences
the intent of the purchase through the awareness of
product quality. (4) the perceived value that
influences the intention of the consumers to buy
products during flash sale. The study's result will
help sellers boost their sales on e-marketplace
platforms and find the effective ways to improve their
sales performance and can be further for developing
a marketing strategy for meeting customers' needs
more effectively.

การงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิท ธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ น ค้าในช่ วงแฟลชเซลผ่าน
ทางอี ม าร์ เก็ ต เพลส งานวิ จัย นี้ เป็ น งานวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าในช่วงแฟลชเซลผ่านทาง
อี ม าร์ เก็ ต เพลส จ านวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล คื อ สถิ ติ เชิ งพรรณา และท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความตั้งใจในการซื้ อ สิ น ค้า ในช่ ว ง
แฟลชเซลมีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ที่เห็นด้วยมาก และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจการซื้ อสิ นค้าในช่วงแฟลช
เซล ได้แก่ การรับรู ้ราคาอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อผ่านการ
รับรู ้ ถึงคุณภาพ ทูตตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อ
ผ่านการรับรู ้ถึงคุณภาพของสิ นค้า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ผ่ า นการรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพของ
สิ นค้า และการรับรู ้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซล ผลของการศึกษาจะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจการขายสิ นค้าผ่านทางอีมาร์ เก็ ต
เพลส สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุ งหรื อ
พัฒนาธุรกิจต่อไปได้
คาสาคัญ : ความตั้งใจซื้อ, แฟลชเซล, อีมาร์เก็ตเพลส

Keywords: Purchase Intention, Flash sale,
e-Marketplace

1. บทนา
ในปั จ จุบัน นี้ ได้มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้าของ
ผูบ้ ริ โภคได้เปลี่ ยนไป จากเดิ มที่ผูบ้ ริ โภคจะไปซื้ อสิ นค้า
ในห้ างสรรพสิ น ค้า หรื อ ตามตลาดนัดต่ างๆ แต่ป ระสบ
ปั ญหาเรื่ องที่จอดรถและเรื่ องของเวลา เพราะผูบ้ ริ โภคยุค
ใหม่เน้นความสะดวกสบายการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ส่ งผลให้
ธุรกิจประเภทการค้าอีมาร์เก็ตเพลสเติบโตอย่างรวดเร็ วใน
ประเทศไทย ในปี 2662 มีการเติบโต 12% มูลค่า 3.2 ล้าน
ล้า นบาท ยัง ได้ มี ข้ อ มู ล อ้า งอิ ง จากคุ ณ สุ รางคณา จาก
สานักงานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ.) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและ
ใช้บริ การทางออนไลน์ของคนไทยว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์จากโฆษณาและสื่ อ
ออนไลน์ต่าง ๆ มากที่สุด คิดเป็ น 55.9% โดยมีขอ้ มูลจาก
การรี วิวและคอมเมนต์ของผูเ้ คยใช้สินค้า, ส่วนลดและของ

Abstract
The objective of this study was to identify the factors
influencing the purchasing decision during flash sale
via e-marketplace platforms. The target sample and
population were focused on people who have bought
products during flash sale through e-marketplace
platforms. Total samples consisted of 400 individuals
were analyzed using Descriptive Statistics and
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แถม และอันดับของเว็บไซต์จากการค้นหาทางเสิ ร์ชเอน
จิน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลรองลงมา คิดเป็ น 54.9%, 47.5%
และ 41.9% จากการสารวจยังพบว่ า คนส่ วนใหญ่ หรื อ
40.7% ยังไม่ได้ซ้ื อสิ นค้าและใช้บริ การออนไลน์, 38.4%
ซื้ อเดื อนละครั้ง, 17.7% ซื้ อ 2-5 ครั้งต่อ เดือน และ 3.2%
ซื้ อมากกว่ า 5 ครั้ งต่ อ เดื อ น (ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จาก ETDA
(เอ็ตด้า) กระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผล
สารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ปี 2560) ธุรกิจประเภท
การค้าอีมาร์ เก็ตเพลสเป็ นตลาดที่มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี
จากคนไทยที่มีความรู ้ความเข้าใจในการสั่งสิ นค้าออนไลน์
มากขึ้น ผูว้ ิจยั พบว่าอีมาร์ เก็ตเพลสจะพยายามที่จะแข่งขัน
เรื่ องโปรโมชันให้ชนะคู่แข่งอยูเ่ สมอ และส่ วนใหญ่จะจัด
โปรโมชัน ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน เช่ น 11.11 และ 12.12 อี
มาร์ เ ก็ ต เพลสจะจั ด ท าโฆษณาทั้ งสื่ อโทรทั ศ น์ แ ละ
อินเตอร์ เน็ต ที่ถือเป็ นโปรโมชันใหญ่ที่ผูบ้ ริ โภคตั้งตารอ
คอยเพื่อจะชื่อสิ นค้าในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามอี
มาร์เก็ตเพลสยังมีการเล่นโปรโมชันแบบรายวันด้วยหรื อที่
เรี ยกว่าแฟลชเซล ผูว้ ิจยั พบว่าเมื่อพูดถึงแฟลชเซลกลับไม่
มีงานวิจยั หรื อการศึกษาที่เกี่ยวข้องเลยว่าอะไรที่เป็ นปั จจัย
ที่ แท้จริ งที่ ท าให้การขายสิ น ค้าในช่ วงแฟลชเซลประสบ
ความสาเร็ จ ผูว้ ิจยั จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาว่าอะไรคือ
ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในช่ ว ง
แฟลชเซลอย่างแท้จริ ง
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ราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ (Dodds, W. B., Monroe, K. B., &
Gewal, D, 1991) ดัง นั้ น ราคารั บ รู ้ ที่ ไ ม่ แ พงสู ง ขึ้ น จึ ง ถู ก
ตั้งสมมติฐานว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับรู ้คุณภาพ
โดยการรั บ รู ้ ราคาเป็ นหนึ่ งในข้อ พิ จ ารณาสาคัญ ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อและผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ประเมินมูลค่า (ราคา
และคุ ณ ภาพรวม) ในการตั ด สิ นใจซื้ อ ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้
ตั้งสมมติฐานว่า การรับรู ้ราคาของสิ นค้าส่งผลโดยตรงกับ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคแบบโดยตรง และยัง
ส่งผลกระทบของการรับรู ้ราคาต่อการรับรู ้ถึงคุณภาพและ
ความตั้งใจในการซื้อสิ นค้าในทางอ้อมด้วยเช่นกัน
ในส่ วนของ ทูตตราสิ นค้า (Brand Ambassador)
Luffi และ Handoyo (2014) ได้ ก ล่ า วว่ า ทู ต ตราสิ นค้ า
(Brand Ambassador) มี อิ ท ธิ พ ลในเชิ ง บวกและส าคั ญ
ระหว่างคุณภาพของผลิต ภัณฑ์และราคาในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ซึ่ งพบว่ามี อิท ธิ พ ลระหว่างภาพลักษณ์ ต ราสิ นค้ากับ
การตัด สิ น ใจซื้ อ การศึ ก ษาอื่ น ที่ ใช้เป็ นข้อ มู ล อ้างอิ งใน
การศึกษานี้คือการศึกษาที่ดาเนินการโดย Surhayono และ
Yusri (2014) พบว่ า ทู ตตราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนัยสาคัญ ผูว้ ิจยั จึงได้ต้ งั สมมติฐานว่า
ทูตตราสิ นค้ามี อิทธิ พ ลต่อความตั้งใจซื้ อผ่านการรับรู ้ ถึง
คุณภาพของสิ นค้า
Dobni แ ล ะ Zinkhan (1990) ไ ด้ อ ธิ บ า ย
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Band Image) ว่าหมายถึ งการรั บ รู ้
เหตุผลหรื ออารมณ์ที่ผบู ้ ริ โภคยึดติดกับแบรนด์เฉพาะการ
รับรู ้ของคุณภาพของสิ นค้าที่สอดคล้องกับภาพลักษร์ ของ
ตราสิ นค้าที่ดีรวมคุณราคาที่เหมาะสมส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมี
การพิจารณาที่จะซื้ อสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Sirohi et al. (1998) ให้คานิ ยมว่าของคาว่ารับรู ้ถึงคุณภาพ
สิ น ค้า ว่ า “สิ่ ง ที่ คุ ณ ได้รั บ จากสิ่ ง ที่ คุ ณ จ่ า ย” ผู ้วิจัย จึ ง ได้
ตั้งสมมติฐานว่าภาพลักษณ์ของสิ นค้าส่ งผลต่อการรับรู ้ถึง
คุณภาพของสิ นค้าซึ่ งเป็ นผลโดยอ้อมของการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า
ความกดดัน ด้านเวลา (Time Pressure) ที่ สู งขึ้ น
เมื่อมีเวลาจากัดในการซื้ อสิ นค้าผ่านทางอีมาร์เก็ตเพลส ทา
ให้ ผูบ้ ริ โภคต้องรี บ ตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้า การตัดสิ น ใจเมื่ อ
เวลามีจากัดจะนาไปสู่ อารมณ์ความรู ้สึกและมีอิทธิ พลต่อ

2. แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานที่เกีย่ วข้อง
ในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจการ
ตัด สิ นใจซื้ อสิ น ค้ า ในช่ ว งแฟลชเซล ผู ้วิ จั ย ได้ ท าการ
ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ราคาในตลาดถูกกาหนดโดยอิทธิพลของอุปสงค์
และอุปทานดังที่ Dodds et al. (1991) ได้กล่าว่าราคามักจะ
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั่ น คื อ
ผูบ้ ริ โภคคาดหวังคุณภาพสู งเมื่อราคาสู ง หากราคาที่เสนอ
ค่อนข้างต่าผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าเป็ นราคาที่ยุติธรรมซึ่ งบ่งชี้
ว่าพวกเขารู ้ สึกว่าเป็ นราคาที่ รับรู ้ ได้ดี อย่างไรก็ต ามการ
รับรู ้คุณภาพเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นแต่ตอ้ งอยู่ภายในช่วง
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คุ ณ ภาพของการตัด สิ น จากงานวิ จัย ของ Svenson, O.&
Maule, J. (1993) ความกดดันด้านเวลาที่สูงขึ้นนั้นจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับพฤติ กรรมการซื้ อที่ หุนหันพลันแล่น เมื่ อ
พู ด ถึ ง การโปรโมตผู ้บ ริ โภคอาจนึ ก ถึ ง ความ "พลาด
โอกาส" นั่นคือเหตุผลที่ปริ มาณการขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เมื่ อถึ งกาหนดส่ งโปรโมชั่น ผูว้ ิจยั จึ งได้ต้ งั สมมติ ฐานว่า
ช่ ว งเวลาที่ จ ากัด ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า แบบ
โดยตรง
การรั บ รู ้ โ ฆษณา (Advertising Perception) เป็ น
สื่ อที่ สาคัญ มาก เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ถึ งข่าวสารการขาย
สิ น ค้า และโปรโมชั่น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา ได้มี
งานวิ จัย ที่ ว่ าข้อ ความโฆษณาและโฆษณาที่ ท าให้ เกิ ด
อารมณ์ เชิ งบวกและมี ความเป็ นไปได้มากกว่าที่ พ วกเขา
ตั้ง ใจจะซื้ อ พวกเขาจะมี แ นวโน้ ม มากขึ้ น ในผลิ ต ภัณ ฑ์
โฆษณาที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Kazmi, S.H.H.,& Batra K.S, 2009)
นอกจากนี้ Park และ Stoel (2005) พบว่ า การเปิ ดรั บ
โฆษณาก่อนหน้านี้ เป็ นหนึ่งในแหล่งข้อมูลเพื่อดึงความรู ้
กระตุน้ ความจาของผูบ้ ริ โภคให้ต้งั ตารอคอย อย่างไรก็ตาม
การรั บ โฆษณาจะมี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้า ในช่ ว ง
แฟลชเซลอย่างไร ผูว้ ิ จัยจึ งได้ต้ ังสมมติ ฐานการรั บ รู ้ ถึ ง
โฆษณาส่งผลโดยตรงกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
แนวคิ ด ของการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า (Perceived Value)
Monroe (1985) ได้นาเสนอว่ารู ป แบบความสัมพันธ์ของ
ราคา คุณภาพและมูลค่าที่รับรู ้ และได้กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู ้
เป็ นปัจจัยสาคัญในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
และผูบ้ ริ โภคจะซื้ อผลิตภัณ ฑ์ที่ มีมูลค่าสู ง Sweeney และ
Soutar (2001) ได้กล่าวว่าการรับรู ้ถึงคุณค่ารวมถึงขั้นตอน
การซื้อผลิตภัณฑ์และบริ การถูกสร้างซื้ อล่วงหน้าในขณะที่
ความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหลังการซื้อ ผูว้ ิจยั จึงได้ต้งั สมมติฐาน
การรับรู ้คุณค่ากับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ความตั้งใจในการซื้ อ (Purchase Intention) คือความตั้งใจ
ในการซื้อเกิดจากที่ผบู ้ ริ โภคมีประสบการณ์ความพึงพอใจ
(Yang, 2009) ความตั้งใจในการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคมาจาก
การรั บรู ้ ป ระโยชน์ ของผูบ้ ริ โภคและการรับ รู ้ คุณ ค่าเป็ น
กุญแจสาคัญในการทานายพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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ได้ Monroe และ Krishnan (1985) ได้ ก ล่ า วว่ า การรั บ รู ้
คุณค่าและการรับรู ้คุณภาพจะมีผลต่อความตั้งใจซื้ อและยิ่ง
มูลค่าการรับรู ้และคุณภาพการรับรู ้มากขึ้นความตั้งใจซื้ อที่
สู งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้ต้ งั สมมติฐานว่าคุณภาพสิ นค้ามีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าโดยทางตรง

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี พ้ื น ฐานที่
เกี่ ย วข้อ งข้างต้น สามารถก าหนดกรอบของงานวิ จัย ที่
ศึกษาปั จจัยที่ มีปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อสิ น ค้า
ในช่วงแฟลชเซล ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
สมมติฐานที่ H1: การรับรู ้ราคา (PP) ของสิ นค้ามีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในช่วงแฟลชเซล
สมมติ ฐานที่ H2: การรั บ รู ้ ราคา (PP) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความ
ตั้ง ใจซื้ อ (PI) ผ่ านการรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพ (PQ) ของสิ น ค้า
ในช่วงแฟลชเซล
สม ม ติ ฐาน ที่ H3: ทู ตตราสิ นค้ า ของบริ ษั ท พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (BA) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ อ (PI) ผ่านการ
รับรู ้ถึงคุณภาพของสิ นค้า (PQ) ในช่วงแฟลชเซล
สมมติ ฐานที่ H4: ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (BI) มี อิทธิ พลต่ อ
ความตั้งใจซื้ อ (PI) ผ่านการรั บรู ้ ถึงคุณภาพของสิ นค้า (PQ)
ในช่วงแฟลชเซล
สมมติ ฐ านที่ H5: การรั บรู ้ ถึงคุ ณภาพของสิ นค้า (PQ) ของ
สิ นค้ามี อิ ทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ในช่วงแฟลชเซล
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สมมติฐานที่ H6: ความกดดันด้านเวลา (TP) มีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจซื้อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซล
สมมติฐานที่ H7: การรับรู ้โฆษณา (AP) มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซล
สมมติฐานที่ H8: การรับรู ้คุณค่า (PV) มี อิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจซื้อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซล
ภาพที่ 2: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล
จากนั้ น น าโมเดลดังกล่ าวมาวิ เคราะห์ โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่อหาอิทธิ พลของตัวแปรหนึ่ งว่ามีอิทธิ พลต่อ
อีกตัวแปรหรื อไม่ การวิเคราะห์ผลแสดงในภาพที่ 2 และ
ตารางที่ 1

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในช่ วงแฟลชเซลกรณี ศึกษาอีมาร์
เก็ ต เพลสในประเทศไทย เป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) แ ล ะ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลประชากรที่ ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อประชากรผูม้ ี ประสบการณ์
ซื้อเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลไม่ได้ตามจานวนที่กาหนดไว้
จึงบวกเพิ่มขนาดตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 400 คน
โดยเลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อสิ นค้าในช่วง
แฟลชเซลอย่างน้อ ย 1 ครั้ ง และใช้วิธี การเก็บ ข้อ มู ล คื อ
การแจก แบ บ สอบ ถามผ่ า น ท างออน ไลน์ (Online
Questionnaire) สิ นค้าในช่วงแฟลชเซล เนื่ องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ นอนได้ จึงกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบ
จานวนประชากร โดยสุ่ มตัวอย่างกาหนดค่า P เป็ น 50%
จากประชากรทั้ง หมด ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% หรื อ
ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%

ตัวแปรเหตุ
ตัว
แปร
ผล
PQ

อิทธิพล

PP

ทางตรง

0.61***

PI

ทางอ้อม
ทางตรง
ทางอ้อม

PQ

BA

BI

TP

AP

PV

-

-

0.047

0.384
***
-

-

0.312

.110***
-

0.259

0.822***

0.029

-

-.005

0.018

.228
-

-

-

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล
หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, ***p-value < 0.001
จากตาราง 1 สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั จาก
สมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1): การรับรู ้ราคา (PP) ของสิ นค้า
มี อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่ วง
แฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิ พล เนื่องจากมีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ .067 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั
ส ม ม ติ ฐาน ที่ 2 (H2): การรั บ รู ้ ราค า (PP) มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อ (PI) ผ่านการรับรู ้ถึงคุณภาพ (PQ)
ของสิ นค้า ในช่ วงแฟลชเซล พบว่ ามี อิ ท ธิ พ ล คิ ด เป็ นค่ า
น้ าหนั ก 0.61 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 3 (H3): ทู ตตราสิ น ค้ าของบริ ษ ั ท
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (BA) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ (PI)
ผ่านการรั บรู ้ ถึ งคุ ณภาพของสิ นค้า (PQ) ในช่ วงแฟลชเซล
พบว่ามี อิทธิ พล คิดเป็ นค่าน้ าหนัก -.110 มีความสัมพันธ์

5. ผลการดาเนินงานวิจัย
จากการการวิ เคราะห์ เส้ น ทาง (Path Analysis)
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ดู อิ ท ธิ พลทางตรง (Direct Effect) และ
อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ของปั จ จัย โดยอาศัย
โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์ ผูว้ ิจัยจึ งได้น ากรอบ
แนวคิดงานของงานวิจยั มาสร้างเป็ นโมเดลในโปรแกรม
AMOS และทาการปรั บแต่งโมเดล เพื่อให้โมเดลที่ สร้ าง
ขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)
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ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
เป็ นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั
สมมติฐานที่ 4 (H4): ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (BI) มี
อิทธิ พลต่ อความตั้งใจซื้ อ (PI) ผ่านการรั บรู ้ ถึ งคุ ณภาพของ
สิ นค้า (PQ) ในช่ วงแฟลชเซล พบว่ามี พบว่ามี อิท ธิ พ ล คิ ด
เป็ นค่าน้ าหนัก 0.384 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานใน
งานวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 5 (H5): การรั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพของ
สิ นค้า (PQ) ของสิ นค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ อ (PI) สิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิ พล เนื่องจาก
มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .670ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05 จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั
สมมติฐานที่ 6 (H6): ความกดดันด้านเวลา (TP)
มี อิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อ (PI) สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่ วง
แฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิ พล เนื่ องจากมีค่ า Sig. (2-tailed)
เท่ ากับ .324 ซึ่ งมากกว่าระดับ นัยสาคัญ 0.05 ไม่ เป็ นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 7 (H7): การรั บ รู ้ โ ฆษณา (AP) มี
อิ ทธิ พลต่ อความตั้งใจซื้ อ (PI) สิ นค้าของผู ้บริ โภคในช่ วง
แฟลชเซล พบว่าไม่มีอิทธิ พล เนื่ องจากมีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ ากับ .033 ซึ่ งมากกว่าระดับ นัยสาคัญ 0.05 ไม่ เป็ นไป
ตามสมมติฐานในงานวิจยั
สมมติ ฐ านที่ 8 (H8): การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า (PV) มี
อิ ทธิ พลต่ อความตั้งใจซื้ อ (PI) สิ นค้าของผู ้บริ โภคในช่ วง
แฟลชเซล พบว่ า มี อิ ท ธิ พ ล คิ ด เป็ นค่ า น้ าหนั ก 0.822 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั
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ในช่ วงแฟลชเซล ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ NahHong (2007) พบว่ า การลดราคาอาจส่ งสั ญ ญาณถึ ง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเชิงลบและอาจส่ งผลกระทบต่อ
การประเมิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละความตั้งใจซื้ อ แต่ต้อ งอาศัย
ปั จจัยอื่ น ๆประกอบด้วยเช่ น การรั บ รู ้ คุณ ภาพสิ น ค้าที่ ดี
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ดี เป็ นต้น
สมมติฐานที่ 2 (H2): การรับรู ้ราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซื้ อ ผ่านการรั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ในช่ วงแฟลชเซล
พบว่ามีอิทธิ พลตามสมมติฐานในงานวิจยั เพราะผูบ้ ริ โภค
จะมองว่าสิ นค้าที่ คุณภาพที่ ดีในราคาที่ ถูกเป็ นปั จจัยที่ ทา
ให้ ผู ้บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ในช่ ว งแฟลชเซล ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Biswas และ Blair (1991) ที่
พบว่าผูค้ า้ ปลีกมักใช้การส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดราคาเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการเข้าชมและกระตุ้น การซื้ อ
สิ นค้าจากการรับรู ้คุณภาพและการรับรู ้คุณค่าของผูบ้ ริ โภค
ด้วยเช่นกัน
สมมติฐานที่ 3 (H3): ทูตตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ซื้ อ ผ่านการรั บ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ในช่ วงแฟลชเซล
พบว่ามีอิทธิพลตามสมมติฐานในงานวิจยั เพราะความชื่น
ชอบในนิยมในตัวทูตตราสิ นค้ายังคงมีอธิพลทางอ้อมผ่าน
การการรั บรู ้ ถึงคุ ณภาพของสิ น ค้าและเป็ นปั จจัยที่ ท าให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในช่วงแฟลชเซล
สมมติ ฐานที่ 4 (H4): ภาพลักษณ์ ตราสิ น ค้ามี อิท ธิ พ ลต่ อ
ความตั้งใจซื้ อผ่านการรับรู ้ ถึงคุณ ภาพของสิ นค้า ในช่ วง
แฟลชเซล พบว่ ามี อิ ท ธิ พ ลเป็ นไปตามสมมติ ฐ านใน
งานวิจยั ผูบ้ ริ โภคยังมีความเชื่ อถือตราสิ นค้าที่เชื่ อถื อได้
และมี ชื่ อ เสี ย งควบคู่ กับ คุ ณ ภาพสิ น ค้า ที่ ดี ที่ น ามาขาย
ในช่ วงแฟลชเซลเป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลท าให้ ผู ้บ ริ โ ภค
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในช่วงแฟลชเซล ในงานวิจยั ของ NahHong (2007) ได้ก ล่ าวว่ าภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ช่ ว ยเพิ่ ม
ความตั้งใจในการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคอย่างแน่ น อน ความ
ตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิพลจากภาพลักษณ์แบรนด์
ยิ่งภาพลักษณ์ ของแบรนด์สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความตั้งใจซื้ อ
มากขึ้นเท่านั้น
สมมติ ฐานที่ 5 (H5): การรับรู ้ ถึงคุณภาพของสิ น ค้าของ
สิ น ค้ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อสิ น ค้า ของผู ้บ ริ โ ภค

6. สรุป
สมมติฐานที่ 1 (H1): การรับรู ้ราคาของสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซล พบว่า
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลจึ ง ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านในงานวิ จั ย
เนื่ องจากราคาไมใช่ สิ่งแรกที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในช่วงแฟลชเซล ดังนั้นจึงขอสรุ ปว่าการรับรู ้ราคา
ไม่ ใช้ปั จจัย ทางตรงที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า
630

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

ในช่ วงแฟลชเซล พบว่ าไม่ มี อิ ท ธิ พ ลจึ ง ไม่ เป็ นไปตาม
สมมติ ฐ านในงานวิ จัย เพราะในช่ วงแฟลชเซลหากแค่
คุ ณ ภาพสิ น ค้าที่ ดี ไ ม่ มี แ รงจู ง ใจพิ เศษที่ จ ะเข้ามาสั่ ง ซื้ อ
สิ นค้าในช่วงแฟลชเซล เพราะสามารถเข้ามาสั่งซื้ อสิ นค้า
ได้ตลอดเวลา
สมมติ ฐานที่ 6 (H6): ความกดดัน ด้านเวลามี อิทธิ พ ลต่อ
ความตั้งใจซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคในช่ วงแฟลชเซลไม่ มี
อิ ท ธิ พ ล ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านในงานวิ จัย เพราะ
ช่ วงเวลาที่ จากัด ไม่ ได้สร้ างความตื่ น เต้น หรื อท าให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการเข้ามาซื้อสิ นค้าในแฟลชเซล
สมมติ ฐานที่ 7 (H7): การรับรู ้ โฆษณามีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจซื้อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในช่วงแฟลชเซลไม่มีอิทธิพล
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานในงานวิจยั เพราะว่าโฆษณาไม่
หรื อ การรั บ รู ้ ข่ าวสารไม่ ไ ด้เป็ นปั จ จัย ไม่ ไ ด้ส ร้ างความ
ตื่นเต้นหรื อทาให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาซื้ อสิ นค้าใน
แฟลชเซล
สมมติ ฐ านที่ 8 (H8): การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้าของผู ้บ ริ โ ภคในช่ ว งแฟลชเซล พบว่ า มี
อิ ท ธิ พ ลตามสมมติ ฐ านในงานวิ จั ย เพราะผู ้บ ริ โภค
คานึ งถึ งซื้ อ สิ นค้าที่ จาเป็ น สิ นค้าที่ มีป ระโยชน์ที่ ต้องใช้
งานจึงเป็ นปัจจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในช่วง
แฟลชเซล
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ในประเทศไทย ในปี 2662 มีการเติบโต 12% มูลค่า 3.2
ล้านล้านบาท สืบค้นมาจาก
https://www.marketingoops.com/news/thai-ecommerce-has-grown-consistently-shoots-up-to-3trillion-baht-in-2018/ สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
[2] สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) ผลสารวจพฤติกรรม
ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตปี 2560สืบค้นมาจาก
https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-userprofile-2017-and-value-of-e-commerce-survey-inthailand-2017l-press-conference.html สืบค้นเมื่อวันที่
1 มกราคม 2562
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การวิเคราะห์ องค์ประกอบที่มอี ทิ ธิพลต่อการดาเนินงานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ในจังหวัดนนทบุรี
An analysis of factors impacting on Small and Medium Enterprise (SME)
management Case study: Retail Business in Nonthaburi
ณภัชกมล แปงบุญชู (Naphatkamol Paengboonchoo)1 และมณเฑียร รั ตนศิริวงศ์ วุฒิ (Montean Rattanasiriwongwut)2
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1

s6107021857029@email.kmutnb.ac.th, 2montean.r@it.kmutnb.ac.th

ค าส าคั ญ : การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ การ
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ
ง าน วิ จั ย นี ้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ (1) วิ เค ร าะ ห์
องค์ ประกอบที่มีอิทธพลต่ อการดาเนิ นงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม กลุ่มธุ รกิ จค้ าปลีกในจังหวัดนนทบุรี
(2) เพื่อหาความสอดคล้ องขององค์ ประกอบที่มีอิทธิ พลต่ อ
การดาเนิ น งานวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม กลุ่ ม
ธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก ในจั ง หวั ด นนทบุ รี กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใน
การศึกษาครั้ งนีค้ ือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม กลุ่มธุรกิ จค้ าปลีก ในจังหวัดนนทบุรี จานวน
360 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม สถิติ
ที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ าความถี่ ร้ อยละ
ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ าสั ม ประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ แบบเพียรสั น การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ส ารวจ และการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบ เชิ งยื น ยั น
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่ า ในการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ งสารวจ ได้ องค์ ประกอบที่ มี อิทธิ พ ลต่ อ
การดาเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมได้ ทั้งหมด 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านนโยบาย ด้ านภาวะผู้ ป ระกอบการ ด้ าน
การเงิ น ด้ านการจั ด การสิ นค้ าและคุ ณ ภาพ และด้ าน
การตลาด ซึ่ งทุกองค์ ประกอบมีค่า KMO มากกว่ า 0.8 ขึน้
ไปและการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่ าโมเดล
ทุกองค์ ประกอบมีค่า RMSEA น้ อยกว่ า 0.05, GFI, AGFI
ม าก กว่ า 0.95 และ ค่ า SRMR ต ่ า ก ว่ า 0.05 ท าให้ ทุ ก
องค์ ป ระกอบแต่ ล ะด้ านมี ค วามสอดคล้ องกับ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ อย่ างดี

Abstract
The objective of this research was (1) to analyze
factors which impact the operation of small and
medium enterprises and retail business groups in
Nonthaburi (2) to find the consistency of factors
which impact the operation of small and medium
enterprises and retail business groups in Nonthaburi.
The sample groups in this study were 360 operators
from small and medium enterprises and retail
business groups in Nonthaburi. The research tool
using in this study was questionnaire. Data collected
were statistically analyzed by using frequency,
percentage, average, standard deviation, Pearson’s
product moment correlation coefficient, Exploratory
Factor Analysis, and Confirmatory Factor Analysis.
The results of this research revealed that in exploratory
the factor analysis there were 5 factors impacting the
operation of small and medium enterprises as follows:
policy, entrepreneurship, finance, product management
and quality, and marketing. All factors has value KMO
more than 0.8 and the result of confirmatory factor
analysis all factors has RMSEA less than 0.05, GFI,
AGFI more than 0.95 and SRMR less than 0.05. Make
the model of each factor was highly relevant with
empirical data.
Keywords: Exploratory Factor Analysis,
Confirmatory Factor Analysis, Small and
Medium Enterprises.

1. บทนา
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิสาหกิจขนาดกลาง
และข น าด ย่ อ ม (Small and Medium Enterprises ห รื อ
SMEs) ในปั จ จุ บัน เป็ นสิ่ ง ที่ รั ฐ บาลในหลาย ๆ ประเทศ
รวมถึ งประเทศไทยเน้นว่าจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เนื่ องจาก SMEs เป็ นตัว
ขับ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ซึ่ งปั จ จุ บั น กิ จ การ
ประเภท SMEs มีส่วนสาคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้
และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่ [9]
สาหรับธุรกิจค้าปลีก ถือเป็ นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ที่ขยายตัวออกไปสู่
รอบนอก และการท่ องเที่ ยวในประเทศ ท าให้ วิสาหกิ จ
ประเภทนี้ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ใหญ่ที่เห็นได้ชดั ในธุรกิจประเภทค้าปลีกนั้นยังคงเป็ นการ
ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทาให้ร้านโชห่วยขนาด
เล็กต่างประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และระบบบริ หารจัดการ
ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อไม่ให้ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่กลืนกิน [10]
จากข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศของภาค
การค้าปลี ก และค้าส่ ง ปี 2561 พบว่ า GDP ในกิ จ กรรม
การค้าปลี กและค้าส่ ง มี การเติ บ โตได้ในอัต ราที่ สูง กว่ า
GDP ในกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายตัวของ
การบริ โภคโดยรวมที่ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ปั จจั ย
สนับสนุนการเติบโตของภาคการค้า การขยายตัวของภาค
การท่ อ งเที่ ย ว และที่ สาคัญ คื อ การเติ บ โตของการค้าใน
รู ป แบบ E-Commerce หรื อการค้ า ออนไลน์ ที่ มี ปั จจั ย
ทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่ อสารและเทคโนโลยีดา้ นการ
ชาระเงินเข้ามาช่วยสนับสนุ น [1] ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่
จะศึ กษาองค์ป ระกอบในด้านต่าง ๆ ว่ามี อิท ธิ พลต่อการ
ดาเนิ นงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจ
ค้าปลี กหรื อไม่อย่างไร และองค์ป ระกอบเหล่านี้ มี ความ
สอดคล้ อ งกั น อย่ า งไร เพื่ อ เป็ นแนวทางในน าข้ อ มู ล
ดังกล่าวไปปรับ ปรุ งวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ค้าปลี ก ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น และเติ บ โตอย่ าง
มัน่ คงต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ดาเนิ นงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีก
2. เพื่อหาความสอดคล้องขององค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่ อ การด าเนิ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม กลุ่ ม
ธุรกิจค้าปลีก
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สมมติฐานการวิจัย
โมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบ ตามท ฤษฎี มี ความ
สอดคล้องกับโมเดลของข้อมูลเชิงประจักษ์
H0 : µ
H1 :

µ

0
0

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
กลุ่มตัวอย่างจากผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดนนทบุรี และเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Random
Sampling)

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นกลุ่มวิสาหกิจที่
มี การเจริ ญ เติบโตอย่างต่อเนื่ องและยังเป็ นภาคธุ รกิ จที่ มี
บทบาทส าคัญ ในการกระตุ้ น การ ลงทุ น ในประเทศ
นอกจากนี้ วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม เป็ นภาค
ธุ รกิจที่ มีจานวน การจ้างงานส่ วนใหญ่ ของประเทศ เป็ น
ภาคธุรกิจ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรและสร้าง
ระบบการแข่งขันซึ่ งจะช่วยลดการ ผูกขาดของผูผ้ ลิตราย
ให ญ่ ซึ่ ง จ ะ ท าให้ เกิ ด ก าร จั ด ส ร ร ท รั พ ยาก ร ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มากขึ้น โดยสร้างทางเลือกที่หลากลาย แก่
ผูบ้ ริ โภค [2]
การกาหนดขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กาหนดจากมูลค่า ชั้นสู งของสิ นทรัพย์ถาวร สาหรับ
กิจการแต่ละประเภทสามารถแยกเป็ นดังนี้
กลุ่ ม กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ย ภาคการผลิ ต และภาค
การค้าและบริ การ (ค้าส่ ง-ค้าปลีก) จานวนการจ้างแรงงาน
ไม่เกิน 5 คน รายได้กิจการไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
กลุ่ม วิสาหกิ จ ขนาดขนาดย่อ ม ภาคการผลิ ต จานวน
การจ้างแรงงานไม่เกิน 50 คน รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ภาคการค้ าและบริ ก าร การจ้างแรงงานไม่ เกิ น 30 คน
รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
2.2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis)
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การวิ เ ค ราะห์ ปั จจั ย (Factor Analysis) ห รื อ ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นวิธีการที่จะจับกลุ่มหรื อรวมตัว
แปรที่ มีความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรื อ Factor เดี ยวกัน ตัว
แปรที่อยูใ่ น Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก โดย
ความสัมพันธ์น้ นั อาจจะเป็ นไปในทิศทางบวก (ไปในทาง
เดี ย วกัน ) หรื อ ทิ ศ ทางลบ (ไปในทางตรงกัน ข้าม) ก็ ไ ด้
ส่ วนตัวแปรที่ อยู่ค นละ Factor จะไม่มี ค วามสั ม พัน ธ์กัน
หรื อมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น น้ อ ยมาก โดยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบมี 2 ลักษณะคือ เพื่อสารวจหรื อค้นหาตัวแปร
แฝง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตวั แปรที่สังเกตได้หรื อวัดได้ เรี ยกว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) และเพื่ อ ทดสอบความสอดคล้อ งหรื อ
ยื น ยั น ท ฤษ ฎี ที่ ผู ้ อื่ น ค้ น พ บ เรี ยกว่ า การวิ เ ค ราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA)
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คอมพิวเตอร์ SPSS เพื่อสารวจจานวนองค์ประกอบที่แฝง
อยู่ ภ ายใต้ ตั ว แป รที่ สั งเกตได้ เพื่ อก าห น ดจ าน วน
องค์ ป ระกอบที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ แ ละอธิ บ ายความ
แปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรที่สังเกตุได้
3.3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การตรวจสอบและยื น ยัน ความสอดคล้อ งของตาม
ทฤษฎี กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
AMOS ดังนี้
1) กาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล ระบุความเป็ นไป
ได้ค่าเดียวของโมเดล และทาการประมาณค่าพารามิเตอร์
ในโมเดล มาทาการสร้างสเกลขององค์ประกอบแต่ละด้าน
2) ท ด สอบ ค วามสอด คล้ อ งของโมเดลการวั ด
องค์ป ระกอบ ด้านต่ าง ๆ ซึ่ งถ้าโมเดลไม่ ส อดคล้อ งกัน
สามารถที่จะปรับสเกลของโมเดลช่วยจนสอดคล้องกันได้
3) ท าการแสดงผลการวิ เคราะห์ และทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดล โดยพิจารณาค่าจากค่าความสัมพันธ์
ระหว่างโมเดล (chi-square) ค่าความสามารถในการปรั บ
โมเดล (df) ค่าทดสอบความสอดคล้อง (P-value) ค่าดัชนี
วัด ระดับ ความกลมกลื น (GFI) ค่ าดัช นี ว ัด ระดับ ความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากของกาลัง
ที่สองเฉลี่ยส่วนที่เกิน (RMR)

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ และนาผลที่ได้มาใช้
กาหนดกรอบแนวคิ ด เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม
2) ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า นตรวจคุ ณ ภาพของ
เครื่ องมือแบบสอบถามด้านความตรงเชิงเนื้ อหา โดยการ
ตรวจสอบ ความสอดคล้ อ งระห ว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
จุ ด มุ่ ง ห ม าย ที่ ต้ อ ง ก าร วั ด (Index of item-Objective
Congruence หรื อ IOC)
3) ทดลองใช้แบบสอบถามกับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุ ร กิจค้าปลี ก จานวน 30
คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
คอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์
4) น าผลการวิ เคราะห์ ม าเป็ นข้อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง
แก้ไข และจัด ท าเป็ นแบบสอบถามฉบับ สมบู รณ์ พ ร้ อ ม
นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
3.2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
น าข้ อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมมาได้ ไ ปท าการวิ เคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ งส ารวจโดยการใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสารวจ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ องค์ประกอบที่มี
อิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกในจังหวัดนนทบุรีท้ งั หมด 5 ด้าน
โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
ด้ า น น โยบ ายของรั ฐ จ าน วน องค์ ป ระกอบ ที่ มี
ความสามารถในการอธิ บายความผันแปร มีค่า eigenvalue
> 1 มี 1 องค์ ป ระกอ บ แป รผ ลได้ ว่ า การวิ เ ค ราะห์
องค์ประกอบเชิ งสารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั
และมี ค่ า Bartlett’s Test of Sphericity = 1280.82 และค่ า
KMO = 0.880 แสดงว่ าตัว แปรมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน มาก
พอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
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ด้านภาวะผู ้ป ระกอบการ จ านวนองค์ป ระกอบที่ มี
ความสามารถในการอธิ บายความผันแปร มีค่า eigenvalue
> 1 มี 1 องค์ ป ระกอ บ แป รผ ลได้ ว่ า การวิ เ ค ราะห์
องค์ประกอบเชิ งสารวจ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั
และมี ค่ า Bartlett’s Test of Sphericity = 1473.63 และค่ า
KMO = 0.810 แสดงว่ าตัว แปรมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน มาก
พอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ด้านการเงิน จานวนองค์ประกอบที่มีความสามารถใน
ก าร อ ธิ บ ายค วาม ผั น แ ป ร มี ค่ า eigenvalue > 1 มี 1
องค์ประกอบ แปรผลได้ว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ส ารวจ ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และมี ค่ า
Bartlett’s Test of Sphericity = 1628.91 แ ล ะค่ า KMO =
0.820 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้
ด้ าน ก าร จั ด ก าร สิ น ค้ าแ ล ะ คุ ณ ภ าพ จ าน ว น
องค์ประกอบที่มีความสามารถในการอธิ บายความผันแปร
มี ค่ า eigenvalue > 1 มี 1 องค์ป ระกอบ แปรผลได้ว่าการ
วิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งส ารวจ ตั ว แป รทุ กตั ว มี
ความสัมพันธ์กนั และมี ค่า Bartlett’s Test of Sphericity =
3560.31 แ ล ะ ค่ า KMO = 0.895 แ ส ด ง ว่ า ตั ว แ ป ร มี
ความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้
ด้านการตลาด จานวนองค์ประกอบที่มีความสามารถ
ในการอธิ บ ายความผัน แปร มี ค่ า eigenvalue > 1 มี 1
องค์ประกอบ แปรผลได้ว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ส ารวจ ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และมี ค่ า
Bartlett’s Test of Sphericity = 1428.65 แ ล ะค่ า KMO =
0.821 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้
4.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการด าเนิ นการวิ จั ย ในส่ วนของการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในแต่ละด้าน จากการสร้างโมเดล
การวัด และทดสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลด้ ว ย
โปรแกรม Amos ดังนี้
โมเดลองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ เมื่อพิจารณา
จ า ก ค่ า Chi-Square = 4.535, df = 3, p-Value = 0.209,
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RMSEA = 0.038 พบว่ าการทดสอบโมเดลตามทฤษฎี มี
ความสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ดี โดยมี ค่ า GFI
เท่ ากั บ 0.995 ค่ า AGFI เท่ ากั บ 0.975 และค่ า SRMR
เท่ากับ 0.0084

ภาพที่ 4: โมเดลองค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ
โมเดลองค์ ป ระกอบด้านภาวะผู ้ป ระกอบการ เมื่ อ
พิจารณาจากค่ า Chi-Square = 23.849, df = 18, p-Value =
0.160, RMSEA = 0 .030 พบว่ าการทดสอบโมเดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี โดยมีค่า
GFI เท่ ากับ 0.985 ค่า AGFI เท่ากับ 0.964 และค่า SRMR
เท่ากับ 0.0204

ภาพที่ 5: โมเดลองค์ประกอบด้านภาวะผูป้ ระกอบการ
โมเดลองค์ประกอบด้านการเงิน เมื่ อพิ จารณาจากค่า
Chi-Square = 8.726, df = 5, p-Value = 0.120, RMSEA =
0.046 พบ ว่ า การท ดสอบ โมเดลตามท ฤษ ฎี มี ความ
สอดคล้องกับ ข้อมูลเชิ งประจักษ์ดี โดยมี ค่า GFI เท่ากับ
0.992 ค่ า AGFI เท่ ากั บ 0.967 และค่ า SRMR เท่ ากั บ
0.0111
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5. สรุป
1. การวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ พบว่ า
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั้ง 5 ด้าน คือด้านน
โนบายของรัฐ ด้านภาวะผูป้ ระกอบการ ด้านการเงิน ด้าน
การจัด การสิ น ค้าและคุ ณ ภาพ และด้านการตลาด มี ค่ า
น้ าหนักความสาคัญของตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั
2. การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ส าหรั บ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎี กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ของแต่ละด้านมีดงั นี้
ด้านนโยบายของรัฐ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การ
มห าชน ) (2016) ซึ่ งได้ ท าโครงการวิ จั ย เรื่ อง “การ
เปรี ย บเที ย บนโยบายและประสิ ท ธิ ภาพการพัฒ นาและ
ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ นกลุ่ ม SMEs ของ
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน” [3] พบว่า รัฐควรสนับสนุ นให้
ประเทศมี ร ะบบเครื อ ข่ ายที่ เข้ม แข็ ง เชื่ อ มโยงระหว่ าง
ศูนย์กลางทางเทคโนโลยีกบั หน่ วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรระดับนานาชาติ การส่ งเสริ มความ ร่ วมมือกัน
ระหว่างบริ ษทั ขนาดใหญ่กบั SMEs
ด้านภาวะผูป้ ระกอบการ มี ความสอดคล้องกับ สุ ธีรา
อะทะวงษา (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง “คุณลักษณะของ
ก ารเป็ น ผู ้ ป ระ ก อ บ ก าร แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งส ถ าน
ประกอบการที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขน าดย่ อ มของป ระเท ศไท ย” [4] พ บ ว่ า
ผูป้ ระกอบการมี ความพยายามที่ จะพัฒนารู ปแบบสิ นค้า
หรื อบริ การให้มีรูปแบบใหม่และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น มีการ
ปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านสิ นค้า บริ การ อีกทั้งยัง
พบว่าผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางจะให้ความสาคัญ
ในด้านการสร้ างนวัตกรรม การเรี ยนรู ้ และความอดทน
มากกว่าผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม
ด้านการเงิ น มี ค วามสอดคล้อ งกับ โชษิ ตา เปสตัน ยี
และสรี ยา วิจิตรเสถี ยร (2019) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยของการ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียนที่มีผลต่อความสามารถในการทา
กาไร [5] พบว่า ควรบริ หารสัดส่ วนการลงทุนในเงินทุ น
หมุน เวียนให้มี สภาพคล่องสู ง ธุ รกิ จไม่ควรเพิ่ มสัดส่ วน

ภาพที่ 6: โมเดลองค์ประกอบด้านการเงิน
โมเดลด้านการจัดการสิ นค้าและคุณภาพ เมื่อพิจารณา
จากค่ า Chi-Square = 20.558, df = 10, p-Value = 0.024,
RMSEA = 0.054 พบว่ าการทดสอบโมเดลตามทฤษฎี มี
ความสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ดี โดยมี ค่ า GFI
เท่ ากั บ 0.986 ค่ า AGFI เท่ ากั บ 0.950 และค่ า SRMR
เท่ากับ 0.0124

ภาพที่ 7: โมเดลองค์ป ระกอบด้านการจัดการสิ น ค้า
และคุณภาพ
โมเดลด้านการตลาด เมื่อพิจารณาจากค่า Chi-Square =
8.945, df = 5, p-Value = 0.111, RMSEA = 0.047 พ บ ว่ า
การทดสอบโมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดี โดยมีค่า GFI เท่ากับ 0.992 ค่า AGFI เท่ากับ
0.966 และค่ SRMR เท่ากับ 0.0140

ภาพที่ 8: โมเดลองค์ประกอบด้านการตลาด
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มวลรวมในประเทศ” จากhttps://www.sme.go.th/upload
/mod_download/download-20190909095851.pdf
[2] พิริยะ ผลพิรุฬห์, “บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยในระบบเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ” วารสารเศรษฐศษ
สตร์ ปริ ทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม
2556.
[3] สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน), “การเปรี ยบเที ยบนโยบายและประสิ ท ธิ ภาพการ
พัฒนาและส่ งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs
ของประเทศสมาชิกอาเซียน” วารสารไอทีดี 2 กันยายน 2559.
[4] สุ ธี ร า อะทะวงษา และ สมบู ร ณ์ ว ัล ย์ สั ต ยารั ก ษ์ วิ ท ย์ ,
“คุ ณ ลัก ษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ และลัก ษณะของ
สถานประกอบการที่ มีผลต่อการเจริ ญ เติ บโตของวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อ มของประเทศไทย” วารสารสุ ท ธิ
ปริ ทัศน์ ปี ที่ 28 ฉบับที่ 85 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2557 หน้า
70 – 75.
[5] โชษิ ต า เปสตัน ยี และสรี ยา วิ จิ ต รเสถี ย ร, “ปั จจัย ของการ
บริ ห ารเงิน ทุนหมุน เวียนที่ มีผลต่อความสามารถในการท า
กาไร กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารใน
บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย”
วารสารเทคโนโลยี สุ ร นารี ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้า 89 – 104.
[6] วิภาดา ไชยเชาวน์, ศศิกาญจน์ สุขเร่ ห์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี
, “คุณภาพผลิตภัณฑ์กบั การยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 ปี
2559 หน้า 1208 – 1218.
[7] ภัทรวรรณ สมประสงค์ และมฑุปายาส ทองมาก, “การใช้สื่อ
สั ง คมออนไลน์ ใ นการสร้ างความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า ของ
วิ ส าห กิ จ ขน าดก ลางแล ะข น าดย่ อ ม ” วารส ารระบ บ
สารสนเทศด้ านธุรกิ จ (JISB) ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดื อน ตุลาคมธันวาคม 2558 หน้า 86.
[8] พี ร ญ า กั ณ ฑบุ ต ร, “ปั จจั ย แห่ งความส าเร็ จ ในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ” วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร ปี ที่ 2
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน 2559.
[9] บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, “สถิติจานวน
SMEs ในประเทศไทย” จาก
https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=37
[10] Smart SME Channel, “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ค้าปลีกไทย ปี 2019” จาก https://www.smartsme.co.th/
content/220663

ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนในรายการบัญชีที่ที่มีสภาพคล่อง
ควรเพิ่มสัดส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนในรายการบัญชีที่
มีสภาพคล่องสู ง
ด้านการจัดการสิ นค้าและคุณภาพ มี ความสอดคล้อง
กับ วิ ภ าดา ไชยเชาวน์ , ศศิ ก าญจน์ สุ ข เร่ ห์ และเกตุ ว ดี
สมบูรณ์ทวี (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “คุณภาพผลิตภัณฑ์
กับการยอมรับในตราสิ นค้า Lacoste ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” [6] พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ แ สดงถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของตัวผลิ ตภัณ ฑ์ ส่ งผลให้สินค้านั้นสร้ าง
ความพอใจให้กบั ลูกค้า และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็ น
สิ่ งที่ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผบู ้ ริ โภค
ด้านการตลาด มี ค วามสอดคล้องกับ ภัท รวรรณ สม
ประสงค์ และมฑุปายาส ทองมาก ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” [7] พบว่า การนา
สื่ อ สั งคมออนไลน์ ม าใช้ในการสร้ าง ความสั ม พัน ธ์ กับ
ลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่ อ
สังคมออนไลน์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสื่ อสังคมออนไลน์ช่วย
เพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้แก่ SMEs ได้จริ ง และ
สอดคล้องกับ พีรญา กัณฑบุตร ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปัจจัย
แห่งความสาเร็ จในการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก” [8] ซึ่ งพบว่า ราคาเป็ นตัวกาหนดให้ เกิ ด
ปั จ จัย ในการซื้ อขาย หากสิ น ค้า ของเราจัด เป็ นสิ น ค้ า
อุปโภคบริ โภคหรื อเป็ นสิ นค้าที่มีคู่แข่งขันมากรายการตั้ง
ราคาควร จั ด ตั้ ง ราคาให้ เหมาะสม และด้ า นส่ ง เสริ ม
การตลาดมี หลายช่ องทางในการสื่ อความหมายให้ ตลาด
เป้ าหมายรั บ รู ้ ในตราสิ น ค้าว่ามี จาหน่ าย ณ ที่ ใด เวลาใด
อย่างไร อาทิ เ ช่ น การโฆษณาทาง โทรทัศ น์ วิ ท ยุ การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การลดแลก แจก แถม
การตลาดทางตรงผู ้ ป ระกอบการควรเน้ น ถึ ง ความ
เหมาะสมในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริ ม การตลาด
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ภายนอกฟาร์ ม เช่ น พยากรณ์ อากาศ ราคาวัสดุสิ้นเปลือง
จากร้ านค้ าหรื อสหกรณ์ ราคาขายผลผลิ ต ณ ตลาดกลาง
เป็ นอันลาดับ หนึ่ ง และต้ องการเทคโนโลยี สารสนเทศที่
สามารถบันทึ กข้ อมูลด้ านต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ ้นภายในฟาร์ มไว้
เป็ นลั ก ษณะของฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเรี ยกใช้ งานใน
ภายหลังได้ เป็ นลาดับที่สอง
คาสาคัญ : กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น กุง้ ขาวแวนนา
ไม เทคโนโลยีสารสนเทศประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ภาพการ
เพาะเลี้ยงกุง้

บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามาช่ วย
ในการท าการเกษตรกรรมอย่ า งแพร่ หลาย ในขณะที่
เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีหลายประเภท มีคุณสมบัติและ
การใช้ งานที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป การพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์
จึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ ง การศึ กษานี ้จึ งมุ่ งใช้ Capability
Maturity Model (CMM) ในการวัดระดั บ ความสามารถของ
เกษตรกรผู้ เลี ้ย งกุ้ งขาวแวนนาไมในด้ านต่ างๆ และใช้
Analytic Hierarchy Process (AHP) เป็ นเครื่ องมื อในการช่ วย
พิ จารณาเลื อกเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสม ผลจาก
การศึ กษาพบว่ า เกษตรกรมีระดับความสามารถด้ านการ
บริ หารจั ดการฟาร์ มของเกษตรกร เช่ น การจัดการสั่ งซื ้อ
และจั ด เก็บ อาหารและแร่ ธาตุ การจั ดการบั น ทึ กการกิ น
อาหารของกุ้ง บันทึกการใช้ ไฟฟ้าและนา้ มัน เป็ นต้ น และ
ด้ านการบริ หารจัดการต้ นทุน อยู่ในระดับตา่ ที่สุด มีระดับ
ความสามารถที่ดีที่สุดอยู่ที่ด้านการจัดการคุณภาพนา้ และ
การจั ด การแร่ ธาตุ ซึ่ งอยู่ ใ นระดั บ 2 เป็ นระดั บ ที่ เริ่ มมี
ระเบี ย บในการบริ ห ารจั ด การมากขึ ้น เกษตรกรมี ค วาม
ต้ องการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถให้ ข้ อมู ล
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ใน ที่ ส าคั ญ ใน ก าร เพ าะ เลี ้ ย ง กุ้ ง
ขาวแวนนาไม ซึ่ งหมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ม าจากแหล่ ง ต่ างๆ

Abstract
Nowadays, information technology is widely
applied and adopted for the purpose of assisting the
agriculture industry. However, there are many
different types of information technology for many
varieties of purposes. It is thus very important to
select the right information technology for the right
purpose. This study aims to apply the Capability
Maturity Model (CMM) in order to measure the state
of Vannamei Pacific White Shrimp farmer capability
in many aspects and to use the Analytic Hierarchy
Process (AHP) as a tool in assisting the decision
making of the farmer in selecting the right type of
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ประเทศสหรัฐอเมริ กา ญี่ ปุ่น แคนาดา และประเทศกลุ่ม
สหภาพยุโรป
จากมูลค่าความสาคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้เห็น
ว่าการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตกุง้ ขาวแวนนาไมนั้น เป็ น
เรื่ องที่ ส าคั ญ ต่ อ การเพิ่ ม รายได้ ข องเกษ ตรกรและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก
สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565) ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศในเรื่ อง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแข่ งขัน อย่างยัง่ ยื น ที่ ก ล่ าวไว้ว่า “การขับ เคลื่ อ นให้
เศรษฐกิจเจริ ญเติบโต ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะ
เน้ น การพั ฒ นาและใช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น ควบคู่กบั การเพิ่ม
ผลิตภาพของฐานการผลิตและบริ การเดิมรวมทั้งการต่อยอด
การผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม โดยใช้ ดิ จิ ทัล และเทคโนโลยี
อัจฉริ ยะ” [3] เพื่อให้สัมฤทธิ์ ผลจึงควรนาเอาความรู ้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ มาใช้เป็ นเครื่ องมื อ
ใ น ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เค ย ท า ใ น อ ดี ต
มาพัฒนาขึ้นเป็ นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ต ที่ สู งขึ้ นและเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
อุตสาหกรรมตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
การเกษตร เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีผลผลิ ต
ทางด้านเกษตรกรรมมาอย่างช้านาน
แต่อย่างไรก็ตามการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
งานเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวแวน
นาไมนั้นยังคงพบปัญหาอยูห่ ลายประการ ได้แก่
ปั ญ หาด้านต้น ทุ น กล่ าวคื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับการนามาใช้ในภาคการเกษตรมักมีราคาสู ง
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการทาเกษตรอัจฉริ ยะ
(Smart Farm) ซึ่ งหมายถึงการทาเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้เกิดความแม่นยาสู ง เพื่อให้ ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่าที่ สุด เพื่ อลดแรงงาน และเพื่ อตรวจวัด และจัดการ
สภาพแวดล้อ มให้ เหมาะสมกับ การท าการเกษตร เช่ น
อุ ณ หภู มิ แสงแดด แร่ ธ าตุ ใ นดิ น ความเป็ นกรด-ด่ า ง
รวมถึ ง ศั ต รู ท างการเกษ ตรต่ า งๆ อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และลดโอกาส

information technology. The result of the Capability
Maturity Model study revealed that the capability
level in farm management, such as food and
nutrients ordering and their warehouse, feeding
records, and electricity and fuel usage records and
cost management was rated as the lowest. The
capability level in water quality and nutrients
management at Level 2, i.e. become more organized
in farm management. These are in accordance with
the weight given to the most important factors in
selecting the type of information technology. The
environment identification information technology
that provides the environment information regarding
the appropriation of raising the Pacific White
Shrimp, such as weather forecast, supplies cost of
the market or co-op, selling price at the central
market was rated as the first priority. The second
priority was on the recording of the work in the farm.
Keywords : Analytic Hierarchy Process, Efficient
Information Technology, Vannamei Pacific White
Shrimp, Efficient Farming

1. บทนา
กุ้ง ขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) หรื อ กุ้ง
ขาวแปซิ ฟิ ก (Pacific White Shrimp) [1] เป็ นสั ตว์ป ระจ า
ถิ่น ในทวีปอเมริ กาใต้ มี การเลี้ ยงเพิ่มมากขึ้นในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็ นกุง้ ที่ได้รับความนิ ยม
ในการบริ โภค เลี้ยงได้โตเร็ วในระดับความหนาแน่ นสู ง
และได้ผ ลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ ม ากกว่ า กุ้ง กุ ล าด า [2] ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยมี ฟ าร์ ม เลี้ ยงกุ้ ง ขาวแวนนาไมที่ ไ ด้ รั บ
มาตรฐานจานวน 8,248 ฟาร์ ม มี พ้ืนที่เลี้ยงกุง้ ขาวแวนนา
ไมทั้งหมดประมาณ 138,078.86 ไร่ และในปี พ.ศ.2560
ประเทศไทยสามารถผลิตกุง้ ขาวแวนนาไมได้ 245,784 ตัน
คิดเป็ น 96.34% ของการผลิตกุง้ น้ าเค็มทุกชนิดในประเทศ
ไทย และมี ป ริ ม าณการส่ งออกทั้ง หมด 175,146.12 ตัน
มูลค่า 58,933.34 ล้านบาท คิดเป็ น 82.50% และ 84.33%
ของปริ มาณและมูลค่าการส่ งออกกุ้งที่ เลี้ ยงในน้ าเค็มทุ ก
ชนิ ด จากประเทศไทย โดยในปั จ จุ บั น มี ต ลาดหลัก คื อ
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ที่ จะสู ญ เสี ยผลผลิ ตจากปั จจัยลบด้านต่างๆ ได้แก่ แมลง
ศัต รู พื ช ดิ น ไม่ มี คุ ณ ภาพ แสงแดดไม่ เพี ย งพอต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช [4] แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เทคโนโลยี
สารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น มักจะมีราคาที่สูงมากจนทา
ให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้
นอกจากปั ญหาด้านราคาแล้ว ยังมีปัญหาด้านความรู ้
ความเข้ า ใจในการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ [5]
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่มีประสบการณ์ในการเทคโนโลยี
และมัก มี ก ารน าเข้ามาใช้ ง านแต่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยแก้ไ ข
ปั ญ ห าที่ เกษตรกรก าลั ง เผชิ ญ หรื อไม่ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานได้จริ ง สาเหตุหนึ่งที่ ก่อให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวคือ เกษตรกรยังไม่สามารถทราบข้อมูลของ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่
ตระหนักรู ้ ถึ งจุ ด ดี แ ละจุ ด ด้อ ยในการท าการเกษตรของ
ตนเองได้ จึ ง ท าให้ ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการน า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ามาใช้ไม่ ถูก ต้องตรงตามสิ่ งที่
ต้องการจริ ง
ผลเสี ยของการที่ไม่สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาแก้ไขปั ญหาการทางานหรื อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทา
การเกษตรได้แก่ [5] เกษตรกรต้องสู ญเสี ยเงินที่ใช้ในการ
ลงทุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้งานทาให้เป็ นการเพิ่มต้นทุนการดาเนิ นงานโดยไม่
จาเป็ น ก่อให้เกิดภาระหนี้ สินให้แก่เกษตรกรที่ ตอ้ งอาศัย
การกูย้ ืมเงินมาลงทุน ในด้านของการแข่งขัน เกษตรกรจะ
เสี ยโอกาสในการแข่ งขัน ในตลาดเนื่ อ งจากไม่ สามารถ
พัฒนาระดับประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานส่ งผลถึงปริ มาณ
และคุณภาพของผลผลิตที่ได้ และในภาพรวมของประเทศ
สิ น ค้ า ทางการเกษตรจะเสี ย โอกาสในการแข่ ง ขัน ใน
ตลาดโลก ตลอดจนเกษตรกรจะไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต และความมั่น คงทางอาชี พ จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต
เพื่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น
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2.1 แบบจาลองความสามารถ (Capability Maturity
Model)

ในการศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเทคโนโลยี ที่
เห ม าะ ส ม จ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ลที่ ส าคั ญ คื อ ร ะดั บ
ประสิ ทธิ ภาพในการเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมที่มีอยู่เดิม
ของเกษตรกร ซึ่ งจะสามารถท าให้ สามารถวางแผนและ
กาหนดแนวทางในการน าเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมได้ถูกต้อง
ใน ก าร ศึ ก ษ าค รั้ ง นี้ ใช้ Capability Maturity Model
integration :CMMI ที่ พั ฒ น าโดยสถาบั น Software
Engineering Institute (SEI) แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย คาร์ เนกี
เมลลอน การแสดงผลของ CMMI มีความสามารถในการ
นาไปใช้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการดาเนิ นงานซึ่ ง
มักแสดงผลการประเมินในรู ปแบบตารางการประเมินผล
( Maturity model scorecard) [6] CCMI มี ก ารก าหนด
ระดับของประสิ ทธิ ภาพหรื อความสามารถในการทางาน
ออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 Performed Level เป็ นความสามารถ
ในการทางานระดับเบื้องต้น คือยังไม่มีระบบการทางานที่
ดี การท างานในระดั บ นี้ จะต้ อ งใช้ ค วามสามารถของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์เป็ นหลัก
ร ะ ดั บ ที่ 2 Managed Level เป็ น ร ะ ดั บ
ความสามารถในการทางานที่เป็ นระบบ มีระเบียบในการ
บริ ห ารจัด การมากขึ้ น มี ก ารน าหลัก วิ ช าการและองค์
ความรู ้ ที่ ไ ด้ม าจากที่ ต่ างๆ น ามาใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของฟาร์ม
ระดับที่ 3 Defined Level เป็ นระดับที่ องค์กรมี
การจัด ท ามาตรฐานในการท างานของหน่ วยงานขึ้น เอง
โดยปรับปรุ งมาจากระดับที่ 2 ในระดับนี้ การทางานจะมี
มาตรฐาน มีการวัดผลและจัดเก็บสถิติการดาเนินงานไว้
ระดับที่ 4 Quantitatively Managed Level เป็ น
ความสามารถในการท างานในระดั บ ที่ น าสถิ ติ ก าร
ดาเนิ นงานที่ จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่ องใน
การปฏิบตั ิงานและมีการแก้ไขข้อบกพร่ องนั้น
ระดับที่ 5 Optimizing Level เป็ นความสามารถ
ในการท างานระดั บ สู งที่ สุ ด องค์ ก รมี ก ารด าเนิ น การ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานอย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ แก้ไ ข

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
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ข้ อ บกพร่ องและให้ สามารถรองรั บ การเข้ า มาของ
เทคโนโลยีใหม่ๆได้
ในการประเมิ น ระดับ ความสามารถของเกษตรกรผู ้
เลี้ ยงกุ้งขาวแวนนาไมประกอบด้ว ยการประเมิ น 5 ด้าน
ได้ แ ก่ 1) ระดั บ ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจัด การ
คุณภาพน้ า (การควบคุมปริ มาณออกซิเจน (O2) ความเป็ น
กรด -ด่ า ง ( pH) ค วามเค็ ม ( Salinity) ความกระด้ า ง
( Alkalinity) ความโปร่ งแสงของน้ า ( Transparency)
ปริ มาณไนไตรท์ (NO3) ในบ่อเลี้ยง เป็ นต้น) [7] 2) ระดับ
ความสามารถด้านการจัดการแร่ ธาตุอาหาร (การควบคุม
ปริ มาณโซเดียม (Na) โปแตสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca2)
และแมกนี เซี ยม ( Mg2) ใน บ่ อ เลี้ ยง) [ 8] 3) ระดั บ
ความสามารถด้านการจัด การกับ โรคระบาด (ชนิ ด และ
อาการของโรค การแก้ไ ขอาการป่ วยของกุ้ง ระยะและ
อาการของโรค เป็ นต้น ) [ 9] 4) ระดับความสามารถการ
จัดการต้นทุน (การจัดการเงินทุนที่นามาใช้ในฟาร์ ม) [ 10]
5) ระดับความสามารถด้านการบริ ห ารจัด การฟาร์ ม (การ
จัด การสั่ งซื้ อ และจัด เก็ บ อาหารและแร่ ธ าตุ การจัด การ
บัน ทึ ก การกิ น อาหารของกุ้ง บั น ทึ ก การใช้ ไ ฟฟ้ า และ
น้ ามัน)
2.2

NCCIT2020

ขั้นตอนของกระบวนการ AHP สามารถสรุ ปรวมได้
เป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่[12]
1 . ก า ร จั ด ล า ดั บ ชั้ น ใ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
(Hierarchical chart) เป็ นการสร้างแผนภูมิลาดับชั้นที่แบ่ง
ออกเป็ นระดับได้ คือ ระดับที่ 1 แสดงถึงเป้าหมายของการ
ตัดสิ น ใจ (Goal) ระดับที่ 2 แสดงเกณฑ์ตัด สิ น ใจหลักที่
ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจ ( Criteria) ระดับ ที่ 3 (ถ้ามี )แสดง
เกณฑ์ยอ่ ยที่ใช้ในการตัดสิ นใจร่ วม (Sub-Criteria)ระดับที่
4 (ระดับล่างสุ ด) แสดงทางเลือก (Alternative)
2. การหาล าดั บ ความส าคั ญ หรื อน้ าหนั ก
(Pairwise Comparision) โดยการเปรี ยบเทียบเกณฑ์และ
ทางเลือกที่มีอยูท่ ีละคู่ ทาทีละลาดับชั้นของแผนภูมิโดยเริ่ ม
จากชั้ น บนลงล่ า งแล้ ว แสดงผลลั พ ธ์ ใ นรู ป แบบของ
เมตริ กซ์ โดยมีหลักในการพิจารณาว่าในเกณฑ์หนึ่งๆ หาก
นาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่อยูใ่ นระดับชั้นเดียวกันนั้นจะ
ส่ งผลกระทบกับ เกณฑ์ ที่ สู งกว่ าหรื อ เป้ าหมายมากหรื อ
น้อ ยกว่ากัน ในระดับ ค่ าตัวเลขเท่ าไร ตารางเมตริ กซ์ ถู ก
กาหนดให้เก็บค่าตัวเลขความสาคัญ เช่น หากผลของการ
เปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่ 1 กับเกณฑ์ที่ 2 แล้วพบว่าเกณฑ์ที่ 1
มีความสาคัญมากกว่าเกณฑ์ที่ 2 ในระดับสาคัญกว่าอย่าง
เห็ น ได้ ชั ด จะต้ อ งแท น ค่ า ใน เมต ริ กซ์ ด าเนิ น การ
เปรี ยบเที ยบเกณฑ์ท้ ังหมดลงในเมตริ กซ์ แล้วจึ งค านวณ
Normalized matrix, ผ ล ร ว ม ข อ ง แ ถ ว , แ ล ะ ล าดั บ
ความสาคัญของเกณฑ์
3. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล
(Consistency) เช่น เกณฑ์ที่ 1 มีความสาคัญกับเกณฑ์ที่ 2
ในระดับ 2 เท่า และเกณฑ์ที่ 2 มีความสาคัญมากกว่าเกณฑ์
ที่ 3 ใน ระดั บ 4 เท่ า ดั ง นั้ น เกณ ฑ์ ที่ 1 ควรมี ระดั บ
ความสาคัญมากกว่าเกณฑ์ที่ 3 ในระดับ 8 เท่า แต่หากผล
การวิเคราะห์ออกมาว่างนั้นเกณฑ์ที่ 1 มีระดับความสาคัญ
มากกว่ าเกณฑ์ ที่ 3 ในระดับ 2 เท่ า จะหมายความว่าการ
วิเคราะห์น้ นั ได้ขอ้ มูลที่ไม่มีความสมเหตุสมผล การแก้ไข
คือการทบทวนกระบวนการให้ความสาคัญหรื อน้ าหนัก
ของเกณฑ์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ออกมาอยูใ่ น
ระดับความสมเหตุสมผลที่ยอมรับได้

กระบวนการวิเคราะห์ ตามลาดับ ชั้ น (Analytic

Hierarchy Process)
ในการศึกษานี้ ได้เลือกใช้วิธีการ Analytic Hierarchy
Process (AHP) หรื อกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น
มาใช้เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ [11]
โดยมี ห ลักการแบ่ ง โครงสร้ างของปั ญ หาที่ ต้อ งการแก้
ออกเป็ นชั้น ๆ ได้แก่ ชั้น เป้ าหมาย (Goal) ชั้นของเกณฑ์
(Criteria) ชั้นเกณฑ์ยอ่ ย (Sub-Criteria) และชั้นทางเลือก
หลัง จากนั้ น ใช้วิ ธี เปรี ย บเที ย บเกณฑ์ ที ล ะคู่ จ นครบทุ ก
เกณฑ์ พร้ อ มทั้งให้ ล าดับ ความส าคัญ ด้ว ยค่ าน้ าหนัก ที่
ให้ผลเป็ นตัวเลขเพื่อง่ายต่อการเปรี ยบเทียบเพื่อตัดสิ นใจ
และสุ ด ท้ายมี ก ารวิ เคราะห์ ห าความสมเหตุ ส มผลของ
ข้อมูล AHP เป็ นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบนั
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
รายย่อย [17] ที่พบว่าการทาเกษตรกรรมนั้นเป็ นอาชีพหลัก
ของเกษตรกรหลายล้านคนในประเทศอินเดีย ในปั จจุบนั
ทรัพยากรดินและน้ าใกล้จะถึงขีดจากัด การทาการเกษตร
แบบดั้งเดิ มจึงส่ งผลให้เกษตรกรส่ วนใหญ่มีกาไรที่ น้อย
มาก ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทบทวนและฟื้ นฟูวิธี
ทาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี แต่ขอ้ จากัดของเกษตรกร
ชาวอินเดียคือโดยส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นเกษตรกรรายย่อย
ซึ่ งมั ก จะไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และทรั พ ยากรทาง
เทคโนโลยีที่จาเป็ นได้ โทรศัพท์มือถื อจึงสามารถเข้ามา
ช่วยได้ดว้ ยโซลูชนั่ ที่มีความสามารถในการจัดการฟาร์มที่
ติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือของเกษตรกร จะสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในด้านผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่วย
ในการดูแลบารุ งรักษาฟาร์ ม จึงนาไปสู่ ความเป็ นเลิศทาง
การเกษตรได้ จากการพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประเภท Mobile Application โดยใช้ชื่อ Kisan Suvidha ที่
มีความสามารถป้อนข้อมูลที่จาเป็ นให้แก่เกษตรกรได้อย่าง
รวดเร็ ว เช่ น สภาพอากาศปั จ จุ บัน และถัด ไปอี ก 5 วัน
รายชื่อตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ราคาจาหน่าย
ผลผลิ ต ค าแนะน าด้ า นการเกษตร เป็ นต้ น และยัง มี
คุณสมบัติพิเศษคื อ การแจ้งเตื อนสภาพอากาศสุ ดขั้วและ
ราคาจาหน่ายผลผลิตจากตลาดที่ใกล้ตวั ที่สุดด้วย
แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั ชิ้นหนึ่ ง [18] พบว่าการไม่
ประสบผลสาเร็ จในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในฟาร์ มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมนั้น มี ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องอยู่
หลายประการ เช่น อายุของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม
การเข้าถึ งแหล่งความรู ้ เช่ น การฝึ กอบรม และการเข้าถึ ง
แหล่ งเงิ น ทุ น โดยมี การศึ กษาถึ ง เทคโนโลยีก ารเลี้ ยงกุ้ง
แบบควบคุมตัวแปรทั้งหมด ซึ่ งส่ วนใหญ่ทางานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี IoT จะสามารถให้ ผ ลตอบแทนทางด้า น
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด แต่ ก ลับ ไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจาก
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม เนื่องจากงบประมาณใน
การลงทุนนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้สูงมาก อาจทาให้ขาดเงิน
หมุนเวียนในฟาร์ มและอาจกลับกลายเป็ นผลเสี ยสาหรับ
เกษตรกรในกรณี ที่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเข้ามาเพิ่ม
ในระหว่างการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมได้

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้
ที่ ได้จากกิจกรรมหลักในการเพาะเลี้ ยงกุ้งขาวแวนนาไม
และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ง าน [13] พบว่า
เกษตรกรที่ มี ก ารจัด การความรู ้ ท้ ั ง หมดที่ เกิ ด จากการ
เพาะเลี้ ยงกุ้ง ขาวแวนนาไม ให้ เป็ นระเบี ย บแบบแผน
สามารถน ากลับ มาใช้ ได้ใ นเชิ ง สถิ ติ แ ละการพยากรณ์
เหตุการณ์ในอนาคตได้แล้ว จะทาให้ฟาร์มสามารถปรับตัว
เพื่อให้กลายเป็ นฟาร์ มที่มีผลกาไรสู งได้ ประกอบกับการ
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ให้ ข้อ มู ล กั บ เกษตรกร
ปศุสัตว์เกี่ยวกับ ราคาอาหาร ยา ราคาจาหน่ายผลผลิต ฯลฯ
ของงานวิจัยอีก ชิ้ น หนึ่ ง [14] พบว่ าสามารถตอบสนอง
ความต้อ งการของเกษตรกร โดยสามารถเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประมาณการต้นทุน
และผลตอบแทนเบื้องต้นและวางแผนการจัดการคุณภาพ
ฟาร์ มที่ถูกต้อง รวดเร็ ว เหมาะสม และสามารถใช้งานได้
จริ ง ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย อี ก ชิ้ น หนึ่ ง [15 ]พบว่ า
ความส าเร็ จ ของอุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งกุ้ง ต้อ งใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต โดยทาให้สามารถเพาะเลี้ยงกุง้
ขาวแวนนาไมให้ได้ผลผลิตที่ดีตลอดทั้งปี สามารถเลี้ยงกุง้
ขาวแวนนาไมด้วยความหนาแน่นสู งได้โดยยังมีอตั รารอด
ที่สูง ตลอดจนช่วยให้ฟาร์ มสามารถเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ได้ ตลอดจนงานวิจัยอีกชิ้ นหนึ่ งสรุ ป ไว้ต รงกัน [16] ว่า
เกษตรกรต้องให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูล สารสนเทศ
ทั้ง ในระดับ ปั จ เจกและในระดับ ที่ มี ก ารแบ่ งปั น ใช้งาน
ร่ วมกันของกลุ่มเกษตรกร เนื่ องจากการเพาะเลี้ ยงกุ้งขาว
แวนนาไมประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนและต้อง
เฝ้ าระวัง การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เก็ บ บัน ทึ ก
ข้อมู ลการท างานด้านต่างๆ จะช่ วยให้ เกษตรกรมี ข้อมู ล
สนับสนุ นในการวางแผนและตัดสิ นใจเรื่ องสาคัญ ต่างๆ
ในฟาร์ ม ยกระดั บ ประสิ ทธิ ภ าพการด าเนิ น งาน และ
สามารถช่วยลดต้นทุนได้ นอกจากข้อมูลที่ได้จากภายใน
ฟาร์ มแล้ว การดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นจาเป็ นจะต้องได้รับข้อมูลจากภายนอก
ด้วย จากงานวิจยั อีกชิ้นหนึ่ งที่ประสบผลสาเร็ จในการนา
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ภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ในครั้ งนี้ มี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากจาก
ทฤษฎี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งานวิ จั ย หนั ง สื อ บทความ
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซต์วารสารทาง
วิชาการต่างๆ และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การศึ กษา โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อ มู ล ซึ่ งด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นกัน ยายนตุ ล าคม 2562 โดยมี ป ระชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ
เกษตรกรผู ้เลี้ ยงกุ้ ง ขาวแวนนาไมที่ ผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐาน GAP จากกรมประมงในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 478 ฟาร์ ม ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่ าย ( Simple random sampling) โดยที่ ทุ ก ฟาร์ ม มี
โอกาสถู ก เลื อ กในการถู ก เก็ บ ข้ อ มู ล ได้ เท่ า กั น โดย
ปราศจากอคติ (Bias) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน
2 0 7 ฟ า ร์ ม ที่ ค่ า Confidence level 95% แ ล ะ ค่ า
Confidence interval เท่ า กับ 5.13 ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล
ด้ว ยการใช้ แ บบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้ว ย 4 ส่ ว นที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ในการเก็ บ ข้อ มู ล ที่ แ ตกต่ างกัน ได้แ ก่ 1.)
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่ ม ตัวอย่าง 2.) ข้อมู ล ทั่วไปของ
ฟาร์ ม เพื่อเก็บ ข้อมูลเรื่ องขนาดและมาตรฐานของฟาร์ ม
3.) ระดับ ของความสามารถของฟาร์ ม (CMM : Capability
Maturity Model) โ ด ย ใ ช้ Capability Maturity Model
integration:CMMI ที่ พั ฒ น า โ ด ย ส ถ า บั น Software
Engineering Institute (SEI) แห่ ง มห าวิ ท ยาลั ย คาร์ เน กี
เมลลอน เป็ นเกณฑ์ในการสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บข้อมูลระดับ
ความสามารถในด้านต่ างๆ ที่ มี อยู่ของเกษตรกรเพื่ อน ามา
ศึกษาหาด้านที่เหมาะสมกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่ วยเพิ่ ม ระดั บ สิ ทธิ ภาพในการด าเนิ น งาน 4.) ล าดั บ
ความสาคัญของเกณฑ์ในกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับ
ชั้น (AHP : Analytic Hierarchy Process) โดยนาทฤษฎี
กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้นเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
สร้ างเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็บ ข้อ มู ล คุ ณ สมบัติ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกษตรให้น้ าหนักความสาคัญ ดังภาพที่ 1

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของเกษตรกร

เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มีจานวน 147 คน (71.01%) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน
87 คน (42.03%) มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยู่ที่ประถมศึกษา
จานวน 80 คน (38.65%) ด้านระยะเวลาของประสบการณ์
ในการเพาะเลี้ยง ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงกุง้
ขาวแวนนาไมในช่ วงระหว่ าง 6 - 10 ปี จ านวน 107 คน
(51.69)
4.2 ระดับความสามารถของเกษตรกร
จาการศึกษาระดับความสามารถของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้
ขาวแวนนาไมในด้ า นต่ า งๆ พบว่ า เกษตรกรมี ระดั บ
ความสามารถสู งที่ สุดอยู่ในระดับ 2 ซึ่ งเป็ นระดับที่ เริ่ มมี
การด าเนิ นงานที่ เป็ นระเบี ยบแบบแผนมากขึ้น มี การน า
หลักวิชาการและองค์ความรู ้ที่ได้มาจากที่ ต่างๆ นามาใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานของฟาร์ มได้แก่ ด้านการ
บริ ห ารจัดการคุณ ภาพน้ าอยู่ในระดับ 2.70 และด้านการ
จัดการแร่ ธาตุอาหารอยู่ในระดับ 2.60 รองลงมาคือระดับ
ความสามารถระดับ 1 ซึ่ งเป็ นความสามารถในการทางาน
ระดับ เบื้ อ งต้น คื อยังไม่ มี ระบบการท างานที่ ดี เป็ นการ
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ดาเนินงานโดยใช้ความสามารถที่มาจากประสบการณ์ของ
เกษตรกรเป็ นหลัก ยังไม่ มี ระเบี ยบแบบแผนและการจด
บันทึกเพื่อจัดเก็บเป็ นสถิติ ได้แก่ดา้ นความสามารถในการ
จัดการโรคระบาดอยู่ในระดับ 1.99 และความสามารถใน
ก าร จั ด ก าร กั บ ต้ น ทุ น อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ 1.87 ส าห รั บ
ความสามารถที่อยู่ในระดับต่าสุ ดได้แก่ความสามารถด้าน
การบริ หารจัดการฟาร์มอยูใ่ นระดับ 1.45 ดังภาพที่ 2

ระดับความสามารถด้ าน
1. เพศ
ด้านคุณภาพน้ า
ด้านการจัดการแร่ธาตุ
ด้านการจัดการโรคระบาด
ด้านการบริ หารต้นทุน
ด้านการจัดการฟาร์ม
2. อายุ
ด้านคุณภาพน้ า
ด้านการจัดการแร่ธาตุ
ด้านการจัดการโรคระบาด
ด้านการบริ หารต้นทุน
ด้านการจัดการฟาร์ม
3. ระดับการศึกษา
ด้านคุณภาพน้ า
ด้านการจัดการแร่ธาตุ
ด้านการจัดการโรคระบาด
ด้านการบริ หารต้นทุน
ด้านการจัดการฟาร์ม
4. ประสบการณ์การเพาะเลี้ยง
ด้านคุณภาพน้ า
ด้านการจัดการแร่ธาตุ
ด้านการจัดการโรคระบาด
ด้านการบริ หารต้นทุน
ด้านการจัดการฟาร์ม

ภาพที่ 2 : แผนภูมิแสดงระดับความสามารถของเกษตรกร

การเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ต่ างๆ ของเกษตรกรที่ ส่ง ผล
กระทบต่อระดับความสามารถในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ
พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นเพศของเกษตรกรจะส่ ง ผลถึ ง ความ
แตกต่างของระดับความสามารถในด้านการจัดการคุณภาพ
น้ าและด้านการบริ หารต้นทุนเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบถึง
ระดับความสามารถด้านการจัดการแร่ ธาตุดา้ นการจัดการ
โรคระบาด และด้านการบริ ห ารจัด การฟาร์ ม ในขณะที่
ปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกันจะส่ งผลถึงความแตกต่างของ
ความสามารถในการดาเนิ น งานในทุ กด้าน ยกเว้น เพี ย ง
ด้านการจัดการโรคระบาดที่ไม่มีผลกระทบ สาหรับปั จจัย
ด้านระดับการศึกษาของเกษตรกรส่ งผลถึงความแตกต่าง
ของระดับ ความสามารถในทุกด้าน สาหรับปั จจัยสุ ดท้าย
คือระยะเวลาของประสบการณ์ ในการเพาะเลี้ยงส่ งผลถึ ง
ความแตกต่ างของระดับความสามารถในทุกด้าน ยกเว้น
เพียงด้านการจัดการโรคระบาดที่ไม่มีผลกระทบ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : เปรี ยบเทียบปัจจัยต่างๆ ของเกษตรกรที่ส่งผล
กระทบต่อระดับความสามารถในการดาเนินงาน
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t

F

P-Value

3.739
1.829
-0.425
2.425
1.454

-

0.000*
0.07
0.671
0.016*
0.205

-

13.855
8.467
0.061
12.588
35.573

.000*
.000*
0.993
.000*
.000*

-

14.198
13.451
9.048
13.451
8.296

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

-

11.297
6.734
0.056
4.933
11.762

.000*
.000*
0.983
.002*
.000*

* ระดับนัยสาคัญ 0.05

4.3 วิ เคราะห์ น้ า หนั ก ของปั จ จั ย ด้ ว ยกระบวนการ
วิเคราะห์ ตามลาดับชั้น
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ท าการ
เปรี ยบเทียบหาความสาคัญของเกณฑ์ท้งั 7 เกณฑ์ที่ใช้เป็ น
ปั จ จัย ในการพิ จ ารณาคัด เลื อ กเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ข้อมูลที่ ได้รับมาจะถูกน าไปใช้ในการสร้างเมตริ กซ์เพื่ อ
พิจารณาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที ละคู่ โดยให้ ค่าความสาคัญ
จาก 1-9 เมื่ อได้ผลลัพ ธ์จึง จะสามารถนามาคานวณหาค่า
น้ าหนักของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจใน
การพิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในฟาร์ ม
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ต่อไป โดยมีหลักในการพิจารณาว่าในเกณฑ์หนึ่ งๆ หาก
นาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่อยูใ่ นระดับชั้นเดียวกันนั้นจะ
ส่ งผลกระทบกับ เกณฑ์ ที่ สู งกว่ าหรื อ เป้ าหมายมากหรื อ
น้อ ยกว่ากัน ในระดับ ค่ าตัวเลขเท่ าไร ตารางเมตริ กซ์ ถู ก
กาหนดให้เก็บค่าตัวเลขความสาคัญ โดยแบ่งเมตริ กซ์ดว้ ย
เส้นทแยงมุม แล้วใส่ ค่าที่ ได้จากการเปรี ยบเทียบไว้เหนื อ
เส้นทแยงมุม ส่ วนพื้นที่ใต้เส้นทแยงมุมนั้นเป็ นส่ วนที่ใส่
ค่าต่างตอบแทนหรื อเศษส่ วนของการเปรี ยบเทียบเกณฑ์คู่
นั้ น เช่ น เกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ างจ านวน 207 ฟาร์ ม ให้
น้ าหนักความสาคัญ กับ เกณฑ์ด้านระดับของเทคโนโลยี
น้ อ ยกว่ าเกณฑ์ ด้านราคาเฉลี่ ย อยู่ ที่ 2.9 การท าเมตริ ก ซ์
แสดงน้ าหนัก ความส าคัญ ของเกณฑ์ จ ากเกษตรกรกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 207 ฟาร์มแสดงในตารางที่ 2

ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยหลัก ที่เกษตรกรให้
ความสาคัญในการประเมินเพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในฟาร์ มโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ช่ ว ยให้ ข้อ มู ล สภาพแวดล้อ ม
(0.388) รองลงมาคื อ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส ามารถ
บันทึกการทางาน (0.278) ตามด้วย ความง่ายในการใช้งาน
(0.133) เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ช่ ว ยให้ ก ารเพาะเลี้ ย ง
แม่นยา (0.096) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ สามารถช่ วยลด
แรงงาน (0.043) ราคา (0.039) ระดับของเทคโนโลยี (0.024)
และค่ าอัต ราส่ วนความไม่ ส อดคล้อ ง เท่ ากับ 0.046 ซึ่ ง
น้อยกว่า 0.1 แสดงให้เห็ น ว่าข้อมูลมี ความสอดคล้องกัน
มีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยในการ
ประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับของเทคโนโลยี

1 1/2.90 1/6.90 1/8.35 1/7.50 1/2.35 1/5.15

ราคา

2.9

ความง่ายในการใช้งาน 6.9
เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้
ข้อมูลสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีทสี่ ามารถ
บันทึกการทางาน
เทคโนโลยีทสี่ ามารถ
ช่วยลดแรงงาน
เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้
การเพาะเลี้ยงแม่นยา

1 1/5.60 1/7.65 1/7.70 1/1.05 1/3.55
5.6

7.7

5. สรุปผลการวิจัย
ในภาพรวม การจัด การฟาร์ ม เลี้ ย งกุ้งขาวแวนนาไม
ของเกษตรกรในอ าเภอบ้า นแพ้ว จัง หวัด สมุ ท รสาคร
มีระดับความสามารถด้านการบริ หารจัดการฟาร์มและด้าน
การบริ ห ารต้น ทุ น อยู่ใ นระดับ ต่ าสุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณา
ร่ วมกับปั จจัยด้านต่างๆ ของเกษตรกรที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถได้ พบว่าการดาเนิ นงานทั้ง 2 ด้านสามารถ
ถูกได้รับผลกระทบจากปั จจัยทุกด้าน ยกเว้นเพียงแต่ดา้ น
การบริ หารจัดการฟาร์ มนั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ด้านเพศของเกษตรกร ในขณะที่ ค วามสามารถด้านการ
จัดการกับโรคระบาดที่ เกษตรกรยังอยู่ในระดับ 1.99 ซึ่ ง

1 1/3.65 1/2.80 2.55 1.15

8.35 7.65 3.65
7.5

น้ าหนัก
ลาดับที่
(Eigenvector)
ระดับของเทคโนโลยี
0.024
7
ราคา
0.039
6
ความง่ายในการใช้งาน
0.133
3
เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้ขอ้ มูลสภาพแวดล้อม
0.388
1
เทคโนโลยีทสี่ ามารถบันทึกการทางาน
0.278
2
เทคโนโลยีทสี่ ามารถช่วยลดแรงงาน
0.043
5
เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้การเพาะเลี้ยงแม่นยา
0.096
4
อัตราส่วนความไม่สอดคล้อง (CR) = 0.046
ปัจจัย

เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้การเพาะเลี้ยงแม่นยา

เทคโนโลยีทสี่ ามารถช่วยลดแรงงาน

เทคโนโลยีทสี่ ามารถบันทึกการทางาน

เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้ขอ้ มูลสภาพแวดล้อม

ความง่ายในการใช้งาน

ราคา

ระดับของเทคโนโลยี

ตารางที่ 2 : ตารางเมตริ กซ์แสดงน้ าหนักความสาคัญเกณฑ์
การประเมิน

ปัจจัย

1

2.1

7.2 6.25

2.8 1/2.10 1

7.15 4.45

2.35 1.05 1/2.55 1/7.20 1/7.15 1 1/3.30
5.15 3.55 1/1.15 1/6.25 1/4.45 3.3
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เป็ นความสามารถในการทางานระดับเบื้องต้น คือยังไม่มี
ระบบการท างานที่ ดี น้ ัน ปั จ จัยด้านการศึ ก ษาเป็ นปั จจัย
เดียวที่สามารถสร้างผลกระทบในถึงระดับความสามารถ
ในปัจจัยนี้ได้
การด าเนิ น งาน ใน ฟ าร์ ม ที่ ค วรน าเท ค โน โล ยี
สารสนเทศเข้ามาช่ วยในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดการ
ฟาร์ มได้แก่ การจัดการสั่งซื้ อและจัดเก็บอาหารกุง้ และแร่
ธาตุ การจัดการบันทึกการกินอาหารของกุง้ การบันทึกการ
ใช้ไ ฟฟ้ าและน้ า มัน ด้านการบริ ห ารต้น ทุ น ได้แ ก่ การ
วางแผน จัด หา การบริ ห ารเงิ น ทุ น ที่ น ามาใช้ใ นฟาร์ ม
ตลอดจนการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในต่างๆ และด้าน
การจัดการกับโรคระบาด เช่นการบันทึ กชนิ ดและอาการ
ของโรค การแก้ไขอาการป่ วยของกุง้ ระยะและอาการของ
โรค เป็ นต้น เพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานให้
อยูใ่ นระดับที่ดีข้ นึ
ประกอบกับการให้น้ าหนักความสาคัญ ของปั จจัยใน
การนาเทคโนโลยีสารเสนเทศเข้ามาใช้การดาเนินงานของ
เกษตรกรคือ ต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถให้
ข้อมู ลสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ ยงกุ้งขาวแวนนาไม
เป็ นลาดับหนึ่ ง และต้องการเทคโนโลยีที่สามารถบันทึ ก
การทางานได้เป็ นลาดับที่ 2 โดยมีความต้องการให้ใช้งาน
ได้ง่ายไม่ซบั ซ้อนอยูใ่ นลาดับที่ 3 ส่วนเทคโนโลยีที่ช่วยให้
เพาะเลี้ ยงแม่ น ย ามี ส าคัญ เป็ นล าดับ 4 และให้ ส าคัญ แก่
เทคโนโลยี ที่ ส ามารถช่ วยลดแรงงานได้เป็ นล าดับ ที่ 5
สุ ด ท้ายได้ ใ ห้ ส าคัญ แก่ ปั จ จัย ด้านราคาและระดับ ของ
เทคโนโลยีเป็ นลาดับที่ 6 และ 7 ตามลาดับ
ดัง นั้ น การจัด หาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเพาะเลี้ ย งกุ้ง ขาวแวนนาไมจึ ง ควรจะ
สามารถช่วยงานได้ท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการฟาร์มและ
ในด้านการบริ ห ารต้น ทุ น และด้านการจัด การกับ โรค
ระบ าดได้ โด ยมี ความส ามารถ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมเช่น ราคา
วัสดุ ราคาอาหารกุง้ ราคาแร่ ธ าตุ ราคาขายผลผลิต พร้อม
ทั้งสามารถให้ขอ้ มูลด้านการพยากรณ์ อากาศได้ และควร
จะต้องสามารถบัน ทึ กการท างานต่างๆ ในฟาร์ มได้ เช่ น
ข้อมูลสภาพน้ า ข้อมูลการกินอาหารของกุง้ ข้อมูลการให้แร่
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ธาตุ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โต การจัด การสั่งซื้ อและจัด เก็ บ
อาหารและแร่ ธาตุ บัน ทึ กการใช้ไ ฟฟ้ า และน้ ามัน และ
ข้อมูลการบันทึกชนิดและอาการของโรค การแก้ไขอาการ
ป่ วยของกุง้ ระยะและอาการของโรค เพื่อจัดเก็บเป็ นสถิติ
ที่จะสามารถนามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์ในการปรับปรุ ง
วิธีการดาเนินงานต่อไป
การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกาหนด
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะส่ งผลให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้
ขาวแวนนาไม มีการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
ได้เป็ นอย่างดี และยังส่ งผลให้ ต้น ทุ น ในการดาเนิ น งาน
ด้านต่าง ๆ สามารถลดลงได้
ข้อเสนอแนะควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามน้ าหนักความสาคัญ ของปั จจัยต่างๆ และสามารถใช้
งานเพื่อรองรับการทางานในด้านต่ างๆ ของฟาร์ ม ตามผล
แห่ งการวิจัย ในครั้ งนี้ สาหรั บ ให้ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุ้งขาว
แวนนาไมในเขตจังหวัดสมุทรสาครใช้งานเป็ นจังหวัดนา
ร่ อง และดาเนิ นการขยายต่อไปในจังหวัดอื่น ๆ ในลาดับ
ต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเข้ าร่ วมกิจกรรมการวิง่ ในจังหวัดภูเก็ต
Factors Affecting the Participation Decision to the Running Activities
in Phuket Province
ภัสภรณ์ เดชศรี (Phatsaphon Dechdri)1, สิ รีธร สีสายทอง (Sireethon Seesaithong)2
เลอลักษณ์ บุญลา้ (Lerluck Boonlamp)3 และอยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ (Ayuth Intarapradith)4
ภาควิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
1

dechsri3@gmail.com, 2eim406505@gmail.com
lerluck.b@phuket.psu.ac.th.com, 4ayuth.i@phuket.psu.ac.th

3

งานวิ่ ง มี ค วามปลอดภั ย ที่ 4.32 4.ด้ านสิ่ ง อ านวยความ
สะดวก ที่ 4.13 อยู่ในระดับมาก เพราะมีเจ้ าหน้ าที่ดูแล
ความปลอดภัยทั่ วถึ งและการมีสัญญานสื่ อสารทั่ วถึ ง ใน
งานวิ่ง ที่ 4.24 5.ด้ านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ที่ 4.09
เพราะมีประเภทของการวิ่งหลากหลายประเภท ที่ 4.44
สาหรั บความสั มพันธ์ ของเพศ กับ ระดับการตัดสิ นใจ
เข้ าร่ วมกิ จ กรรมการวิ่ ง ในจั งหวั ดภู เก็ต เห็ น ได้ ว่าเพศที่
แตกต่ างกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ การตั ด สิ น ใจ ในส่ วนของ
ช่ องทางการรั บรู้ ข่ า วสารกั บ ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นเพศที่
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ การตั ด สิ น ใจ และในส่ วน
ความสัมพันธ์ ของประชากรศาสตร์ กับ ระดับการตัดสิ นใจ
เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมการวิ่ ง ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พบว่ า ระดั บ
การศึกษาที่แตกต่ างกัน มีผลต่ อระดับการตัดสิ นใจ ส่ วนใน
ด้ านอื่นๆ ไม่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
คาสาคัญ: องค์ประกอบการท่องเที่ยว ช่องทางการรับรู ้
ข่าวสาร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รายการวิ่ง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่ อศึ กษาช่ องทางการรั บรู้ ข่ าวสารกิ จกรรมการวิ่ งใน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยกลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย คื อ
นั กท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กีฬ าที่ สนใจเข้ าร่ วมกิ จกรรมการวิ่ งใน
ภูเก็ต ซึ่ งได้ มีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ างโดยอ้ างอิ ง
สู ตรของ Cochran ซึ่ งสรุ ปได้ จานวน 168 คน เครื่ องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถามที่ สร้ างขึน้ เอง ซึ่ งได้ มีขบวนการใน
การประเมิ น แบบสอบถามโดยใช้ ดัชนี ความสอดคล้ อง
ระหว่ างข้ อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ซึ่ งค่ าที่ได้ อยู่ที่
0.96
ผลการวิจัย พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิ ง ร้ อยละ 54.1 อายุ 36-40ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.5
ระดั บ การศึ ก ษา อยู่ ที่ ป ริ ญญาตรี ถึ ง ร้ อยละ 55.3 โดย
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษัทเอกชน ถึ งร้ อยละ 41.2 มี
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น20,001-30,000บาทร้ อยละ25.9และ
อาศัยอยู่ กรุ งเทพมหานคร ถึงร้ อยละ 21.2
สาหรั บด้ านองค์ ประกอบของแหล่ งท่ องเที่ยวกับระดับ
การตัดสิ นใจเข้ าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต คื อ 1.
ด้ านสิ่ งดึ งดูดใจ ระดับการตัดสิ น ใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ที่ 4.29 เพราะ กลุ่มตัวอย่ างให้ ความสาคัญกับพื ้นที่ จัด
งานวิ่งที่มีชื่อเสี ยง ที่ 4.37 2.ด้ านที่พักค่ า ที่ 4.28 อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเพราะ กลุ่มตัวอย่ างให้ ความสาคัญกับความ
ปลอดภัยของที่พัก ที่ 4.44 3.ด้ านการเข้ าถึงพืน้ ที่จัดงาน
ที่ 4.18 อยู่ในระดับมาก เพราะมีเส้ นทางเข้ าถึงพื ้นที่จัด

Abstract
The purpose of this research was to 1. To study the
factors that affect the decision to participate in a
running activity in Phuket. 2. To study the channel of
awareness of the activities of the Phuket running
activity. The samples used in research were sports
tourists, this is defined as the size of the sample group
by referencing the formula of Cochran summary total
168 persons. For a tool used is a query created to
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store data. The Item-Objective Congruence Index:

1. บทนา

IOC at 0.96

ในปั จจุบนั เทรนด์รักสุ ขภาพกาลังเป็ นที่นิยมและหนึ่ ง
ในประเภทกี ฬานั้นคือ วิ่ง ไม่ว่าจะเป็ น มาราธอน ฮาล์ฟ
มาราธอน มินิฮาล์ฟ มาราธอน และ ฟันรัน ซึ่งจังหวัดภูเก็ต
เป็ นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับโอกาสจัดงานวิ่งใหญ่ๆมากมาย
[1] ข้ อ มู ล จ า ก ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม
มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า นักวิ่งในไทยในปี 2560 มีจานวน
กว่า 15 ล้านคน จากในปี 2559 ที่มีอยู่ประมาณ 12 ล้านคน
และถ้าหากเปรี ยบเทียบจากปี 2545 ที่ เป็ นปี แรกๆ ที่ ทาง
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.)
รณรงค์ให้มีการวิ่งออกกาลังกาย พบว่ามี นักวิ่งประมาณ
5.8 ล้านคนจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถยืนยันได้ว่านักวิ่งในไทย
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด” เมื่อมีนกั กีฬาวิ่งเยอะทาให้มีการ
จัดงานวิ่งมาราธอนมากขึ้นไปด้วย [1] จากการรวบรวม
ข้อมูลรายการวิ่งทัว่ ประเทศที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ วิ่ง
ไหนดีในรายการ มินิมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มาราธอน
รวมทั้งการวิ่งแบบเทรล (การวิ่งแบบผจญภัย) พบว่าในปี
2561 มีการจัดงานวิ่งทั้งหมด 990 รายการเฉลี่ยสัปดาห์ละ
19 รายการถื อ เป็ นประวัติ ก ารณ์ ข องการจัด งานวิ่ ง ใน
ประเทศไทยซึ่ งสู งกว่า สถิ ติในปี 2560 ที่ มีการจัดงานวิ่ง
696 รายการหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น มาถึ ง 294 รายการ ถ้าหากลอง
ประเมินมูลค่า การจัดการแข่งขันวิ่งในระดับมินิมาราธอน
(5-10 กม.) อยู่ ที่ ป ระมาณ 8 แสนบาท รายการฮาล์ ฟ
มาราธอน (21 กม.) ประมาณ 2 ล้า นบาท รายการและ
มาราธอน (42.195 กม.) ประมาณ 5 ล้านบาท มูลค่าการจัด
งานวิ่งในประเทศไทยปี นี้ จะมี เม็ดเงิ นรวมกันกว่า 729 4,950 ล้านบาท” ดังแสดงในภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1 สถิติตวั เลขนักวิ่งในไทยในปี 2545 , 2559 ,
2560 และ การจัดรายการวิ่งทัว่ ประเทศ

The results found that the general information of
the population mostly female accounted for 54.1
percent with the age range between 36-40, accounting
for 23.5 percentage, and there was a bachelor's
degree accounted for 55.3 percent, was worked in
private company, accounted for 41.2 percent, average
salary range between 20,001-30,000 baht, accounted
for 25.9 percent and mostly live in Bangkok up,
accounted for 21.2 percent.
For the elements of the attraction, is 1. The most
attractive level of decision-making, average value at
4.29, because the sample is featured in the famous
average value at 4.37 2. The property the level of
decision is at the highest level, average value at 4.28
because the sample is important to the safety of the
accommodation, average value at 4.44 3. Access to
the area of the conference level is very high, average
value at 4.18 because it has access to a secure running
space, average value at 4.32 4. Facilities side the level
of decision is very high, average value at 4.13 because
there are general security guards and having a
thorough communication signal in running events,
average value at 4.24. 5. The activity the level of
decision is very high, average value at 4.09 because
there are various types of runs and the average value
at 4.44.
For the relationship of sexual with the level of
decision to participate, there will be a different gender
that does not affect the level of decision. In the section
of the channel, the perception of the message to the
relationship of different sex affect the level of
decision. Moreover, the relationship of population
with the decision-making level is attended in Phuket
found that the different education levels affect the
level of decision, as for the other side not affect.
Keywords: travel elements, news perception channel,
sports tourism, running list.
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งานวิจยั นี้จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
กิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบส ารวจ
(Survey Research) ผ่ า นกระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล ท าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อสรุ ปผลวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักท่องเที่ยวเชิ งกี ฬาที่
สนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต ในรายการ
ต่างๆเช่น วิ่งมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และฟันรัน ซึ่ งถือ
ได้ว่ า มี จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมดขนาดใหญ่ และไม่
สามารถทราบจานวนที่แน่ นอนได้ การกาหนดขนาดของ
กลุ่ ม ตัวอย่างจึ งได้อ้างอิง สู ตรของ Cochran โดยมี ขนาด
ตัวอย่างของประชากร ที่ระดับความเชื่อมัน่ 93% และมีค่า
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ไ ม่ เ กิ น 7% โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการทาวิจยั

ภาพที่ 1: สถิติตวั เลขนักวิ่งในไทย
ข้อมูลจากเว็บไซต์วิ่งไหนดี [2] ได้จดั อันดับงานวิ่งยอด
เยี่ยม งานวิ่งในจังหวัดภูเก็ตได้ ติดอันดับ6 ประเภท Full
Marathon งาน“Laguna Phuket Marathon 2017” และ [3]
อันดับ 5 งาน “Laguna Phuket Marathon 2019” ทาให้มีเม็ด
เงิ น เข้ า จั ง หวัด ภู เ ก็ ต อย่ า งมากมาย และเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการดึงดูดลูก ค้าที่มีความชื่ นชอบการวิ่ง
มาราธอน
ทางคณะผูจ้ ัดทาจึงเลื อกศึกษาถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วย
ให้ ผู ้จัด งานสามารถเตรี ย มงานให้ ต อบสนองกับ ความ
ต้องการของผูร้ ่ วมงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในเชิ ง
ธุ รกิจ สาหรับบริ ษ ทั รับจัดงานวิ่งหรื อ องค์กรที่สนใจจัด
งานวิ่ง ในจังหวัดภูเก็ต

2. วัตถุประสงค์

5. ผลการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ร่ วม
กิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต
2.2 เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู ้ข่าวสารกิจกรรมการวิ่ง
ในจังหวัดภูเก็ต

จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ร่ วม
กิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต มีประเด็นสมมติฐานการ
วิจยั ที่กาหนดไว้ โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.1 สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 นัก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าที่ มี เ พศ
ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการวิ่ ง ใน
จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน

3. กรอบแนวคิด
งานวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ โดยท าการศึ ก ษา
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการวิ่ ง ใน
จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 1: ระดับ การตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการวิ่ ง
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย

จ า ก ต า ร า ง ที่ 1 พ บ ว่ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ กับ ระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
กิ จ กรรมการวิ่ ง ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
Independent sample t-Test พบว่า มีค่า sig อยู่ที่ 0.868 ซึ่ ง
มากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ กาหนดไว้ จะเห็ นได้ว่าเพศที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม
การวิ่งในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5.2 สมมติฐานข้ อที่ 2 นักท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬาที่ มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการ

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดงานวิจยั

4. วิธีดาเนินงานวิจัย
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วิ่งในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน
ตารางที่ 2: ข้อมูลระดับการศึกษา
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1. ด้านสิ่ งดึงดูดใจ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ให้ความส้าคัญกับพื นที่จดั งานวิ่งมีชื่อเสี ยงเป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ด้ า น ก า ร เ ข้ า ถึ ง พื น ที่ จั ด ง า น พ บ ว่ า ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.18 และให้ความส้าคัญกับเส้นทางเข้าถึงพื นที่จดั
งานวิ่งมีความปลอดภัย อยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านกิ จกรรม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ ร ะดับ
การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และให้
ความส้าคัญกับประเภทของการวิ่งมีหลากหลายประเภท
เช่น มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิฮาล์ฟ มาราธอน และ
ฟันรัน เป็ นต้น อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. ด้านที่ พกั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 และให้
ความส้าคัญกับความปลอดภัยของที่พกั อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
5. ด้ า น สิ่ ง อ้ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก พ บ ว่ า ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.13 และให้ความส้าคัญกับการมี เจ้าหน้าที่ ดูแล
ความปลอดภัยทัว่ ถึงและการมีสัญญานเพื่อสื่ อสารได้ทุก
จุดภายในพื นที่งานวิ่ง อยูใ่ นระดับมาก
5.4 สมมติฐานข้ อที่ 4 ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของเพศ
ที่ แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรม
การวิง่ ในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 4: ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านระดับการศึกษา มีค่า sig อยูท่ ี่
0.027 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่า
ระดั บ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ นมี ผ ลต่ อ ระดั บ การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
5.3 สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยองค์ประกอบของแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งใน
จังหวัดภูเก็ตหรื อไม่
ตารางที่ 3: ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรอิสระ

จากตารางที่ 4 พบว่า ปั จจัยช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
ด้านเพศ กับ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัด
ภูเก็ต ด้วยการวิเคราะห์ Independent sample t-Test พบว่า
ในประเด็นการทราบข่าวสารผ่านทาง Facebook fanpage
มีค่า sig อยู่ที่ 0.008 ซึ่ งน้อยกว่า ระดับนัยสาคัญที่กาหนด
ไว้ จะเห็นได้ว่าช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของเพศที่แตกต่าง

จากตารางที่ 3 สรุ ปได้ดงั นี้
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กันมี ผลต่อระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งใน
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และในประเด็นการ
ทราบข่ า วสารผ่ า นทาง Facebook group มี ค่ า sig อยู่ ที่
0.006 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ จะเห็นได้วา่
ช่ องทางการรั บรู ้ ข่าวสารของเพศที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อ
ระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ส่ วนในประเด็น ช่ องทางการ
เข้าถึ งข่าวสารการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต, การทราบข่าวสาร
ผ่านทาง Facebook Website, ช่องทางการสมัครงานวิ่งใน
จังหวัดภูเก็ต, ช่องทางการดูรีวิว และการรี วิวเมื่อจบงานวิ่ง
แต่ละครั้ง มีค่า sig มากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของเพศที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิ จกรรมการวิ่งใน
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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กว่าปริ ญญาตรี มีระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมงาน
วิ่งมาราธอน โดยรวมมากกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี หรื อต่ากว่า ซึ่ งผูท้ ี่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อาจมี
การตัดสิ นใจที่ใช้เหตุผลประกอบเชิงลึกกว่าในการเข้าร่ วม
กิจกรรมงานวิ่งมาราธอน
6.3 สมมติฐานข้ อที่ 3
ผลการทดสอบนั้นสอดคล้องกับสมมติฐาน ภาพรวม
ของผู ้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า โดยเฉลี่ ย แล้ ว ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่ง
ในจังหวัดภูเก็ตอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขัน
รถยนต์: ในรายการการแข่งขัน บางแสน ไทยแลนด์ สปี ด
เฟสติวลั จังหวัดชลบุรี [5] ที่ว่าผลระดับการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมกิ จกรรมการแข่งขันรถยนต์ : ในรายการการแข่งขัน
บางแสน ไทยแลนด์ สปี ด เฟสติ ว ัล จัง หวัด ชลบุ รี ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
6.4 สมมติฐานข้ อที่ 4
ผลการทดสอบนั้นไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน พบว่า
ประเด็นการทราบข่าวสารผ่านทาง Facebook fanpage และ
ประเด็นการทราบข่าวสารผ่านทาง Facebook group มีค่า
sig น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ ซึ่ งมีผลต่อระดับ
การตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ส่ วนในประเด็ น ช่ อ งทางการเข้าถึ ง
ข่าวสารการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต, การทราบข่าวสารผ่านทาง
Website, ช่ องทางการสมัครงานวิ่งในจังหวัดภูเก็ต, ช่ อง
ทางการดูรีวิว และการรี วิวเมื่อจบงานวิ่งแต่ละครั้ง มีค่า sig
มากกว่ า ระดับ นั ย ส าคัญ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ า
ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ระดับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นสามารถตีความหมายได้ว่า
นักท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬาที่ เพศต่างกัน จะมี ช่องทางการรั บรู ้
ข่าวสารที่แตกต่างกัน ซึ่ งทาให้ขอ้ มูลที่ได้รับนั้นไม่เท่ากัน
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ทางสื่ อออนไลน์ (สื่ ออินเตอร์ เน็ต) ของประชาชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร [7] ที่ว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
ที่ ต่างกันนั้นมี ระดับการเปิ ดรับข่าวสารทางสื่ อออนไลน์

6. การอภิปรายผล
6.1 สมมติฐานข้ อที่ 1
เพศที่ แ ตกต่างกันไม่มี ผลต่ อระดับการตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมกิ จกรรมการวิ่ ง ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ งสามารถ
ตีความหมายได้ว่า นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีเพศแตกต่างกัน
ก็สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ตได้เช่นกัน
ไม่มีปัญหาในเรื่ องข้อจากัดทางร่ างกายที่ทาให้มีอุปสรรค
ในการวิ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ กล่าวไว้ในบทที่ 2
เช่ น [4] ที่ พบว่าผูท้ ี่ มีเพศ ที่ แตกต่างกัน มี ระดับความพึง
พอใจในการร่ วมอี เ วนต์ ม าราธอน ไม่ แ ตกต่ า งกั น
เช่นเดียวกับ [5] ที่พบว่าผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ ง ขัน รถยนต์ : ใน
รายการการ แข่งขันบางแสน ไทยแลนด์ สปี ด เฟสติ วลั
จังหวัดชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวเชิ งกีฬาจาแนกตามเพศ
ไม่มีความแตกต่างกัน
6.2 สมมติฐานข้ อที่ 2
ผลการทดสอบนั้ นสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน ซึ่ ง
สามารถตีความหมายได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันจะมีการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และ
ค านวนความคุ้ ม ค่ า ที่ จ ะได้ รั บ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการวิ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ [6] ที่ว่าการศึกษาที่แตกต่าง คือ ผูท้ ี่ระดับการศึกษาสู ง
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(สื่ ออินเตอร์เน็ต) ที่ไม่แตกต่างกัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรปรั บปรุ งคาถามในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ใน
ด้านปั จจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว ให้ตรงกับปัจจัย
ในทั้ง 5 ด้านมากขึ้น เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าใจได้
ง่ า ย และ ลดจ านวนค าถามลงเพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเก็ บ
แบบสอบถาม
7.2 ควรศึ กษาช่ อ งทางการรั บรู ้ ข่าวสารที่ เ ป็ นที่ นิยม
เพิ่มขึ้นเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลในด้านช่องทางการรั บรู ้
ข่าวสาร และไม่ควรให้เลือกตอบมากกว่า 1 ข้อเพราะยาก
ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
7.3 ควรเพิ่ ม ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเข้า
ร่ วมงานวิ่งในจังหวัดภูเก็ต ควรเพิ่มการทาวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ในการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ควบคู่กบั การให้ทาแบบสอบถาม
7.4 เพื่อความหลากหลายของข้อมูล ควรเพิ่มประเภท
ของกลุ่มเป้าหมาย คือ การวิ่งแบบเทรล

[6]

[7]
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ดิจิทลั มีค่าเฉลี่ย 3.83 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.93
3.ความสามารถด้า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เพื่ อ ยกระดับ
ศักยภาพองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.83 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 0.95 4. ความสามารถด้า นการออกแบบ
กระบวนการและการให้ บ ริ การด้ว ยระบบดิ จิ ทัล มี
ค่ า เฉลี่ ย 3.72 และมี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน 0.92
5. ความสามารถด้านด้านการบริ ห ารกลยุท ธ์ แ ละการ
จัด การโครงการมี ค่ าเฉลี่ ย 3.6 และมี ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตราฐาน 1.02 6. ความสามารถด้า นผูน้ าดิ จิ ทัล มี
ค่าเฉลี่ ย 3.7 และมี ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตราฐาน 0.94 7.
ความสามารถด้านการขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงด้าน
ดิจิทลั มีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.71
คาสาคัญ : แบบสอบถาม,ทักษะด้านดิจิทลั , บัณฑิตจบ
ใหม่

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ
ศึกษาปั จจัยทักษะด้านดิจิทลั ของบัญฑิตจบใหม่ 2) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยทักษะด้านดิ จิทัลของบัญฑิ ตจบใหม่ 3)
เพื่ อ ประเมิ น ทัก ษะด้า นดิ จิ ทัล ของบัณ ฑิ ต จบใหม่ มี
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน และ
บัณฑิตจบใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ จานวน 372 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้แ ก่
แบบประเมิ น ความเหมาะสมของผู ้เ ชี่ ย วชาญ และ
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สถิ ติ ที่ ใ ช้
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
One way anova
ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ผ ลการประเมิ น ความ
เหมาะสมของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ( IOC)อยู่ ใ นระดั บ ดี น าค่ า ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือก
ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และผลการ
ประเมินแบบสอบถามทักษะด้านดิจิทลั จานวน 372 คน
เป็ น เพศชาย จานวน 168 คน เพศหญิง จานวน 204 คน
โดยมี การวิเคราะห์ข้อมูลทักษะด้านดิ จิทัลของบัณฑิต
แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 7 ด้ า น ไ ด้ แ ก่
1.ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
มี ค่าเฉลี่ ย 4.05 และมี ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.65
2.ความสามารถด้านการควบคุมกากับ และการปฏิ บัติ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัด การด้าน

Abstract
This study aimed 1 ) to study the digital
skills factors of new graduates 2) to analyze and
propose the new digital skills factor of new
graduates 3) to assess the digital skills of new
graduates The target group used in the research was
3 experts and 372 graduate students of King
Mongkut's University of Technology North
Bangkok. The questionnaire of the expert was
suitability evaluation form. The statistics used to
analyze data is Mean and standard deviation The
program used for data analysis was analysis using
One way anova.
The results showed that the evaluation of
experts' suitability to the questionnaire about digital
skills (IOC) was at a good level. Take the expert's
value to calculate the conformity index and select
the consistency index from 0.5 up and the evaluation
results of the 372 digital skills questionnaires are
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ปั จ จุ บัน ผู ้ป ระกอบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้โ ดยมี ร ะบบ
เทคโนโลยีช่วยบริ หารจัดการ มีเงินทุนหมุนเวียนต้นทุน
ต่า สิ นค้าที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผูป้ ระกอบการมี
ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ โดยใช้
การตลาดแบบดิ จิทัลและได้ท าการวิเคราะห์ข้อ มู ล ผล
ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สามารถอธิ บ ายได้โ ดยมี 6 องค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1. การ
ปรั บ ตัวสู่ อ งค์การดิ จิ ทัล 2.การใช้เ ทคโนโลยี ท ดแทน
แรงงานคน3.การสร้างนวัตกรรม 4.ขับเคลื่อนทุกสิ่ งเข้าสู่
อิ น เทอร์ เ น็ ต 5.การพัฒ นาตลาดออนไลน์ และ 6.การ
จัดการประสบการณ์ประสบการณ์ลูกค้า งานวิจยั ข้างต้น
ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทกั ษะดิจิทลั
ของบั ณ ฑิ ต จบใหม่ ท าโดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อช่ วยในการสารวจเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า
ทางานในสถานการณ์ จริ ง ซึ่ งเทคโนโลยีสมัยนี้ มี การ
พัฒนาอย่างรวดเร็ ว สามารถปรับเปลี่ยนและดาเนินการ
แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นในองค์กรได้

168 males and 204 females. The digital skills
analysis of graduates is divided into 7 areas, which
are 1) The ability to understand and use digital
technology with an average of 4.05 and a standard
deviation of 0.65 2) The ability to control, supervise
and compliance with laws, policies and digital
management standards have an average of 3.83 and
a standard deviation of 0.93 3) The ability of digital
technology to upgrade the organization's potential
has an average of 3.828 and a standard deviation of
0.95 4) The ability to design, process, and provide
digital services has an average of 3.72 and a
standard deviation of 0.92 5) The ability in strategy
management and project management has an
average of 3.598 and a standard deviation of 1.016)
Digital Leadership Capabilities have an average
value of 3.7 and a standard deviation of 0.94. 7)
Capabilities for digital transformation None 3.67
average and a standard deviation of 0.706.
Keywords: Questionnaire, Graduate skills, Digital
skills

1.บทนา
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร [1] ได้ ก ล่ า วถึ ง บริ บทของประเทศไทยใน
แผนพัฒ นาดิ จิทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมเรื่ องการใช้
ประโยชน์ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของประชาชนไว้ว่ า
เทคโนโลยีดิจิทลั สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนได้ในหลากหลายมิ ติ เช่ น การสร้ างโอกาส
ทางการเรี ย นรู ้ การเพิ่ ม รายได้ การเข้า ถึ ง บริ ก ารของ
ภาครัฐ กลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 1534 ปี และเทคโนโลยีดิจิทลั ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญต่อการ
เรี ยนรู ้ แ ละการศึ ก ษาการเข้า ถึ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มี
ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง จากอุ ป กรณ์
พกพา เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สิ่ งสาคัญคือการ
พัฒนาทักษะดิจิทลั ที่จาเป็ นสาหรับสังคมใหม่ ที่รวมไป
ถึงการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ สื่ อต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่าการ
รู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
สาคัญของการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนมนุ ษย์สู่ยุค
ดิ จิทัลด้วยการเตรี ยมความพร้ อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู ้และทักษะในการดาเนิ นชี วิต มีความสามารถใน
การพัฒ นาและใช้ส ารสนเทศอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
ความตระหนั ก ความรู ้ ความเข้า ใจ มี ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า งสรรค์

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ทักษะด้านดิจิทลั [2]
1.ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทลั
มีการแบ่งความสามารถเป็ น 7 กลุ่ม ความสามารถ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy ) ความเข้าใจในใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทลั ปัจจุบนั มาพัฒนา
องค์กรให้มีความทันสมัย
กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกากับ
และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการ
จั ด การด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Governance , Standard, and
Compliance )ข้อควรปฏิบตั ิในสังคมดิจิทลั ตามข้อบังคับ
การใช้งานด้านดิจิทลั
กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) การ
พัฒ นาระบบสารสนเทศสนับสนุ นการบริ หารองค์กร
ดิจิทลั โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดเตรี ยมข้อมูล
กลุ่ ม ที่ 4 ความสามารถด้ า นการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริ การด้วยระบบดิจิทลั (Digital
655

The Sixteenth National Conference on Computing and Information Technology

Process and Service Design) ปรับเปลี่ยนการบริ หารให้มี
แรงจูงใจในการทางานสามารถเรี ยนรู ้รูปแบบการทางาน
ใหม่เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร
กลุ่มที่ 5 ความสามารถด้านการบริ หารกลยุทธ์
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร ( Strategic and Project
management) การบริ หารโครงการอย่ า งมี ข้ ั นตอน
แผนงาน เวลา และงบประมาณ มี เทคนิ คการคัดเลื อ ก
ติดตาม ประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผูน้ าดิจิทลั (Digital
Leadership) เป็ นผูน้ าทางความคิด วิสัยทัศน์ มี จิตวิทยา
เทคนิคในการดึงศักยภาพของทีมให้ทางานกับผูอ้ ื่นได้
กลุ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการ
เปลี่ ย นแปลงด้า นดิ จิ ทัล (Digital Transformation) การ
ดาเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เป้าหมายองค์กรสู่การพัฒนากลยุทธ์ดา้ นการทางาน
2.ความรู ้ หมายถึง ความเข้าใจเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่ขา้ ราชการและบุคลากรภาครัฐควรต้องมีเพื่อให้
ปฏิบตั ิตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับ
เปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจิทลั
3.ประสบการณ์ หมายถึง สิ่ งที่ขา้ ราชการและ
บุคลากรภาครัฐเคยปฏิบตั ิ เคยกระทา เคยสัมผัส หรื อได้
พบเห็ น มาในอดี ต ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บัติ ต าม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
4.คุ ณ ลั ก ษณะ หมายถึ ง ความชอบ และ
แรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานและความสาเร็ จในงาน อันจะมี ส่วนสนับสนุ น
การปฏิบตั ิตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการ
ปรับเปลี่ยนเป็ นรัฐบาลดิจิทลั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.2 ความสาคัญของยุทธศาสตร์ และกลยุทธดิ จิทัล
[3]
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดิจิทลั จะเป็ นตัวขับเคลื่อน
การพัฒนาทางดิจิทลั ที่ดี บริ ษทั ที่มีการพัฒนาด้านดิจิทลั
ส่วนใหญ่จะมียทุ ธศาสตร์และกลยุทธ์ดิจิทลั ที่ชดั เจนและ
สอดคล้อ งกัน ท าให้ อ งค์ก รมี ก ารพัฒ นาได้น้ อ ยกว่ า
บริ ษทั ที่ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจเกิดจาก
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ดิจิทลขององค์กรความสาคัญที่
องค์กรเหล่านี้ ได้กาหนดไว้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อปรั บปรุ งนวัตกรรมและการตัดสิ นใจ การสร้ างกล
ยุ ท ธเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพต้ อ งมี
โครงสร้างในการดาเนินการ 4 ขั้นตอนคือ
1.กาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ขั้นตอนการ
กาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เป็ นขั้นตอนที่แสดงให้
เห็ น วิ สั ย ทัศ น์ ขององค์ก ร เริ่ ม ต้น ด้ว ยการคิ ด มุ่งเน้นที่
เป้ าหมายสุ ดท้ า ยที่ ต้ อ งการในการเปลี่ ย นแปลง
ประสบการณ์ของลูกค้า
2.ออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบจึงมี
ความสาคัญซึ่งก็คือการเน้นที่ประสบการณ์ที่คุณต้องการ
สร้างให้กบั ผูใ้ ช้
3. การบูรณาการ การมียทุ ธศาสตร์และกลยุทธ์
และการออกแบบแล้วนับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีสาหรับการ
เปลี่ยนเป็ นยุคดิจิทลั ซึ่งองค์กรควรจะต้องสามารถบูรณา
การส่วนต่างๆ ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
4. ด าเนิ นการ ขั้ นตอนสุ ดท้ า ยของการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั การทาให้ทุกอย่างดาเนินไปอย่าง
ราบรื่ น โดยเทคโนโลยี ค ลาวด์สามารถเป็ นรากฐานที่
สาคัญสาหรบการมีนวัตกรรมที่ต่อเนื่องวมทั้งแผนการที่
จะท าให้ แ ผนงานและโครงสร้ า งต่ า งๆ ทั น สมั ย อยู่
ตลอดเวลา องค์กรอาจจะต้องพิจารณาเรื่ องโครงสร้าง
การสนับสนุนที่แบ่งปันและเกื้อกูลกัน
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นั น ทพร ท าการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทลั สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ถ้าผูป้ ระกอบการดาเนิน
ธุรกิจได้โดยมีระบบเทคโนโลยีช่วยบริ หารจัดการ สิ นค้า
ที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผูป้ ระกอบการมีความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิ ดความแตกต่ า ง
โดยใช้การตลาดแบบดิจิทลั ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน
ได้ทวั่ โลกและยัง่ ยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั [4]

3. วิธีดาเนินการวิจัย
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั โดยแบบสอบถาม
มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยทักษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิตจบ
ใหม่ โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 รู ปแบบการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษา
เชิงพรรณา(Descriptive research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
3.2.ประชากรที่ศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ คือ บัณฑิตจบใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ปี การศึกษา 2561 จานวน 5,632 คน
3.3.กลุ่มตัวอย่างและการสุ่ มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ บั ณ ฑิ ต จบใหม่ ม หาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ปี การศึ กษา
2561 จ านวน 372 คน โดยวิ ธี Taro yamane ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.4.เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4.1ลักษณะของเครื่ องมือเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ทัว่ ไปของบัณฑิตจบใหม่
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะด้าน
ดิจิทลั ของบัณฑิตจบใหม่
3.4.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือดังนี้
1.ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ด้านดิจิทลั ของบัณฑิตจบใหม่
2.ศึ กษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับทักษะด้านดิจิทลั
3.กาหนดขอบเขตเนื้ อหาให้มีความครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ สร้างข้อคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน
4. น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ พิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งและน ามา
ปรับปรุ ง
3.4.3 การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ การ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผูว้ ิจยั
ได้นาแบบสอบถามเกี่ ยวกับทักษะด้านดิจิทลั โดยให้ผู ้
ท
ร
ง
คุ
ณ
วุฒิ 3 ท่านทาการตรวจสอบเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
โดยข้อคาถามถูกสร้างขึ้นครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุ
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ประสงค์ มีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถาม
ด้วย
จากนั้ นท าการบั น ทึ ก ผลการพิ จ ารณาลง
ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละคนในแต่ละข้อโดยการ
ห า ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ข้ อ ค า ถ า ม กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence :
IOC)โดยได้กาหนดเกณฑ์การความสอดคล้องตามเกณฑ์
ที่กาหนดโดยถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึ้น
ไปแสดงว่ า ข้อ ค าถามนั้ น มี ค วามสอดคล้อ งสามารถ
นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ถา้ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.50 ให้นาแบบสอบถามมาปรับแก้
ให้เหมาะสมต่อไปตามแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ Google form
3.4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไป การวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ก าร
คานวณหาค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์คาตอบการวิจยั โดยใช้สถิติหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.การวิเคราะห์การตอบคาถามการวิจยั โดยใช้
โปรแกรม SPSS แบบ One way anova

4.ผลการดาเนินการ
จากการวิจยั ครั้งนี้เรื่ อง การวิเคราะห์ดา้ นทักษะ
ดิจิทลั ของบัณฑิตจบใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ ปี การศึกษา 2561 เป็ นวิจยั เชิง
ส ารวจ (Survey research) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
วิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยทักษะด้านดิจิทลั ของบัญฑิตจบใหม่
เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว ท า ง ปั จ จั ย ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล
ของบัญฑิ ตจบใหม่ และเพื่อประเมิ นทักษะด้านดิจิทลั
ของบัณฑิตจบใหม่ ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
ข้อมูลการวิเคราะห์ทกั ษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิตจบใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี
การศึกษา 2561
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4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูท้ าแบบสอบถาม
4.1.1 เพศ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 372
คน
4.1.2 คณะที่จบ คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิต
แบ่งโดยใช้ปัจจัยด้านเพศและปัจจัยคณะที่จบ ได้ผลตาม
ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ปั จจัยด้านเพศส่ งผลต่อทักษะด้านดิจิทลั ของ
บัณฑิตจบใหม่

จากตารางที่ 2 พบว่า ความแตกต่างของคณะที่จบไม่
ส่งผลทาให้ทกั ษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิตแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ

5.สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผล
ด้า นข้อ มู ลทั่วไปมี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.84 และ
เพศชาย จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.16 และคณะ
ที่จบ 3 อันดับแรก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
97 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 บริ หารธุรกิจ จานวน 65 คนคิด
เป็ นร้ อ ยละ 17.4 เทคโนโลยีการจัดการอุ ตสาหกรรม
จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.6 และผลจากการผูต้ อบ
แบบสอบถามด้า นทัก ษะดิ จิทัลทั้ง 7 ด้า น โดยคิ ดจาก
ปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยทางเพศและปั จจัยคณะที่จบ
พบว่าความแตกต่างของเพศและคณะที่จบไม่ส่งผลทาให้
ทักษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ

จากตารางที่ 1 พบว่า ความแตกต่างของเพศไม่ส่งผล
ท าให้ ทักษะด้านดิ จิทัล ของบัณฑิ ตแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านคณะที่จบส่งผลต่อทักษะด้านดิจิทลั
ของบัณฑิตจบใหม่

5.2 อภิปรายผล
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จากการศึ กษาทักษะด้านดิจิทลั พบว่ามีปัจจัย
ด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการ
ควบคุ ม ก ากั บ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อยกระดับองค์กร เป็ นปัจจัยที่บณ
ั ฑิต
จบใหม่ ค วรมี ซึ่ งจากการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทัก ษะด้า น
ดิจิทลั พบว่าด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
กฎหมาย และการออกแบบการให้บริ การในยุคปัจจุบนั มี
ความจาเป็ นอย่างมาก เพราะปั จจุบันมี การใช้โซเซี ย ล
มีเดียในการค้าขายผ่านทางออนไลน์ และอื่นๆ ซึ่ งในการ
ใช้สื่อออน์ไลน์ ควรมี ความรู ้ ความเข้าใจ และทราบถึ ง
กฎหมายทางดิจิทลั ว่ามีขอ้ ปฏิบตั ิขอ้ ห้ามอย่างไร จากการ
ประเมินบัณฑิตพบว่า ปัจจัยทางเพศ มีความรู ้ความเข้าใจ
การใช้เ ทคโนโลยี ดิ จิทัล และเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่ อยก
ศักยภาพองค์กรและการออกแบบกระบวนการมากที่สุด
และปั จจัยคณะที่ จบ มี ความรู ้ ด้านการยกระดับองค์กร
ด้า นการควบคุ ม กากับ และปฏิ บัติ ต ามกฏหมาย ด้าน
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มากที่สุดแต่สิ่ง
ที่พบคือบัณฑิตยังมีความรู ้ด้านการบริ หารกลยุทธ์แ ละ
จัดการโครงการ และด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยงแปลง
ด้านดิจิทลั ทั้งปั จจัยทางเพศและคณะที่จบ น้อย ซึ่ งโดย
ภาพรวมของการประเมิน ปั จจัยทางเพศของบัณฑิต ไม่
ส่งผลทาให้ทกั ษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิตแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ และปั จจัยคณะที่จบของบัณฑิต ไม่
ส่ งผลทาให้ทกั ษะด้านดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของนิ ต ยา เรื่ อง
แนวทางการพัฒนาทักษะการรู ้ ดิจิทัลของดิ จิทัลเนที ฟ
พบว่ า ทุ ก วัน นี้ ผู ้ใ หญ่ มัก เรี ย กเด็ ก และเยาวชนในยุ ค
ปั จจุบนั ว่าเป็ นดิจิทลั เนทีฟ เป็ นกลุ่มคนที่เติบโตและใช้
ชีวิตในยุคดิจิทลั แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทลั มากมายไม่ว่าจะ
เป็ นเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ น
สิ่ ง ที่ ทุ กค น สามาร ถ เรี ย นรู ้ แล ะ ใช้ ง านไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว แต่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ ต้องใช้
อย่างรู ้เท่าทันและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด [5]
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.3.1 การวิเคราะห์ทกั ษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิต
ควรมี การนาไปประเมิ นความรู ้ ให้กับบัณฑิ ตรุ่ นต่อไป
เพื่อทราบถึงความรู ้ความสามารถของบัณฑิตก่อนเข้าสู่
สถานการณ์จริ ง
5.3.2 การวิเคราะห์ทกั ษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิต
ควรมี การนาไปปรั บปรุ ง ปั จจัยด้านความสามารถที่ ย งั
ด้อยเพื่อเพิม่ ศักยภาพให้กบั บัณฑิตในรุ่ นถัดไป
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การวิเคราะห์ ปัจจัยเพื่อหาจุดบกพร่ องของการขนส่ งพัสดุบริษัท ABC Express
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ข้อมูลข่าวสารของทางขนส่งของบริ ษทั ง่ายขึ้น ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถเรี ยงลาดับการใช้บริ การได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
สอบถามพนักงาน เพื่อให้เวลาในการใช้บริ การเร็ วขึ้น และ
เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ บ ริ ษ ัท ไปในตัว มี การจัด อบรม
พนักงาน ให้มีความชานาญในการบริ การลูกค้า มีการยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีการต้อนรับลูกค้า มีการใส่ ใจในรายละเอียด
ของลูกค้า มีการติดตามของให้แก่ลูกค้า และแจ้งข่าวสาร
สาหรับลูกค้าพิเศษ
คาสาคัญ: จุดบกพร่ อง, การขนส่ง, พัสดุ

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาหา
จุดบกพร่ องของการขนส่ งพัสดุของบริ ษทั ABC Express
ซึ่ งกาหนดปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ปั จจัยหลัก โดยมีวิธี
การศึกษาใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลข้อมูลผูใ้ ช้บริ การการ
ขนส่ งพัสดุ และปั จจัยที่มีผลต่อจุดบกพร่ องของการขนส่ง
พัสดุ บริ ษทั ABC Express จานวน 400 คน โดยได้นาผล
การวิ เ คราะห์ ม าพิ จ ารณาร่ วมกับ Factor Analysis ซึ่ ง ผล
วิเคราะห์พบจุดบกพร่ องจากปัจจัยหลัก ๆ มี 4 ปัจจัย ได้แก่
(1) ด้านความคุม้ ค่าการบริ การ เนื่องจากโปรโมชัน่ ยังไม่ดี
พอและไม่คุม้ การต่อการใช้บริ การสาหรับผูใ้ ช้บ ริ การ ได้
ค่าเฉลี่ย 2.36 (2) อัตราค่าใช้บริ การเริ่ มต้นหรื อบรรจุภณั ฑ์
มีอตั ราสู งกว่าสิ นค้าที่จดั ส่งมากเกินไป ได้ค่าเฉลี่ย 2.41 (3)
ด้านเวลาในการบริ การ เนื่ อ งจากการบริ การต่อลู กค้า 1
ท่าน ใช้ระยะเวลาในการให้บริ การนานเกินไป ทาให้การ
ดาเนิ นงานล่าช้ากว่าที่ควร ได้ค่ าเฉลี่ย 3.42 และ (4) ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั เนื่องจากพนักงานยังขาดความรู ้
ในการให้บริ การ ไม่สามารถตอบลูกค้าหรื อแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าให้ กับ ลู กค้าได้ ในขณะที่ ลู กค้ากาลัง เข้า รั บ
บริ การ ได้ค่าเฉลี่ย 3.17 ผูว้ ิจยั จึงมีการเสนอแนะและแก้ไข
จุดพกบร่ องในส่วนต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั ABC Express โดย
เพิ่มการจัดทาราคาพิเศษในการส่งโดยเฉพาะวัน ของแต่ละ
เดือน เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงข่าวสาร และกระจายข่าวต่อ
ได้ บริ ษทั อาจจะมีการปรับลดราคา ของแต่ละบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่ อ ให้ เ หมาะสม กับ น้ า หนัก และปริ ม าตรกล่ อ ง หรื อ
แนะนาลูกค้าในการห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อจะได้มีราคาถูกลง
มี การติ ด ป้ ายประกาศ ในส่ วนของหน้าร้ าน หรื อ มี การ
ประกาศทางเพจของบริ ษทั เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าถึง

Abstract
The objectives of this study were (1) to study for
defects in the transportation of parcels of ABC
Express company. Which specifies all 5 main relevant
factors. Questionnaire survey was used to collect data
on Parcel carrier information and factors affecting
defects in parcel delivery from 400 samples. Analyzed
results together with Factor Analysis, which found
defects from 4 major factors. (1) Value for service
Because the promotion and service are bad (𝑥̅ =2.36).
(2) The initial service rate or package is too much
higher than the delivered product (𝑥̅ =2.41). (3) In
service time Because employees spend too much time
in servicing customers per person (𝑥̅ =2.42). (4)
Company performance due to the staff lacking
knowledge of service can't answer customers or Solve
immediate problems for customers (𝑥̅ =3.17). The
researcher has suggested. And fixing points in various
parts for ABC Express company by adding special
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ท างานต่ อ ไม่ ไ ด้ หรื อ ท างานได้ช้า ลง เนื่ อ งจากยัง ขาด
การศึ ก ษาหาแนวทางในการพัฒ นาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
จุ ด บกพร่ อ งต่ าง ๆ ของการขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั ABC
Express ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิ ทธิภาพ
จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาจุดบกพร่ องของ
การขนส่ งพั ส ดุ บ ริ ษั ท ABC Express เพื่ อ น ามาเป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมจุดบกพร่ องต่าง ๆ ของการขนส่ง
สิ นค้า รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่ องเหล่านั้น
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยจะมี ก ารลงพื้ น ที่ เ ก็ บ
รวบรวมแบบสอบถามจากบริ ษทั ABC Express โดยผูว้ ิจยั
จะมีการเก็บแบบสารวจจากพนักงานบริ ษทั ABC Express
และผู ้เ ข้า ใช้บ ริ ก ารภายในบริ ษ ัท ABC Express เพื่ อ ให้
ข้ อ มู ล มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และน ามาวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะ
จุดบกพร่ องได้อย่างครอบคลุม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาปรั บปรุ งแก้ไขจุดบกพร่ องต่าง ๆ ของการขนส่ ง
พัสดุของบริ ษทั ABC Express ในสถานการณ์ฉุกเฉิ นให้มี
ประสิ ทธิภาพ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่ องของการขนส่ ง พัสดุ
ของบริ ษทั ABC Express
1.2 สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา โดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามประเมินระดับความสาคัญ แล้วนามา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test และใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ในการทดสอบ
สมมติฐานงานวิจยั มีการใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อเป็ น
การจับกลุ่มหรื อรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั เข้า
ด้วยกัน
1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.3.1 ได้ทราบถึ งจุดบกพร่ องต่าง ๆ ในแต่ละจุด
ของการขนส่งพัสดุของบริ ษทั ABC Express
1.3.2 เป็ นประโยชน์ในการศึกษาหาแนวทางในการ
พัฒนาปรั บปรุ งแก้ไขจุดบกพร่ องต่าง ๆ ของการขนส่ ง
พัสดุของบริ ษทั ABC Express

pricing for delivery especially the day of each month
so that people can access the news and can spread the
news. Companies may have Price reduction of each
package to suit the weight and volume of the box or
recommend customers in packaging in order to be
cheaper with the announcement tag In front of the
store or have announcement via company page for
customers can easily access the information of the
company's transportation. Customers can sort the
services themselves Without having to ask the staff to
Faster service time. Have training for staff to have
expertise in customer service. There is tracking of
goods for customers and notification for special
customers.
Keywords: Defective, Transportation, Package

1. บทนา
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าธุรกิจการขนส่งเรี ยกได้อย่างเต็ม
ปากว่าเป็ นธุรกิจที่เติบโตที่รวดเร็ ว เพื่อช่วยลดต้นทุนการ
ขนส่ งต้องศึกษาวิธีการขนส่ งให้เหมาะกับสิ นค้านั้น ๆ ซึ่ ง
พบว่าประเภทการขนส่งนั้นสามารถแยกได้เป็ น 5 ประเภท
จึงทาให้มีการเปิ ดบริ ษทั เกี่ยวกับการขนส่ งเพื่อแข่งขันกัน
มากขึ้น อย่างเช่น บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เป็ นองค์กร
รัฐวิสาหกิจด้วยความที่บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยนั้นมีที่ทาการ
กว่า 1,200 แห่งในประเทศ
จากการศึกษา พบว่า ปั ญหาในปั จจุบนั ของการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จัย เพื่ อ หาจุ ด บกพร่ อ งของการขนส่ ง พัสดุ
บริ ษทั ABC Express คือ ไม่ว่าต่อให้บริ ษทั จะมีสโลแกน
ในลักษณะขนส่งรวดเร็ ว ใช้งานง่าย มีความสะดวกมีความ
ปลอดภัย ฯลฯ หรื อสโลแกนดึงดูดผูใ้ ช้บริ การขนาดไหน
ก็ยงั คงพบเจอการขนส่ งที่ยงั มีจุดบกพร่ องเกือบทุกบริ ษทั
อยู่ดี ซึ่ งเป็ นไปได้น้อยครั้งที่พสั ดุ ที่ได้จะสมบูรณ์ 100%
ซึ่ งจากกรณี บริ ษทั ABC Express พบจุดบกพร่ องในส่ วน
ของการใช้ ง านระบบ ยัง มี ค วามไม่ เ สถี ย ร เช่ น การ
อัปโหลด การสแกนในระบบดีเลย์ ทาให้ส่งผลกระทบใน
ส่ วนงานด้านต่าง ๆ มีสภาพปั ญหา หรื อข้อขัดข้องต่าง ๆ
ในการทางาน ที่ทาให้งานหยุดชะงักหรื อสะดุดลง เป็ นต้น
จึ ง ท าให้ กระบวนการท างานในส่ วนต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
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จุดบกพร่ องของการขนส่ งพัสดุบริ ษทั ABC Express โดย
จะมี 5 ปัจจัยหลัก ๆ คือ ความคุม้ ค่าการบริ การ เวลาในการ
บริ การ การใช้บริ การของระบบ คุณภาพของการขนส่ ง
และประสิ ทธิภาพของบริ ษทั ดังภาพที่ 2
2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการหาจุดบกพร่ องของการขนส่งพัสดุบริ ษทั ABC Express มีท้งั หมด
5 ปัจจัย ได้แก่ ความคุม้ ค่าการบริ การ เวลาในการบริ การ การ
ใช้บริ การของระบบ คุณภาพของการขนส่ง และประสิ ทธิภาพของบริ ษทั
2.2.2 ตัวแปรตาม คือ จุดบกพร่ องของการขนส่ ง
พัสดุบริ ษทั ABC Express โดยมีโมเดลการศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่ อ หาจุ ด บกพร่ อ งของการขนส่ ง พัส ดุ บ ริ ษ ัท ABC
Express

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 วิธีการดาเนินและการรวบรวมข้ อมูล
OBJECTIVES

INPUTS

OUTPUT

Microsoft Excel

-

ABC Express

PROCESSES

ABC Express

SPSS
-

ABC
Express

NCCIT2020

ABC Express

ABC Express
ABC Express

Factor Analysis

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด
จากกรอบแนวความคิดผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
จุดบกพร่ องของการขนส่ งพัสดุของบริ ษทั และวิเคราะห์
ปั จจัยเพื่อหาจุดบกพร่ องของการขนส่ งพัสดุของบริ ษทั มี
การใช้แบบสอบถามในการศึกษา โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน คือ
ด้านความคุ้มค่าการบริ การ ด้านเวลาในการบริ การ ด้าน
การใช้บริ การของระบบ ด้านคุณภาพของการขนส่ ง และ
ด้านประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ซึ่ งจะมีการสารวจจากบริ ษทั
พนักงานบริ ษทั และประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การ หลังจาก
เก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู ้วิ จัย จะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้เ ข้า
Microsoft Excel และวิ เ คราะห์ ผลแบบสอบถามจากการ
สารวจผ่านโปรแกรม SPSS และใช้ Factor ในการวิเคราะห์
ปั จจัยเหล่านั้น เมื่อเสร็ จขั้นตอนวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั จะได้ทราบ
ถึงจุดบกพร่ องต่าง ๆ ในแต่ละจุดของการขนส่ งพัสดุของ
บริ ษัท และได้ แ นวทางในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
จุดบกพร่ องต่าง ๆ ของการขนส่งพัสดุของบริ ษทั

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นพนักงานบริ ษทั การขนส่ง
และประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การ ซึ่งจะได้ทาการเก็บข้อมูล
จากที่คานวณเป็ น 400 ชุด ได้ผลประเมินดังนี้
ตารางที่ 1: ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 25 ปี
26 - 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ช่วงเวลาใช้บริ การ
08.00 - 12.00 น.
12.01 - 16.30 น.
16.31 - 20.00 น.
สถานภาพผูใ้ ช้บริ การ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรี ยน/นักศึกษา
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการ
พนักงานบริ ษทั
ประชาชนทัว่ ไป
อื่น ๆ โปรดระบุ .................
รวม

ABC Express

ภาพที่ 2 โมเดลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหาจุดบกพร่ อง
ของการขนส่งพัสดุบริ ษทั ABC Express
ผูว้ ิ จัย จึ งมี การทาโมเดลการศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่อหา
จุ ด บกพร่ องของการขนส่ ง พัส ดุ บ ริ ษัท ABC Express
เนื่ อ งจากปั จ จัย หลัก ๆ ที่ พ บเห็ น มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
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จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

220
180

55
45

35
100
151
114

8.7
25
37.8
28.5

149
106
145

37.3
26.4
36.3

23
124
3
183
17
50
0
400

5.7
31
0.8
45.7
4.3
12.5
0
100
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ซึ่ งพบว่าค่า Factor Loadings ที่มีค่ามากที่สุด คือ อัตราค่า
ใช้บริ การเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 0.763
3.3.2 ด้านเวลาในการบริ การ
ตารางที่ 6: Rotated Component Matrixa ด้านเวลาใน
การบริ การ

3.2 ผลจากการประเมิ น ความพึง พอใจในการศึ ก ษา
จุดบกพร่ องของการขนส่ งพัสดุของบริษัท ABC Express
โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากนั้น น าค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ใ นแต่ ล ะด้า นมาเปรี ย บเที ยบกับ
เกณฑ์การประเมิน เพื่อพิจารณาค่าของความพึงพอใจใน
แต่ละลาดับ
ตารางที่ 2: ผลการหาความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ในการศึกษา
จุดบกพร่ องของการขนส่งพัสดุของบริ ษทั ABC Express
ด้านที่ประเมิน

1. ด้านความคุ้มค่าการบริการ
2. ด้านเวลาในการบริการ
3. ด้านการใช้บริการของ
ระบบ
4. ด้านคุณภาพของการขนส่ง
5. ด้านประสิทธิภาพของ
บริษัท
รวม

N = 400
ส่วน
ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Rotated Component Matrixa
Component
1
2
การติดป้ายประกาศหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริ การตามที่
ประกาศไว้
ความพึงพอใจของภาพรวมในด้านเวลาใน
การบริ การ
การให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.37
4.16
4.31
3.06
4.20

0.52
0.45
0.50
0.70
0.35

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.82

0.24

มาก

.773
.586
.486

.453
.656
.590
.469

ด้านเวลาในการบริ การ ซึ่ งผลการวิจยั ได้ค่า KMO
เท่ า กั บ 0.504 และ Bartlett’s test มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(Sig.<0.05) ค่า Sig. มีค่า 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัว
แปรมีความสัมพันธ์กนั
จากตารางที่ 6 Rotated Component Matrix แสดงค่า
สัมประสิ ทธิ์ หรื อที่ เรี ยกกันว่า Factor Loadings เป็ นค่าที่
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับองค์ประกอบหรื อ ตัว
แปรทั้ง 2 โดยการหมุ น แกนปั จจัย ด้วยเทคนิ ค Principal
Component Analysis และ Varimax ซึ่ งพบว่ า ค่ า Factor
Loadings ที่มีค่ามากที่สุด คือ การติดป้ายประกาศหรื อแจ้ง
ข้อมูลเกี่ ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ มี ค่า
เท่ากับ 0.773
3.3.3 ด้านการใช้บริ การของระบบ
ด้านการใช้บริ การของระบบ ซึ่ งผลการวิจยั ได้ค่า
KMO เท่ากับ 0.480 และ Bartlett’s test มีนยั สาคัญทางสถิติ
(Sig.<0.05) ค่า Sig. มี ค่า 0.341 ซึ่ งมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั Rotated Component Matrix
แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ หรื อที่ เรี ยกกันว่า Factor Loadings
เป็ นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับองค์ประกอบ
หรื อ ตัว แปรทั้ง 3 โดยการหมุ น แกนปั จ จัย ด้วยเทคนิ ค
Principal Component Analysis และ Varimax ซึ่ งพบว่าค่า

3.3 ผลจากปัจจัยที่มีผลต่ อการหาจุดบกพร่ องของการ
ขนส่ งพั ส ดุ บ ริ ษั ท ABC Express ด้ ว ย Factor Analysis
ผ่านโปรแกรม SPSS
3.3.1 ด้านความคุม้ ค่าการบริ การ
ตารางที่ 4: Rotated Component Matrixa ด้ า นความ
คุม้ ค่าการบริ การ
Rotated Component Matrixa

อัตราค่าใช้บริ การเหมาะสม
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในด้านความ
คุม้ ค่าการบริ การ
มีโปรโมชัน่ ในการส่ งพัสดุ
การรับส่ งพัสดุสะดวก สบาย
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Component
1
2
.763
-.755
.752
.713

ด้านความคุ้ม ค่ าการบริ การ ซึ่ ง ผลการวิ จัย ได้ค่ า
KMO เท่ากับ 0.487 ซึ่ ง และ Bartlett’s test มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (Sig.<0.05) ค่ า Sig. มี ค่ า 0.036 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า 0.05
แสดงว่ าตัวแปรมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน Rotated Component
Matrix แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ หรื อที่ เ รี ยกกัน ว่ า Factor
Loadings เป็ นค่ า ที่ แ สดงความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรกับ
องค์ประกอบหรื อ ตัวแปรทั้ง 2 โดยการหมุนแกนปั จจัย
ด้วยเทคนิ ค Principal Component Analysis และ Varimax
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Factor Loadings ที่ มีค่ามากที่ สุด คือ มี ความปลอดภัยใน
การใช้งานระบบ มีค่าเท่ากับ 0.960
ตารางที่ 8: Rotated Component Matrixa ด้านเวลาใน
การบริ การ

เรี ยกกันว่า Factor Loadings เป็ นค่าที่แสดงความสัมพันธ์
ของตัวแปรกับองค์ประกอบหรื อ ตัวแปรทั้ง 3 โดยการ
หมุนแกนปัจจัยด้วยเทคนิค Principal Component Analysis
และ Varimax ซึ่งพบว่าค่า Factor Loadings ที่มีค่ามากที่สุด
คื อ ความเต็ม ใจและความพร้ อ มในการให้ บ ริ การอย่าง
สุ ภาพ มีค่าเท่ากับ 0.739
ตารางที่ 12: Rotated Component Matrixa ด้านประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั

Rotated Component Matrixa

ระบบตรวจเช็คเชื่อถือได้
ระบบมีการแจ้งเตือนการเคลื่อนย้ายพัสดุ
สม่าเสมอ
ความพึงพอใจของภาพรวมในด้านการใช้
บริ การของระบบ
มีความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

Component
1
2
3
.834
.616
-.451 .239

Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
ความเพียงพอของสิ่ งอานวยความ
.680
สะดวก
ความสะอาดของสถานที่ให้บริ การ
-.654
ความพึงพอใจของภาพรวมในด้าน
.531
ประสิ ทธิภาพของบริ ษทั
ความเต็มใจและความพร้อมในการ
.739
ให้บริ การอย่างสุ ภาพ
ความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่
.738
ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ
-.255 -.296 .247
การให้บริ การเหมือนกันทุกรายโดยไม่
-.743
เลือกปฏิบตั ิ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู ้
.224
.692
ให้บริ การ

.894
.960

3.3.4 ด้านคุณภาพของการขนส่ง
ตารางที่ 10: Rotated Component Matrixa ด้านคุณภาพ
ของการขนส่ง
Rotated Component Matrixa
Component
1
2
ความพึงพอใจของภาพรวมในด้านคุณภาพของ
การขนส่ ง
พนักงานให้ความร่ วมมือในการจัดส่ ง
การห่อพัสดุมีการป้องกันอย่างดี
พัสดุถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์
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.754
.738
.749
.686

ด้านคุ ณภาพของการขนส่ ง ซึ่ ง ผลการวิ จัย ได้ค่ า
KMO เท่ากับ 0.490 และ Bartlett’s test มีนยั สาคัญทางสถิติ
(Sig.<0.05) ค่า Sig. มี ค่า 0.091 ซึ่ งมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั Rotated Component Matrix
แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ หรื อที่ เรี ยกกันว่า Factor Loadings
เป็ นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับองค์ประกอบ
หรื อ ตัว แปรทั้ง 2 โดยการหมุ น แกนปั จ จัย ด้วยเทคนิ ค
Principal Component Analysis และ Varimax ซึ่ งพบว่าค่า
Factor Loadings ที่ มี ค่ ามากที่ สุด คื อ ความพึ ง พอใจของ
ภาพรวมในด้านคุณภาพของการขนส่ง มีค่าเท่ากับ 0.754
3.3.5 ด้านประสิ ทธิภาพของบริ ษทั
การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย Factor ด้านประสิ ทธิ ภาพ
ของบริ ษทั ซึ่ งผลการวิจัยได้ค่า KMO เท่ากับ 0.535 และ
Bartlett’s test มีนยั สาคัญทางสถิติ (Sig.<0.05) ค่า Sig. มีค่า
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
Rotated Component Matrix แสดงค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ หรื อที่

4. สรุปผล
4.1 สรุปผลการวิจัย
ด้านลักษณะข้อมูลผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งพัสดุ เพื่อ
หาจุ ด บกพร่ อ งของการขนส่ ง พัสดุ บ ริ ษทั ABC Express
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีท้ งั หมด จานวน
400 คน ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ด้านลักษณะข้อ มู ล
ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุ 26-30 ปี โดย
ช่ วงเวลาที่ ใ ช้บ ริ การ อยู่ใ นช่ วง 08.00 - 12.00 น. ซึ่ ง มี
สถานภาพผูใ้ ช้บริ การ เป็ นผูป้ ระกอบการ
ด้านที่ 1 ด้านความคุ้ม ค่ าการบริ การ พบว่ า การ
รับส่ งพัสดุสะดวก สบาย และความพึงพอใจโดยภาพรวม
ในด้านความคุม้ ค่าการบริ การ ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก
ด้า นที่ 2 ด้า นเวลาในการบริ การ พบว่ า ความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ด้า นที่ 3 ด้า นการใช้ บ ริ การของระบบ ซึ่ งการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน พบว่า ระบบมีการแจ้ง
เตือนการเคลื่อนย้ายพัสดุสม่าเสมอ ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพของการขนส่ง พบว่า พนักงาน
ให้ความร่ วมมื อในการจัดส่ ง การห่ อพัสดุ มีการป้ อ งกัน
อย่างดี พัสดุถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ และความพึงพอใจ
ของภาพรวมในด้านคุณภาพของการขนส่ ง ซึ่ งอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ด้านที่ 5 ด้านประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั พบว่า ความ
เต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุ ภาพ และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ งตอบ
แทน ไม่รับสิ นบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่ งอยู่
ในระดับมากที่สุด
4.2 อภิปรายผลการวิจัย
4.2.1 ด้านความคุม้ ค่าการบริ การ
การ มี โ ป ร โ ม ชั่ น ใ น การ ส่ ง พั ส ดุ คื อ
โปรโมชั่ น ยัง ไม่ ดี พ อและไม่ คุ้ม การต่ อ การใช้ บ ริ การ
สาหรับผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [1] ผูว้ ิจยั
จึ ง มี ก ารเสนอแนะและแก้ ไ ขให้ ส าหรั บ บริ ษัท ABC
Express โดยเพิ่มการจัดทาราคาพิเศษในการส่ งโดยเฉพาะ
วัน ของแต่ละเดือน เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงข่าวสาร และ
กระจายข่าวต่อได้
อัตราค่าใช้บริ การเหมาะสม คือ อัตราค่าใช้
บริ การเริ่ มต้นหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์มีอตั ราสู งกว่าสิ นค้าที่จดั ส่ ง
มากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [2] ผูว้ ิจยั จึงมีการ
เสนอแนะและแก้ไขให้สาหรับบริ ษทั ABC Express โดย
บริ ษ ัท อาจจะมี การปรั บ ลดราคา ของแต่ ล ะบรรจุ ภัณ ฑ์
เพื่ อ ให้ เ หมาะสม กับ น้ า หนัก และปริ ม าตรกล่ อ ง หรื อ
แนะนาลูกค้าในการห่อบรรจุภณั ฑ์ เพื่อจะได้มีราคาถูกลง
4.2.2 ด้านเวลาในการบริ การ
การติดป้ายประกาศหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ คือ การบริ การต่ อ
ลูกค้า 1 ท่าน ใช้ระยะเวลาในการให้บริ การนานเกินไป ทา
ให้การดาเนินงานล่าช้ากว่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ [3] ผู ้วิ จัย จึ ง มี ก ารเสนอแนะและแก้ไ ขให้ ส าหรั บ
บริ ษ ัท ABC Express โดยมี การติ ดป้ ายประกาศ ในส่ วน
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ของหน้ า ร้ า น หรื อ มี ก ารประกาศทางเพจของบริ ษ ัท
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางขนส่ ง
ของบริ ษทั ง่ายขึ้น ผูใ้ ช้บริ การสามารถเรี ยงลาดับการใช้
บริ การได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งสอบถามพนักงาน เพื่อให้
เวลาในการใช้บริ การเร็ วขึ้น และเป็ นการประชาสัมพันธ์
บริ ษทั ไปในตัว
4.2.3 ด้านประสิ ทธิภาพของบริ ษทั
ความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ คือ
พนักงานยังขาดความรู ้ในการให้บริ การ ไม่สามารถตอบ
ลูกค้าหรื อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้กบั ลูกค้าได้ ในขณะ
ที่ลูกค้ากาลังเข้ารับบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
[4] ผูว้ ิ จัย จึ ง มี การเสนอแนะและแก้ไ ขให้ สาหรั บบริ ษทั
ABC Express โดยมี ก ารจัด อบรมพนั ก งาน ให้ มี ค วาม
ช านาญในการบริ ก ารลู ก ค้า มี ก ารยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส มี ก าร
ต้อนรับลูกค้า มีการใส่ ใจในรายละเอียดของลูกค้า มีการ
ติ ด ตามของให้ แ ก่ ลู ก ค้า และแจ้ง ข่ า วสารส าหรั บ ลู ก ค้า
พิเศษ
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บทคัดย่อ

1.บทนำ

เนื่องจากสั ตว์ ป่าสงวนในประเทศไทยอยู่ในสภาพที่หายาก
การเรี ยนรู้ ในเนือ้ หานี ้ จึงอยู่ในรู ปแบบของการอ่ านหนังสื อเป็ น
หลั ก วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ชิ ้ น นี ้คื อ เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีความจริ งเสมือนเพื่อศึกษาสั ตว์ ป่าสงวนในประเทศ
ไทย ที่ จาลองลักษณะรู ปพรรณ ขนาด การเคลื่อนไหว รวมถึง
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามสภาพจริ ง ผลการทดลองที่ได้ พบว่ า ระบบที่
พั ฒ นาขึ ้น สามารถยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
ผู้ ใ ช้ งานจ านวน 38 คน เรื่ องสั ต ว์ ป่ าสงวน สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ จริ ง และผู้ใช้ งานมีความพึงพอใจในการใช้ งาน
ระบบที่พัฒนาขึน้ ในระดับดี
คำสำคั ญ : สั ตว์ป่าสงวน ความจริ งเสริ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในอดี ตที่ ผ่านมามี ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดม
สมบูรณ์ สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมแต่มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย
ไม่ รู้คุณค่า โดยเฉพาะสัต ว์ป่ามี การล่ าเป็ นอาหาร ล่ าเพื่ อเป็ น
กีฬา และล่าเพื่อการค้าทั้งในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ
โดยปราศจากกฎหมายใด ๆ คุ้ม ครอง ต่ อ มาเมื่ อ ประชากร
เพิ่มขึ้น การบุกรุ กผืนป่ าเพื่อประกอบอาชี พและส่ งผลให้ที่อยู่
อาศัยสัตว์ป่าถูกคุกคามและลดจานวนลงอย่างรวดเร็ วกว่าที่เคย
เป็ นมาในรอบหลายสิ บ ปี จนบางชนิ ด ได้ สู ญ พัน ธุ์ ไ ปจาก
เมื อ งไทยโดยการภาครั ฐร่ วมมื อกับองค์กรอนุ รักษ์ต่ าง ๆ ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า ผลักดันให้มีกฎหมายคุม้ ครอง
สัตว์ป่าฉบับแรกของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้ม ครองสั ต ว์ป่ าพ.ศ. 2503 ซึ่ งในกฎหมายฉบับ นี้ ได้ก าหนด
สั ต ว์ป่ าที่ ห ายากเป็ น “สั ต ว์ป่ าสงวน” ท าให้ มี สั ต ว์ป่ าสงวน
จานวนเก้าชนิ ด ต่ อมาได้ปรั บปรุ งพระราชบัญ ญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้กาหนดสัตว์ป่าสงวนไว้ 15 ชนิด
ได้แก่ กระซู่ กวางผา กูปรี หรื อโคไพร เก้งหม้อ ควายป่ า พะยูน
หรื อ หมู น้ า แมวลายหิ น อ่ อ น แรด ละองหรื อ ละมั่ง เลี ย งผา
สมเสร็ จ สมั น หรื อ เนื้ อ สมั น นกกระเรี ย น นกเจ้า ฟ้ าหญิ ง
สิ รินธร และนกแต้วแล้วท้องดา [1]
และในปั จจุบนั พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2562 [2] ได้ประกาศรายชื่อสัตว์น้ าหายากและใกล้สูญพันธุ์
เพื่อเพิ่มเติมจาก 15 รายการ เป็ น 19 รายการ หลังจากที่ไม่เคยมี
การนาเสนอสัตว์ข้ นึ เป็ นสัตว์สงวนมาแล้วมากกว่า 23 ปี รายชื่อ
สั ต ว์ห ายากที่ จ ะน าเสนอเพิ่ ม เติ ม เป็ นสั ต ว์ส งวน ได้แ ก่ วาฬ
บรู ด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟื อง และปลาฉลามวาฬ ซึ่ งนับเป็ น
ครั้งแรกของประเทศไทยที่สัตว์สงวนเป็ นสัตว์ที่มีถิ่นที่อยูอ่ าศัย
อยูใ่ นทะเล

Abstract
Due to the fact that wild life preservation in Thailand
would nearly be extinct, main method to learn this topic
was to read books. The objective of the research was to
develop A Virtual-Reality System to Study Wildlife
Preservation in Thailand. The system could truthfully
simulate its appearance, size, and its residence. The
experimental results revealed that it could enhance
learners' learning achievement in topic of wildlife
presearvation, and they felt satisfied after using the
developed system at a high level.
Keyword: Wildlife Preservation, Virtual Reality, Natural
Resources, Learning Sciences
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การเรี ยนการสอนเรื่ องสัตว์ป่าสงวนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 การเรี ยนการสอนใน
บางครั้ งจะศึ ก ษาผ่ า นรู ป ภาพประกอบแบบสองมิ ติ ท าให้
นักเรี ยนต้องอาศัยจินตนาการช่วยในการทาความเข้าใจเนื้ อหา
รู ปร่ างลักษณะและขนาดของสัตว์ป่าสงวน จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะรู ปพรรณและขนาดของสัตว์ป่า
สงวนตามสภาพจริ ง แม้ว่ า การทัศ นศึ ก ษาที่ ส วนสั ต ว์ เป็ น
ทางเลื อ กที่ ดี ใ นการเรี ย นรู ้ แต่ สั ต ว์เหล่ า นี้ หาชมได้ย ากใน
ปั จ จุ บัน อย่างไรก็ต าม ในปั จ จุ บัน สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี อ ยู่ เป็ น
รู ป แบบ วี ดี โอ ห รื อแอนิ เมชั น ใน รู ป ไฟล์ แ ฟลช (Flash
Animation) สองมิ ติ ซึ่ ง เป็ นสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ ช่ วยให้ ผูเ้ รี ย น
เข้าใจและจิ น ตนาการตามสภาพจริ ง สั ต ว์ป่ าสงวนได้ ดังนั้น
ผูพ้ ฒ
ั นาจึ งมี แนวคิ ด ที่ จ ะสร้ างสื่ อ เรื่ อ งสั ต ว์ป่ าสงวน โดยใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality: VR) ซึ่ งผูใ้ ช้งาน
สามารถมองเห็นได้แบบ 360 องศา ทาให้เข้าใจลักษณะท่าทาง
ผ่านการเคลื่อนไหว ลักษณะรู ปพรรณ และขนาดของสัตว์ป่า
สงวน รวมถึงถิ่นที่อยูอ่ าศัยตามสภาพจริ ง
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ทางานได้หลากหลายแพลตฟอร์ ม เช่น วินโดวส์ แอนดรอยด์
และไอโอเอส เป็ นต้น ยูนิตีสามารถใช้เพื่อสร้างความซับซ้อน
ให้กบั ตัวโปรแกรมได้โดยการเขียนสคริ ปต์ (Script) ด้วยการใช้
ภาษายูนิตีสคริ ปต์ หรื อซี ชาร์ ป (C#) นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้
นาเข้าโมเดลสามมิติที่สร้างจากโปรแกรมขึ้นรู ปโมเดลสามมิติ
เช่ น เบลนเดอร์ (Blender) และสเกชอัพ (SketchUp) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยูนิตีทรดียงั สามารถพัฒนาเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) ผ่านแพลตฟอร์ มวูโฟเรี ย (Vuforia) และ
ทางานร่ วมกับเทคโนโลยีความจริ งเสมือนได้ดว้ ย งานวิจยั ชิ้นนี้
ผูว้ ิจยั ได้ใช้งานยูนิตีทรี ดีร่วมกับเบลนเดอร์ ในการพัฒนาโมเดล
และสร้างสภาพแวดล้อมความจริ งเสริ มที่เป็ นสามมิติ
2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พงษ์ศกั ดิ์ และคณะ [4] ได้พฒั นาโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด์ด้วยเทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม
เรื่ อง สัตว์ป่าสงวน โดยโปรแกรมดังกล่าวต้องทางานร่ วมกับ
สมุ ด ภาพสี เรื่ องสั ต ว์ ป่ าสงวน แม้ ว่ า โมเดลที่ แ สดงจาก
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม จะสร้างขึ้นโดยเทียบเคียงกับขนาด
ของมนุษย์ แต่ยงั มีขอ้ จากัดหลายประการ ได้แก่ จานวนสัตว์ป่า
สงวนยัง มี เพี ย งแค่ 15 ชนิ ด ซึ่ งไม่ ค รอบคลุ ม กับ ความเป็ น
ปั จ จุ บัน โมเดลสั ต ว์ไ ม่ ส ามารถเคลื่ อ นไหวได้ และไม่ เห็ น
สภาพแวดล้อมที่อยูข่ องสัตว์เหล่านี้

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.1 ควำมจริงเสมือน
ความจริ งเสมื อ น (Virtual Reality: VR) เป็ นการจ าลอง
สถานการณ์ เสมื อ นจริ งที่ ส ร้ างสภาวะแวดล้อ มทั้งหมดด้ว ย
คอมพิวเตอร์ โดนส่วนใหญ่มกั ใช้เพื่อการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริ ง เทคโนโลยีความจริ ง
เสมื อนในปั จ จุบัน มี การใช้งานผ่านอุ ป กรณ์ เสริ ม สวมศี รษะ
(Headset) บริ ษ ัท ด้านเทคโนโลยี ย กั ษ์ใ หญ่ ข องโลกได้ผ ลิ ต
อุ ป กรณ์ ที่ ส นับ สนุ น การใช้งานที่ เป็ นของตัวเอง เช่ น กู เกิ ล
การ์ ด บ อร์ ด (Google Cardboard) และซั ม ซุ ง เกี ยร์ วี อ าร์
(Samsung Gear VR) เป็ นต้น ในบางครั้ งมี ก ารใช้งานร่ วมกับ
อุป กรณ์ เสริ มอื่ น ๆ เช่ น เซนเซอร์ ที่ ติ ด ตามตัว และจอยสติ ก
(Joy Stick) เป็ นต้น เพื่อเพิ่มสัมผัสในสถานการณ์ จาลอง และ
เพื่อเอาชนะข้อจากัดที่ผใู ้ ช้งานต้องเคลื่อนไหวตัวเองในกรณี ที่
ถูกตัดขาดจากสถานการณ์จริ ง
2.2 ยูนิตีทรีดี
ยูนิตีทรี ดี (Unity3D) [3] เป็ นโปรแกรมที่ใช้เพื่อพัฒนาเกม
หรื อโปรแกรมสองมิ ติ และสามมิ ติ ไฟล์ที่พฒ
ั นาขึ้นสามารถ

3.วิธีดำเนินกำรวิจัย
3.1 กำรออกแบบระบบ
ด้านเนื้อหา : ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลของสัตว์ป่าสงวนทุกชนิด
จากแหล่ งข้อ มู ล ที่ จากเว็บ ไซต์ ข องทางราชการได้แก่ ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่ งชาติ [5] สาหรับข้อมูลสัตว์บก
และสั ต ว์ปี ก และกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง [6]
สาหรับข้อมูลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล นอกจากนี้ยงั มีผเู ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อ หาจานวนสามท่าน สอง
ท่านสาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญ ญาเอกด้านวาริ ชศาสตร์ และ
ชี ววิ ท ยา อี ก หนึ่ งท่ านเป็ นครู ที่ ส อนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อ มู ล ที่ มี ค วามถู กต้อ งและสามารถ
นาไปใช้งานได้จริ งที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องขนาด ลักษณะ
รู ป พรรณ และถิ่ น ที่ อ ยู่ อาศัย โดยสั ต ว์ป่ าสงวนที่ ป รากฏใน
ระบบทั้งหมดเป็ นขนาดที่ โตเต็ม วัยแล้ว เท่ านั้น ตัวอย่างการ
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ออกแบบที่ มี ก ารระบุ สั ด ส่ ว นแสดงดัง ภาพที่ 1 สั ต ว์ทุ ก ตัว
สามารถเคลื่ อ นไหวได้ เนื่ อ งจากผู ้วิ จัย ได้ ส ร้ างโมเดลแยก
ชิ้นส่วนกัน เช่น ส่วนหัว ส่วนปี ก ส่วนเท้า เป็ นต้น

ตำรำงที่ 2: รายชื่อสัตว์ป่าสงวนที่อยู่ตามแหล่งที่อยูอ่ าศัย
แหล่ งที่อยู่อาศัย สัตว์ป่าสงวน
ทะเล
พะยูน วาฬบรู ดา้ วาฬโอมูระ ปลาฉลามวาฬ และเต่า
มะเฟื อง
ป่ าดงดิบ
แมวลายหิ นอ่อน กระซู่ ควายป่ า นกแต้วแล้วท้องดา
และเก้งหม้อ
ป่ าและบึง
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกกระเรี ยน และสมเสร็จ
พื้นที่ราบ
แรด กูปรี ละมัง่ สมัน
หน้าผาสูง
เลียงผา กวางผา

เมื่ อ ผู ้ใ ช้ ง านเปิ ดระบบเทคโนโลยี ค วามจริ งเสมื อ นที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งาน ขั้นตอนการทางานของระบบแสดงด้วยผัง
งานในภาพที่ 2

ภำพที่ 1: การออกแบบเพื่อระบุสัดส่วนของสัตว์ป่าสงวน
ด้านการใช้งาน : ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโหมดการใช้งานหลักอยู่
สองแบบ ได้แ ก่ โ หมดศึ ก ษา และโหมดสวนสั ต ว์ โดยที่ ใ น
โหมดศึ ก ษา ผู ้ใ ช้ง านสามารถเลื อ กชมสั ต ว์ป่ าสงวนตามที่
ผูใ้ ช้งานต้องการแบบเจาะจงได้ทีละตัวตามต้องการ ในโหมด
สวนสัตว์ จะอนุญาตให้ผใู ้ ช้เสมือนเดินเข้าชมสัตว์ป่าสงวนทุก
ตัวซึ่งอาศัยอยูร่ ่ วมกันตามสภาพจริ งในแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์
ชนิ ดนั้น ๆ การอยู่อาศัยร่ วมกันเป็ นกลุ่มของสัตว์จะแสดงให้
เห็นในโหมดนี้ ดว้ ย การใช้งานทั้งสองโหมดทาให้ผใู ้ ช้งานได้
เรี ยนรู ้ เข้าใจลักษณะท่าทาง ลักษณะรู ปพรรณ และขนาดของ
สั ต ว์ป่ าสงวน รวมถึ ง ถิ่ น ที่ อ ยู่อ าศัย ตามสภาพจริ ง ได้ ความ
แตกต่างของการทางานทั้งสองโหมดแสดงให้เห็นในตารางที่ 2
โดยแหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์มีอยู่ห้าแหล่ง ได้แก่ ทะเล พื้นที่
ราบ ป่ าและบึง ป่ าดงดิบ และหน้าผาสู ง รายชื่อสัตว์แต่ละชนิ ด
ที่อาศัยอยูต่ ามแหล่งที่อยูอ่ าศัยแสดงในตารางที่ 2

เริ่ มต้น
ประกอบสมาร์ทโฟนเข้า
กับแว่นความจริ งเสมือน

ผูใ้ ช้สวมแว่นความจริ งเสมือน

หน้าหลัก
เลือกโหมด
ใช้งาน

โหมดสวนสัตว์

ผูใ้ ช้เลือกแหล่งที่อยูอ่ าศัย

ผูใ้ ช้เลือกสัตว์ที่ตอ้ งการชม
ระบบแสดงสัตว์ที่ผใู ้ ช้
เลือกออกมาตัวเดียว

ผูใ้ ช้เดินสารวจสวนสัตว์
ใช่

กลับหน้าหลัก

โหมดศึกษา

ผูใ้ ช้เลือกแหล่งที่อยูอ่ าศัย

ระบบแสดงฉากแหล่งที่
อยูอ่ าศัย และสัตว์
ทั้งหมดที่อาศัยในฉาก

ตำรำงที่ 1: รายละเอียดการทางานของโหมดการทางานทั้งสองแบบ
โหมดศึกษา
1.ผู ้ ใ ช้ เ ลื อ ก ช ม สั ต ว์ ที่
ต้องการศึกษาเป็ นรายตัว
2. เหมาะสาหรั บ ผูม้ ีเวลา
น้ อ ย และต้อ งการศึ ก ษา
ลั ก ษ ณ ะ ท่ าท าง แ ล ะ
ข น าด ข อ งสั ต ว์ น้ ั น ๆ
เพราะผู ้ใ ช้ ส ามารถเห็ น
สัตว์ได้ทนั ที
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ไม่ใช่

ไม่ใช่

กลับหน้าหลัก

ใช่

สิ้นสด

โหมดสวนสัตว์
1.ผูใ้ ช้เริ่ มต้นด้วยการเดินสารวจภายในแหล่ง
ที่อยูอ่ าศัยไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เจอสัตว์
2.ผูใ้ ช้ได้รับประสบการณ์เหมือนอยู่ในสวน
สัตว์เปิ ด ตามธรรมชาติ ทาให้เห็นพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันของสัตว์บางชนิดที่มกั อาศัยอยู่
เป็ นฝู ง นอกจากนี้ ยัง ใช้ โ หมดนี้ เพื่ อ ศึ ก ษา
ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของสัตว์น้ นั ๆ ได้

ภำพที่ 2: กลไกการทางานของระบบที่พฒั นาขึ้น
ด้านการควบคุม : ขณะใช้งานระบบ ผูใ้ ช้ตอ้ งสวมแว่นตา
เสมือน (Virtual Reality Glass) ทาให้เกิดสภาวะปิ ดกั้นการรับรู ้
การเคลื่ อ นที่ ในโลกจริ ง อาจท าให้ ผูใ้ ช้ง านเป็ นอัน ตรายได้
ผูว้ ิจยั จึ งได้ออกแบบให้ผูใ้ ช้งานใช้อุปกรณ์ ควบคุมที่เชื่ อมต่อ
ผ่านบลูทูธ (Bluetooth) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว นอกจากนี้
ผูใ้ ช้สามารถหมุน/ก้ม/เงย คอ เพื่อปรับมุมมองได้ตามปกติ ปุ่ ม
ที่ใช้ในการควบคุมแสดงได้ในภาพที่ 3
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หากผูใ้ ช้เลือกในโหมดศึกษาจะพบหน้าจอในภาพที่ 5 หาก
ผูใ้ ช้เลื อ กแหล่ งที่ อ ยู่อ าศัย ในหน้ าจอนี้ จะปรากฎหน้ าจอที่
แสดงรายชื่ อสั ต ว์ที่ อาศัยอยู่ในแหล่ งที่ อ ยู่อ าศัยนั้น ภาพที่ 6
เป็ นภาพที่แสดงรายชื่อสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ราบ

กดเลื่อนป่ มเพื่อเดินหน้า ถอยหลัง
ใช้คู่กบั การหันศีรษะ
เพื่อการควบคมทิศทาง

เปิ ดแผนที่เพื่อแสดงตาแหน่งของ
สัตว์ที่อยูใ่ นฉาก โหมดสวนสัตว์

ภำพที่ 3: การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการใช้งานระบบ
3.2 กำรทดลองกับผู้ใช้ งำน
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเครื่ องมือที่ใช้วดั ประสิ ทธิ ภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้นจานวนสองชิ้น ได้แก่ แบบทดสอบจานวน 30 ข้อซึ่ ง
ใช้ เ ป็ น ทั้ งแบ บ ท ดส อบ ก่ อน เรี ยน และห ลั ง เรี ยน โด ย
แบบทดสอบชุดนี้ ผ่านการคานวณค่าความยากง่าย (Difficulty
Index) และค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power) และแบบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจ ที่ ผ่ านการวัด ค่ าความเที่ ย งตรงเชิ ง
เ นื้ อ ห า (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งสามท่านที่ ประเมิ นคุณ ภาพเครื่ องมื อสองชิ้ น นี้
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ที่ใช้งานในระบบที่พฒั นาขึ้น จากนั้นจึงนาไปใช้งานกับผูร้ ่ วม
ทดลอง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 76 คน ซึ่ งแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 38 คน และกลุ่มควบคุม
38 คน โดยที่ กลุ่มควบคุมใช้หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มทดลองใช้ระบบความจริ งเสมือนที่พฒั นาขึ้น

ภำพที่ 5: หน้าจอที่ผใู ้ ช้งานเลือกถิ่นที่อยูอ่ าศัย

ภำพที่ 6: รายชื่อสัตว์
สาหรับโหมดสวนสัตว์ ผูใ้ ช้งานสามารถกดปุ่ มบนอุปกรณ์
ควบคุมเพื่อเปิ ดแผนที่ ได้ แผนที่ น้ ี จะบอกพิกัดตาแหน่ งที่ อยู่
ของสัตว์ป่าสงวน บนแผนที่จะแสดงตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน หาก
ผู ้ ใ ช้ ง านเคลื่ อ นที่ ต าแหน่ งผู ้ ใ ช้ ง านบนแผนที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงด้วย

4. ผลกำรดำเนินกำรวิจัย
4.1 ผลกำรพัฒนำระบบ
เมื่อผูใ้ ช้เปิ ดเกมจะพบกับหน้าจอเมนูดงั แสดงในภาพที่ 4 ซึ่ง
ผูใ้ ช้งานต้องเลื อกโหมดการท างานระหว่างโหมดศึ กษา และ
โหมดสวนสัตว์

ภำพที่ 7: การเปิ ดแผนที่ในโหมดสวนสัตว์
ภำพที่ 4: หน้าจอแรกของโปรแกรม
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ภำพที่ 8: ตัวอย่างสัตว์ป่าสงวนที่อยูใ่ นแหล่งที่อยูท่ ี่แตกต่างกันห้าแห่ง
ภาพที่ 8 เป็ นภาพตัวอย่างที่ แ สดงสั ต ว์ป่ าสงวนที่ อ ยู่ต าม
แห ล่ ง ที่ อ ยู่ ที่ แต กต่ างกั น สั ต ว์ ป่ าส งวน ที่ อ าศั ย อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทะเล เช่น วาฬโอมูระ (ดังภาพที่ 8 ก) สัตว์ป่ า
สงวนที่อาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมพื้นที่ราบ เช่น แรด (ดังภาพที่
8 ข) และสมัน (ดัง ภาพที่ 8 ค) สั ต ว์ป่ าสงวนที่ อ าศัย อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมหน้าผาสู ง เช่น เลียงผา (ดังภาพที่ 8 ง) สัตว์ป่า
สงวนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมป่ าดงดิ บ เช่ น เก้งหม้อ (ดัง

ภาพที่ 8 จ) และกระซู่ (ดังภาพที่ 8 ฉ) สัตว์ป่าสงวนที่อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมป่ าและบึง เช่น สมเสร็ จ (ดังภาพที่ 8 ช) และ
นกกระเรี ยน (ดังภาพที่ 8 ซ)
4.2 ผลกำรประเมินผู้ใช้ งำน
ผลการทดลองโดยใช้ แ บบทดสอบเพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ ก่ อนเรี ยนระหว่างกล่มทดลองและกล่มควบคม มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 3: ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
x̅

S.D.

t

p

กล่มควบคม 38

16.71

3.057

0.296

0.768

กล่มทดลอง

16.52

2.321

การทดสอบ

N
38

ตำรำงที่ 6: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
รำยกำรประเมิน
ด้านเนื้อหา
1.เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย กระชับและชัดเจน
2.เนื้อหาสอดคล้องกับการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์
3.เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถประสงค์ของ
โครงงาน
4.เสียง และตัวอักษรมีความคมชัด
5.ภาพประกอบช่วยให้สื่อความหมายได้
ชัดเจนและเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

*p ≥ 0.05

ตารางที่ 3 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนของกล่มควบคม
(x̅ = 16.71 , S.D. = 3.057) ไม่แตกต่างกับกล่มทดลอง (x̅ = 16.52,
S.D. = 2.321 จึ งสรปได้ว่า ไม่ มี ค วามแตกต่ างระหว่ างความรู ้
ก่อนเรี ยนของผูเ้ รี ยนทั้งสองกล่ม
ตำรำงที่ 4: ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
การทดสอบ

N

x̅

S.D.

t

p

กล่มควบคม

38

20.39

2.871

3.548

0.001

กล่มทดลอง

38

22.71

2.817

S.D.

กล่มควบคม 38

16.52

2.321

กล่มทดลอง

22.71

2.817

38

t

0.76
0.64

ดี
ดี

4.42

0.64

ดี

4.50
4.52

0.64
0.72

ดีมาก
ดีมาก

4.43

0.68

ดี

[1] พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและค ้ ม ครองสั ต ว์ป่ า พ.ศ.2535, 2535, 28
กมภาพันธ์, ราชกิจจานเบกษา, เล่ม 109 ตอนที่ 15, หน้า 1-25.
[2] พระราชบัญ ญัติ ส งวนและค ้ม ครองสั ต ว์ป่ า พ.ศ.2562, 2562, 29
พฤษภาคม, ราชกิจจานเบกษา, เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก, หน้า 104-144.
[3] Unity. "Unity Techonology." Internet: https://unity.com/. [August.
23, 2019]
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ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้ งที่ 12 (NCCIT 2016), ขอนแก่น, 7-8 กรกฎาคม 2559.
[5] ส านั ก อน รั ก ษ์ สั ต ว์ป่ า. 30 กรกฎาคม 2019 . “สั ต ว์ป่ าสงวน”
[ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php
[6] กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 31 กรกฎาคม 2019 . “สัตว์ทะเล
หายาก” [ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://www.dmcr.go.th/infoAll/188

p
13.033

4.28
4.44

เอกสำรอ้ำงอิง

ตำรำงที่ 5: ผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง
x̅

ระดับ

ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาระบบความจริ งเสมื อ นในการเรี ยนรู ้ เรื่ อ ง
สัตว์ป่าสงวน โดยเนื้อหามีความสมจริ งและเป็ นปัจจุบนั ระบบ
ดัง กล่ าวสามารถแสดงผลได้ด้ว ยโมเดลสามมิ ติ ที่ ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้ ขนาดของสัตว์แต่ละตัวอิงตามขนาดจริ งที่โตเต็ม
วัย ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่า ระบบนี้ สามารถยกระดับ
ผลสั ม ฤทธ์ ท างการเรี ย นตามเนื้ อ หาในกลุ่ ม สาระการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้จ ริ ง ผู ้ใ ช้ง านมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้งาน
ระบบในระดับดี

ตารางที่ 4 แสดงค่ าผลสั ม ฤทธิ์ หลัง การเรี ย นของกล่ ม
ทดลอง (x̅ = 22.71 , S.D. = 2.817 สู งกว่ากล่มควบคม (x̅ = 20.39
, S.D. = 2.871) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรปได้
ว่านักเรี ยนกล่มทดลองมีความรู ้ ความเข้าใจใน เรื่ อง สัตว์ป่าสงวน
สู งกว่ากล่มควบคมที่ใช้หนังสื อเรี ยนตามปกติ
N

ค่ำเฉลี่ย S.D.

5. สรุป

*p ≤ 0.05

การทดสอบ

NCCIT2020

.000

*p ≤ 0.05

ตารางที่ 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (x̅ =
22.71 , S.D. = 2.817) สู งกว่ า ก่ อ นเรี ยน (x̅ = 16.71 , S.D. =
3.057) อย่างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จึ ง สร ปได้ว่ า
ระบบที่ พ ัฒ นาขึ้น สามารถยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง
งานวิจยั ชิ้นนี้ ยงั ได้ศึกษาความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานระบบ
เทคโนโลยีความจริ งเสมือนเพื่อศึกษาสัตว์ป่าสงวนในประเทศ
ไทย โดยผลการประเมินที่ได้แสดงในตารางที่ 6
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